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POVZETEK
V magistrskem delu smo raziskovali vpliv konfliktov na varnost zaposlitve. Ogrožena
varnost zaposlitve pomeni negotovost na delovnem mestu zaradi možne odpovedi
delovnega razmerja. Zanimalo nas je predvsem, kakšno mnenje imajo zaposleni v
podjetju X glede vpliva konfliktov na varnost zaposlitve, kako pogosto se s konflikti
srečujejo in kakšne posledice ti lahko povzročijo.
V teoretičnem delu smo pojasnili različne teorije o konfliktih in vzroke, zakaj konflikti
sploh nastanejo, predstavili smo, kakšne vrste konfliktov poznamo, seznanili smo se
s tipičnimi in atipičnimi oblikami zaposlitve ter predstavili Zakon o delovnih
razmerjih.
Raziskovalni del je bil izveden v podjetju X. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili
podatke o stališčih zaposlenih glede konfliktov in njihovega vpliva na varnost
zaposlitve. Zaposleni so mnenja, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, zato je
pomembno, kako se pristopi k njihovemu razreševanju, ne da bi prišlo do prehudih
posledic, kakršna je lahko na primer tudi odpuščanje zaposleni. Ugotovili smo, da so
konflikti v obravnavanem podjetju precej pogosti, čeprav je večina zaposlenih
mnenja, da se nesporazumom rajši izognejo. Podobno paradoksno razmerje se je v
raziskavi vzpostavilo tudi na področju komunikacije – večina zaposlenih meni, da je
komunikacija najboljši način za reševanje konfliktov, hkrati pa ti nastajajo predvsem
zaradi slabe komunikacije v podjetju. Rezultati ankete kažejo, da med doživljanjem
dejanske situacije na delovnem mestu in predstavo o tem, na kakšen način in kako
so posamezni zaposleni vanjo vpleteni, prihaja do precejšnjega razkoraka – 'teorija'
(interpretacija situacije in občutek odgovornosti zanjo) je namreč preprostejša od
'prakse' (dejanske konfliktne situacije). Da bi obe področji zbližali in dvignili na novo
kvalitativno raven, bi bilo treba v podjetju razviti nove načine komunikacije – tako
prek druženja in spodbujanja bližine med zaposlenimi, kot tudi prek uvedbe novih
načinov obravnavanja nastalih konfliktov (anonimne obravnave ali odprta,
psihološko poglobljena debata vpletenih skupaj z vodjo kot mediatorjem). Pri
vzpostavljanju dobrih odnosov na delovnem mestu veliko odgovornost nosi vodja,
ravno tako pa delovno okolje ustvarjajo zaposleni sami, zato sta tudi njihova
motiviranost in naravnanost ključnega pomena.
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ABSTRACT
The aim of the Master thesis has been to research the impact of conflicts on the
safety of employment. Endangered safety of employment is the uncertainty at the
work place due to the possibility of termination. The thesis deals with the question
of how the employees think conflict impact the safety of keeping their jobs, how
often they are brought into conflicts with their co-workers and what kind of
consequences can conflicts cause.
The theoretical part focuses on various theories of conflicts, the reasons why
conflicts evolve and different conflict types. Furthermore, it explains some typical
and atypical types of working obligations. It also provides an insight on the
Employment Relationships Act in Slovenia.
The empirical part has been done in company X. A survey has been conducted in
order to acquire the data on how the employees perceive conflicts and what their
opinion on the impacts of conflicts on the safety of their employment is. The results
have shown that the employees believe conflicts do affect the safety of the
employment. Therefore the approach towards solving the conflicts is very important
as disagreements in the company may lead to harsh consequences such as
dismissal from employment. In the company researched conflicts were found to be
frequent despite the fact that most employees stated that they prefer to avoid
disagreements. The research outlined a similar paradox in communication. Namely,
while the majority of employees find communication to be most efficient in solving
conflicts most disagreements actually arise due to poor communication. The survey
showed a substantial difference between experiencing an actual situation at the
work place and the idea people involved have about their role. The ‘theory’
(interpretation of the situation and feeling responsible for it) seems to be easier
than applying it in real life situations (actual conflict situations). To decrease this
difference and raise the quality new forms of communication need to be developed
and applied. This means motivating socialising between employees as well as
implementing new ways of addressing the conflicts (either handling them
anonymously or with open, psychologically supported debates of individuals involved
with the leader as the mediator). The leader carries big responsibility to create
healthy relationships at the work place, but as the work environment is also created
by employees their motivation and attitude are of utmost importance.
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1. UVOD

1.1

OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA

Vsako podjetje si želi zaposliti in obdržati kar najboljši kader, s pomočjo katerega
lahko dosega zastavljene cilje in prehiteva konkurenco na trgu, ki je vsak dan večja
– pomembno je, da so ponujeni izdelki ali storitve inovativni in moderni. Brez
konstruktivnega notranjega sodelovanja in motiviranih zaposlenih podjetje ciljev ne
more doseči, zato morajo vodilni oz. nadrejeni poskrbeti, da se zaposleni na
delovnem mestu počutijo zaželene, in jim pokazati, da je njihovo delo pomembno,
jim dati občutek varnosti, predvsem pa z njimi vzpostaviti profesionalen odnos in
komunikacijo. Pritiski na delovnem mestu sicer lahko postanejo nevzdržni. Nadrejeni
zahtevajo, da je delo opravljeno v najkrajšem možnem roku, in med zaposlenimi
lahko celo namerno izzivajo tekmovalnost in nespoštovanje, kar pa večkrat vodi k
razvoju različnih problemov. V našem preučevanem podjetju je v zadnjih dveh letih
prišlo do treh odpuščanj, eno se je zgodilo zaradi preteka pogodbe, dve pa zaradi
izredne odpovedi, ker sta zaposlena prišla v konflikt s stranko (podjetje X, 2014).
Pritožba, ki jo je stranka poslala vodji poslovne enote, je kasneje sprožila tudi
konflikt med vodjo in zaposlenima. Konflikta niso mogli rešiti s pogovorom, zato je
prišlo do dveh izrednih odpovedi. Zadeva se sedaj obravnava na sodišču.
Glede na to, da zaposleni preživijo večino dneva na delovnem mestu, so možnosti
konfliktov med njimi večje. Zaradi vsakodnevnih časovnih pritiskov,
preobremenjenosti z delom in različnih karakternih lastnosti posameznikov v
delovnem procesu so zaposleni velikokrat izpostavljeni konfliktom, ki jih skušajo
rešiti na različne načine. Čim pogostejši so, tem težje je vzpostaviti dobre
medsebojne odnose, reševati probleme in se prilagajati novim situacijam.
Konfliktna situacija je lahko ovira za doseganje ciljev posameznika, skupine in
podjetja. Nesposobnost vzpostavljanja primernih odnosov v komunikacijskem
sistemu jemlje zaposlenim čas, kreativnost, inovativnost in druge vsebine,
pomembne za uspešno organizacijo. Konflikt kot tak lahko poveča frustracije vseh
vanj vključenih, saj te zaradi nezadovoljenih potreb rastejo, jemljejo energijo in so
destruktivne. Od tega, kako bomo rešili konflikt, so odvisni nadaljnji medsebojni
odnosi in organizacijska klima v podjetju. Uspešno rešen konflikt namreč prinaša
pozitivne posledice in običajno tudi spremembe, ki so pogoj za rast in razvoj
podjetja (Černetič, 2007). Zato je pomembno, da se znamo z morebitnim konfliktom
pravilno soočiti in ga na koncu tudi rešiti. Na delovnem mestu se konflikti pojavijo v
različnih situacijah – konflikt se lahko pojavi zaradi tega, ker se sodelavci ne morejo
sporazumeti na vsebinski ravni, saj imajo različna prepričanja in na stvari gledajo z
različnih zornih kotov. Do konfliktov lahko pride tudi zaradi nejasne ali pomanjkljive
komunikacije. Gre za to, da se sodelavci med seboj zaradi nerazumljivega in
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nejasnega govora ne razumejo, kamor spada tudi nezaupanje o iskrenosti
povedanega. Obstajajo pa tudi osebni vzroki za konflikte, ki nastanejo zaradi razlik
med osebnostnimi lastnostmi sodelavcev (Wikipedia, 2014).
Vzrok za konflikt v podjetju pogosto ni en sam, ampak jih je več in se velikokrat
med seboj prepletajo. Vzroki vsakdanjih nesporazumov lahko sčasoma postanejo
vzroki resnih konfliktov, če ti v prvi fazi ostanejo nerešeni. Na nastanek konfliktov
lahko vpliva tudi podjetje s svojim razvojem in posledično uvedbo sprememb v
delovnem okolju. Posledice sprememb se kažejo v odporu posameznikov, ki lahko
močno naraste. Ljudje včasih težko sprejemamo nekaj, kar je drugačno od nam
poznanega, posledica tega pa je lahko konflikt tako v zasebnem kot v službenem
življenju. Zato se je treba znati stalno prilagajati in sprejemati spremembe kot del
razvoja tako podjetja kot posameznika.
Številni managerji v svetu navajajo podobne razloge za nastanek konfliktov v
njihovih podjetjih, in sicer tekmovanje za vire, razlike v ciljih, nerazumevanje,
osebnostno neujemanje ter prepire glede odgovornosti in avtoritete (Hodgson,
1996). Brajša (1994) pravi, da konflikti v splošnem nastanejo zaradi različnih in
popačenih prepričanj, frustracij in različnih vrednotenj, napetih odnosov in
čustvovanja ter konfliktnosti in nagnjenja k agresivnosti.
Konflikti v delovnem okolju lahko vplivajo tudi na samo zaposlitev oz. delovno
razmerje, saj lahko vodijo do prekinitve le tega. Vplivajo namreč ne le na
razpoloženje, počutje zaposlenih in na njihovo delovno učinkovitost, ampak tudi na
varnost njihove zaposlitve. Občutek varnosti na področju zaposlitve ustvarja
zakonska zaščitenost zaposlenega pred nenadno ali nepravično odpustitvijo. Gre za
pogodbeno razmerje, ki natančno določa pravice, odgovornosti pa tudi omejitve
obeh – delodajalca in zaposlenega. V zadnjem času so pogoste razprave o tem,
kako občutek varnosti zaposlitve vpliva na podjetja in njihove zaposlene, pri čemer
lahko srečamo tako pozitivna kot negativna stališča. Če je varnost zaposlitve
ogrožena, pa to vsekakor prinaša posledice tako za zaposlene, ki poleg psihičnih
obremenitev (stres, negotovost, strah) tvegajo izgubo delovnega mesta in
nepravično obravnavo te izgube (v smislu izplačila odpravnine ipd.), kot tudi za
samo podjetje, ki sicer stremi k vzpostavitvi in ohranjanju stabilnosti (s tem pa tudi
zanesljivosti) usposobljenega delovnega tima.
Varnost zaposlitve po eni strani zmanjšuje spodbudo za delo, po drugi strani pa
velja, da si zaposleni v tem primeru skušajo ustvariti sloves dobrih delavcev, obdržati
zaposlitev ali celo napredovati (Strnad, 2009, str. 41). Ali varnost zaposlitve
spodbuja delo ali ga omejuje, je odvisno od posameznika, vendar je občutek
varnosti v vsakem primeru pomemben faktor produktivnosti pri delu (enako kot tudi
občutek varnosti v življenju vsakega posameznika sploh), vzpodbuja razvoj
posameznika, saj se ta ne boji za svoj obstoj, temveč je lahko kreativen in s tem
prinese dodano vrednost tako osebnemu razvoju kot razvoju podjetja.
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Dejavniki, ki vplivajo na varnost zaposlitve, med katerimi so na primer stanje na
trgu, organizacija podjetja in nastajanje oz. obvladovanje konfliktov, so odvisni od
trenutnih razmer v gospodarstvu, pa tudi od osebnih prizadevanj in sposobnosti
posameznika. Ugotovljeno je bilo, da imajo ljudje večjo varnost delovnih mest v
času gospodarske ekspanzije, manjšo pa v času recesije (Wikipedia, 2014).
Posledica recesije je večja negotovost na delovnem mestu, saj se mnoga podjetja
srečujejo s finančnimi in s tem tudi organizacijskimi težavami, kar posledično vpliva
na sprejemanje intenzivnih sprememb in skrajnih odločitev, kot je na primer
odpuščanje delavcev. Ker so zaposleni zaradi zavedanja situacije pod nenehnim
pritiskom, lahko še hitreje pride do konfliktov.

1.2

NAMEN IN CILJI

Cilj magistrskega dela je raziskati področje vpliva konfliktov na varnost zaposlitve.
Ugotoviti želimo, ali so elementi konflikta prisotni v podjetju X in kakšen odstotek
zaposlenih v poslovalnicah podjetja X je že doživelo konflikt na delovnem mestu.
Poskušali bomo ugotoviti vzroke zanj in pokazati, kako lahko konflikti vplivajo na
varnost zaposlitve.
V prvem delu magistrskega dela bo pojem konflikta podrobneje predstavljen,
razložili bomo namreč, kako je konflikt sestavljen in kateri so njegovi elementi ter
vzroki za njegov nastanek. Pogledali si bomo, kakšne oblike delovnih razmerij
obstajajo in kaj pomeni varnost zaposlitve.
V praktičnem delu bodo na kratko predstavljeni podjetje X in namen, cilji ter analiza
raziskave, s pomočjo katere bomo zastavljene raziskovalne hipoteze potrdili ali
zavrnili. V zaključku naloge pa bomo predstavili ugotovitve in podali predloge za
izboljšanje obstoječega stanja.
Na podlagi problema in ciljev opredeljujemo naslednje raziskovalne hipoteze:
•

RH1: Zaposleni, ki so starejši od 40 let, se pogosteje srečujejo s
konflikti v podjetju, kot zaposleni, ki so mlajši od 40 let.

•

RH2: Najpogostejši vzrok za nastanek konflikta pri zaposlenih za
določen čas je pomanjkanje komunikacije.

•

RH3: Ženske se pogosteje izognejo konfliktom kot moški.

•

RH4: Zaposleni, ki so v podjetju prisotni že več kot 10 let, se v
povprečju bolj strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, kot
pa se strinjajo zaposleni, ki so v podjetju manj kot 10 let.
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RH5: Starost in pogostost prepoznavanja »nesposobnosti vodje« kot
vzroka za nastanek konflikta sta povezana.

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE

1.3

Pri preučevanju vplivov konfliktov nam je bila za izdelavo magistrske naloge
dostopna domača in tuja literatura z obravnavanega področja, dostopni pa so nam
bili tudi vsi podatki, potrebni za preučevanje izbrane teme in zagotovitev, da so
dobljeni podatki točni in zanesljivi.
Omejitev pri izdelavi magistrskega dela nismo predvideli. Podjetje nam je nudilo
dostop do vseh zaposlenih v podjetju, vendar želi ostati anonimno.

METODE DELA

1.4

Magistrsko delo je zasnovano tako, da vključuje preučevanje primarnih, sekundarnih
in drugih virov o tem, kako konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, ki so bili
objavljeni v znanstveni in strokovni literaturi, revijah, na spletnih straneh in drugod.
V analitičnem delu smo z raziskavo, izvedeno na vzorcu zaposlenih v podjetju, zbrali
lastne podatke in informacije, s katerimi bomo skušali čim bolje predstaviti stanje na
področju vpliva konfliktov na varnost zaposlitve v podjetju ter potrditi ali ovreči
postavljene raziskovalne hipoteze.
Glede na izbrane pristope je izdelava naloge temeljila predvsem na naslednjih
metodah dela:

•

opisna metoda: za pojasnitev osnovnih pojmov;

•

metoda analiziranja: za obdelavo podatkov ter informacij, pridobljenih
na podlagi ankete.

Za temeljni raziskovalni pripomoček je služil anonimni vprašalnik. Pridobljene
podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences). Za analizo dobljenih podatkov smo uporabili različne statistične metode:
•

opisno statistiko s frekvenčno porazdelitvijo (grafični in tabelarni prikazi)
ter srednjimi vrednostmi (aritmetična sredina) in standardnimi odkloni,

•

analizo povezanosti (Pearsonov koeficient korelacije in hi-kvadrat test),

•

t-test za neodvisna vzorca in t-test za en vzorec.
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2. TEORETIČNA OPREDELITEV KONFLIKTOV

SPLOŠNE OPREDELITVE

2.1

Konflikti so za marsikoga precej vsakdanji pojav oz. nekaj, kar ne zahteva posebne
razlage. Pa vendar gre za precej bolj kompleksno zadevo. Razumevanje konflikta kot
pojava, ki je sestavni del vsakega odnosa, lahko pripomore k boljšim medsebojnim
odnosom v vseh življenjskih situacijah. Zato v nadaljevanju za lažje razumevanje
obravnavane problematike podajamo nekaj opredelitev konflikta.
»Konflikt je v širšem pomenu vsako srečanje neusklajenih dejavnikov, lahko bi tudi
rekli soočenje neusklajenosti ali ne-harmonija. Je stanje, ko sistem zaradi te
neusklajenosti na tak ali drugačen način ne deluje optimalno. Hkrati je tudi stanje, ki
sili v odzivanje in terja spremembe« (Iršič, 2005, str. 7).
Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev v
posamezniku ali med člani v skupini ali podjetju (Kompare in Vadnov, 2008, str.
131). Psihološko gledano je konflikt umsko naprezanje, zavedno ali nezavedno, in se
lahko pojavi, ko sta si dve predstavitvi neke situacije nasprotujoči (Zupan, 2014, str.
147).
Gregorčeva (2009, str. 159) pravi, da so konflikti v delovnem okolju zaradi razlik
zaposlenih v stališčih, vrednotah, željah, potrebah, ciljih, znanju, izkušnjah,
odgovornostih, zaznavanju in idejah neizogiben pojav. Tudi Dobnikova (2007, str.
153) pravi, da so komunikacija, problemi in konflikti sestavni del vsakega podjetja in
da si je skoraj nemogoče predstavljati delovanje brez medsebojnega komuniciranja
sodelavcev, brez skupnega reševanja kompleksnih problemov in reševanja konfliktov
med tistimi, ki komunicirajo in razhajanja rešujejo.
Konflikt lahko nastane iz različnih razlogov oz. vzrokov. Praviloma se pojavi, kadar
imata dva ali več ljudi različna in nasprotujoča si stališča v situaciji, ki se izraža v
besedah ali dejanjih (Dobelšek, 2013, str. 157). Crawley in Graham (2012, str. 41)
pravita: »Konflikti nastopijo, ker drugi ljudje niso kot jaz.«, torej zato, ker se med
seboj razlikujemo. V nadaljevanju bomo povedali več o tem, kaj je lahko razlog za
konflikt in zakaj do njega pride.
Pri medsebojni komunikaciji lahko pride do konflikta, ki lahko vključuje (Križman in
Angelovski, 2008, str. 100):
•
•
•

dve ali več nasprotujočih si strani;
medsebojne spopade mnenj;
strani, ki druga do druge izražajo negativno vedenje.
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Križman in Angelovski na istem mestu svetujeta, da je treba konflikt, ko se ta pojavi,
poskušati kolikor mogoče hitro rešiti, da se ne bi okrepil in ustvaril še večje razdalje.
Če človeku namreč ne uspe dovolj hitro in odločno ukrepati, se lahko zgodi, da
doživi neprijetno situacijo, ki vodi do destruktivnih izidov, povezanih s sovražnostjo
in prepiri. Posledica tega utegnejo biti tako psihološka obtoževanja kot tudi fizične
stiske.
Pri konfliktu ima vsaka stran svoje cilje, ki bi jih rada dosegla, zaradi česar se včasih
»ne izbira sredstev za dosego le-teh«. Tako se pri konfliktih lahko zgodi (Pikelj
Grobelnik, 2010, str. 47):
•
•
•

da se eden od sogovornikov umakne;
oster napad sogovornika;
da je odnos do sogovornika kljub vsemu spoštljiv, prizadevanje za rešitev
situacije pa se nadaljuje.

Kot opozarja Verdonikova (2005, str. 52), pa konflikta ne smemo zamenjati z
nesporazumom. Razliko pojasnjuje takole: »Konflikt lahko vpliva na nastanek
nesporazuma (če sta npr. tvorec in naslovnik v sovražnem odnosu, bo naslovnik v
ustreznem kontekstu vsako tvorčevo opazko, ki bo povezana s temo, glede katere je
nastal konflikt, razumel kot napad, čeprav je bila morda mišljena povsem nedolžno,
recimo kot ocena razmer) in obratno, nesporazum lahko vodi v konflikt, če ga tvorec
in naslovnik ne prepoznata in ne odpravita njegovih posledic.«
Konflikti so torej neizbežen del vsake komunikacije in vsakega odnosa, ne glede na
to, kje se odvijata. Kranjčeva (2014, str. 247) celo pravi, da so konflikti potrebni za
zdrav medsebojni odnos, saj ga poživljajo. Pri tem pa je seveda pomembno, da
konflikte znamo reševati.
Segal in Smith (2014, str. 34) glede konflikta navajata naslednje značilnosti:
•
•

•

•

Konflikt je več kot samo nesoglasje. Je situacija, v kateri ena ali obe strani
zaznata grožnjo (ne glede na to, ali je grožnja resnična ali ne).
Konflikt narašča, kadar je prezrt. Konflikt vsebuje grožnjo za naše dobro
počutje in preživetje. Kot tak ostane z nami, dokler se z njim ne soočimo in
ga ne razrešimo.
Na konflikt se odzivamo glede na naše dojemanje situacije oz. glede na to,
kako zaznavamo razmere, v katerih smo se znašli. Takšno dojemanje oz.
zaznavanje razmer pa ni nujno tudi realno oz. objektivno. Na naše predstave
namreč bistveno vplivajo življenjske izkušnje, kultura, naše vrednote,
prepričanja in drugi elementi.
Konflikti sprožijo močna čustva. Če nismo zadovoljni s svojimi čustvi ali se z
njimi soočamo v času stresa, ne bomo mogli reševati konfliktov.
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Konflikti so priložnost za osebnostno rast. Ko smo sposobni za reševanje
morebitnih sporov v medsebojnih odnosih, se gradi zaupanje. Tako se ustvari
neka varnost, odnos pa lahko preživi izzive in nesoglasja.

Vsak konflikt prinaša določene posledice. Potrebno je opozoriti, da te niso nujno
slabe oz. negativne, čeprav se zdi, da se na slednje bolj osredotočamo. Konflikt ima
namreč lahko tako za posameznika kot tudi za medsebojne odnose pozitivne ali
negativne posledice (Dobelšek, 2013, str. 157):
•

•

2.2

Pozitivne posledice prinašajo razrešeni konflikti. Te posledice so, da
spodbujajo spremembe in osebno rast, okrepijo odnose, povečajo motivacijo
za soočenje s problemi ter znižujejo napetost in stres v odnosu.
Negativne posledice prinašajo nerazrešeni oz. neobvladani konflikti. Med
negativne posledice spadajo upad komunikacije in slabitev kvalitete odnosa
ali celo prekinitev odnosa, stagnacija sistema, nasilje, zatiranje
nemotiviranost in duševne motnje ali psihosomatske bolezni.

SESTAVA KONFLIKTA IN NJEGOVI ELEMENTI

Medosebna komunikacija, tj. interakcija med udeleženci v stiku, je nujno potreben
proces za nastanek in ohranjanje medosebnih in drugih socialnih odnosov (Rakovec
- Felser, 2009, str. 38). Komunikacija je tako proces, ki je del vsakdana in sestavni
del vsakega odnosa. Gre za samoumeven proces, ki se odvija v vsakdanjem življenju
in tako tudi na delovnih mestih oz. v delovnem okolju. Komunikacija se ne glede na
okolje, v katerem poteka, vselej odvija med pošiljateljem in prejemnikom sporočila.
Sestavni del takšne komunikacije so tudi nesporazumi in konflikti, v katere se ljudje
zapletajo (Rakovec-Felser, 2009). Obstajajo mnoge različne opredelitve konflikta, mi
pa na tem mestu izmed njih podajamo le nekatere bolj zanimive.
Konflikt se zgodi v procesu komunikacije. Bohinec Gorjakova (2013, str. 5–6)
predstavlja oris nastanka konfliktov s pomočjo komunikacijskega modela, tako da
predstavlja značilnosti posameznih elementov komunikacijskega procesa, ki je »vir«
nastanka konflikta. Takšni elementi so:
1. Pošiljatelj – oseba, ki sporočilo snuje in oddaja. Na osnovi osebnostnih filtrov
oblikuje sporočilo, ki v sebi nosi neko pošiljateljevo intenco (namero), s
katero želi doseči pri prejemniku nek določen učinek.
2. Viri informacij – odločitve sprejemamo in jih komuniciramo na osnovi tistih
virov informacij, ki smo jih zbrali in ki so v trenutku odločitve na voljo.
3. Osebnostni filtri – kaj bo vsebina sporočila določajo tudi osebnostni filtri, ki
so ponotranjeni v vsakem posamezniku. Ti filtri so sestavljeni iz vrednot,
prepričanj, stališč in spomina na pretekle izkušnje.
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4. Komunikacijska intenca oz. namen – osnovni namen, ki ga želi pošiljatelj
doseči pri prejemniku in ki se praviloma ne posreduje v neposredni obliki,
ampak ga pogosto odčitavamo na nezavedni ravni.
5. Sporočilo – kar pošiljatelj oblikuje in posreduje prejemniku. Izraženo je lahko
z besedami, intonacijo glasu, gibi, pisavo ali drugačnimi znaki.
6. Pomen – pošiljatelj prejemniku posreduje sporočilo zato, da bi pri prejemniku
dosegel nek učinek, neko reakcijo. Pošiljatelj želi tako na prejemnika prenesti
pomen, ki ga nosi v svojih mislih in ki bi morda nanj lahko učinkoval. A
pomena ni mogoče prenašati na drugega. Prenesti je mogoče le sporočilo, ki
je nosilec pomena oziroma komunikacijskega učinka.
7. Komunikacijski kanal – pot oz. kanal, po katerem potuje sporočilo od
pošiljatelja do prejemnika. Kanal je lahko zrak, po katerem se prenašajo
izrečene besede, lahko so pisma ali razni tehnični posredniki (telefon,
televizija, radio itd.). Zmogljivosti komunikacijskega kanala so omejene s
količino informacij, ki jih je preko njega možno v danem trenutku
posredovati.
8. Prejemnik sporočila – oseba, ki ji je sporočilo namenjeno in ki ga prejme.
Sporočilo ima na prejemnika vedno nek učinek. Kakšen bo ta učinek, pa je
odvisno od sposobnosti in pripravljenosti prejemnika, da sporočilo sliši,
razume in sprejme.
9. Komunikacijski učinek – gre za namensko dejavnost. Namen komunikacije
oz. sporočanja je, da se pri prejemniku doseže nek učinek, neko reakcijo,
nek odziv. Tak učinek nastaja v procesu tvorjenja sporočila in v procesu
njegovega sprejemanja. Komunikacijski učinek ni vedno isti, kot je
pošiljateljeva intenca oz. namen. Učinek se pokaže v odzivu (povratnem
sporočilu) prejemnika. Komunikacijsko učinkovanje najbolj popestri dejstvo,
da ni dveh posameznikov, ki bi isti besedi pripisala natančno isti pomen.
Posledično je verjetno, da bo prejemnik sporočilo vsaj do neke mere zaznal
drugače, kot pa je predvidel pošiljatelj.
10. Povratno sporočilo – vsebina, ki jo tvori prejemnik in je »sporočilo o učinku
sporočila« na prejemnika. Komunikacija je dvosmeren proces in kot tak
predvideva, da se prejemnik odzove in pošiljatelju sporoči svoje misli, ki jih
je izzvalo njegovo sporočilo. Lahko se zgodi, da se prejemnik povratnega
sporočila ustraši, še posebej, če je podano v obliki kritike ali pa tako, da se
iščejo napake in ne odgovori na odprta vprašanja oz. rešitve, s katerimi bi
lahko zadeve še izboljšali.
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Mumel (2008, str. 96) pri navajanju bistvenih elementov konflikta izhaja iz
opredelitve oz. definicije pojma konflikt. Trdi namreč, da so kljub različnim
definicijam konflikta skupni imenovalci vseh resnih poskusov njegove opredelitve
potreba, ki se na manifestni ravni (navzven) kaže kot motiv, želja, cilj ali interes, ena
ali več oseb (ne obstaja namreč konflikt med predmeti) in dobrina ali način
zadovoljitve potrebe.
Mumel (2008, str. 97) izhaja iz tega, da so bistveni elementi konflikta sledeči:
•

•

•

Oseba
Udeleženca v konfliktu sta vsaj oz. najmanj in tudi najpogosteje dva. To
pomeni vsaj dva pogleda na način zadovoljevanja potrebe, ki ju je potrebno
uskladiti. Lahko je udeleženih tudi več in z večanjem števila udeležencev se
stopnjuje tudi težavnost reševanja konflikta. Konflikti nastopijo zaradi
različnega pogleda na svet (Zupan, 2014, str. 148).
Potreba
Ljudje se razlikujemo tudi po svojih potrebah. Ljudje pogosto priznamo le
svoje potrebe in jih artikuliramo, ko začutimo, da so napadene ali niso
zadovoljene (Crawlexyin Graham, 2012, str. 38).
Način zadovoljevanja potrebe
Vsakdo ima potrebo, da se počuti razumljen in podprt, vendar se načini, na
katere se te potrebe lahko izpolnijo, zelo razlikujejo (Segal in Smith, 2014).
Kot smo omenili, če sta pri konfliktu udeležena dva, to pomeni tudi dva
pogleda na način zadovoljevanja potrebe, ki ju je potrebno uskladiti.

Iz navedenih elementov že lahko razberemo, od kje konflikti izvirajo oz. kaj so lahko
vzroki zanje.

VZROKI ZA NASTANEK

2.3

Vsak konflikt nastane iz nekega razloga oz. vzroka. Strokovnjaki navajajo različne
vzroke, ki jih razvrščajo v različne skupine. V nadaljevanju bomo predstavili tiste, ki
po našem mnenju zajemajo večji del, če ne kar vse vzroke za konflikte v delovnem
okolju.
Mumel (2008, str. 97) celo opozarja, da nekateri avtorji ne razlikujejo med
konfliktom in vzrokom za konflikt, saj v obeh primerih pišejo, kot da gre za eno in
isto zadevo. Glede vzrokov za konflikte sam navaja naslednje:
•

Vzrok za konflikt je nesoglasje o načinu zadovoljevanja potrebe. Pri vzroku
za konflikt gre pravzaprav za vprašanje, zakaj prihaja do različnih pogledov
na to, kako naj zadovoljujemo potrebe. Namreč, če nesoglasja glede
zadovoljevanja potreb ni in imata dve osebi glede tega enak pogled, gre za
sodelovanje.
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Zelo pogost vzrok za konflikte je neustrezno komuniciranje. Gre za to, da
način komunikacije enega sogovornika ni enak oz. ni skladen z načinom, ki
ga pričakuje drugi sogovornik. Ker je njuna predstava o primernem načinu
komuniciranja v procesu zadovoljevanja potreb različna, je to lahko vzrok
konflikta.

Dobelšekova (2013, str. 157) po Berlogarju povzema naslednje tri skupine vzrokov
za konflikte v podjetju:
•

•

•

Metakonfliktni vzroki – so tisti vzroki konfliktov, pri katerih v nekem odnosu
pride do drugačnega razumevanja pojmov in problemov, kot tudi do
drugačnih prepričanj, mnenj in stališč.
Komunikacijski vzroki – pogosto se dogaja, da med zaposlenimi v podjetju
pride do konfliktnih situacij prav zaradi slabe ali prekinjene komunikacije.
Takšni vzroki nastanejo zaradi medsebojnega nerazumevanja.
Osebni vzroki – so tisti vzroki konfliktov, ki izhajajo iz osebnosti, zaposlenih v
podjetju. Ti imajo namreč različne osebnosti. Med najbolj pogoste osebne
vzroke konfliktov na delovnem mestu sodijo napetosti med zaposlenimi,
tekmovalnost in nevoščljivost.

Po navedbah Belopavlovič in Krajnović (2010, str. 65) lahko do konflikta pride tudi
zaradi naslednjih osnovnih ovir, ki so običajne na poti med nasprotno stranjo in
ciljem:
•

Odziv ljudi
Ljudje se na dejavnike, kot so stres, zavrnitev ali napad, pogosto odzovemo
z obrambo v obliki protinapada. Tako pride do izmenjave udarcev in
protiudarcev. Napetost se stopnjuje in sproži se začaran krog akcije-reakcije.

•

Čustva nasprotne strani
Čustva sogovornika oz. »nasprotnika« so tista, ki znajo biti precej zoprna in
imajo močan vpliv na potek komunikacije. Najbolj sporna čustva so lahko
jeza, sovraštvo, nevoščljivost, tekmovalnost, strah, dvomi oz. nezaupanje.
Takšna čustva so lahko razlog, da nasprotna stran sploh ne prisluhne.

•

Položaj nasprotne strani
V primeru konflikta imamo opravka z vztrajnim poskušanjem nasprotne
strani, da bi nas pripravili k popuščanju, saj so zaradi položaja prepričani, da
obstajata samo dva izhoda – naša ali njihova vdaja.

•

Nezadovoljstvo nasprotne strani
Nezadovoljstvo lahko kaj hitro postane povod za konflikt. Tako se zgodi, da
stran, ki občuti nezadovoljstvo, vztraja pri svojem prepričanju kljub temu, da
je očitno, da bi vzajemno zadovoljiv dogovor prinesel korist vsem, tudi njim.

•

Moč nasprotne strani
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Reševanje nasprotij ne sme delovati, kot da gre za izid igre oz. za zmago. V
takšnem primeru namreč nasprotna stranka lahko občuti tekmovalnost in vse
vloži v to, da »zmaga« in se dokaže v svoji moči.
Dobelškova (2013, str. 157) pravi, da se podjetja konfliktom ne morejo izogniti
zaradi kaotičnega okolja, hitrega tempa in želje biti boljši od konkurence. Tako lahko
tudi naštete dejavnike razumemo kot razlog, zakaj v podjetjih prihaja do konfliktov.
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3. VRSTE KONFLIKTOV

DELITEV KONFLIKTOV

3.1

Konflikti se lahko delijo po več kriterijih, zato razni avtorji navajajo različne delitve. Z
izborom nekaterih od njih podajamo širši pogled na delitve konfliktov, ki hkrati
prispevajo tudi k lažjemu razumevanju osrednjega pojma, torej pojma konflikt.
V osnovi razlikujemo konflikte po njihovih udeležencih na (Kompare in Vadnov,
2008, str. 131):
•
•
•

notranje konflikte (v posamezniku),
medosebne konflikte (med člani skupine) in
medskupinske konflikte (med različnimi skupinami).

Tudi Mumel (2008, str. 99) navaja in natančneje pojasnjuje delitev konfliktov, ki
temelji na številu in organiziranosti oseb, vpletenih v konflikt:
•
•
•
•
•

konflikt v posamezniku – je konflikt znotraj zaposlene osebe glede razmerja
med delovnim časom in časom za družino;
konflikt med dvema posameznikoma – pri takšnem konfliktu se sodelavca ne
strinjata glede odločitve ali delovnega postopka;
konflikt med posameznikom in skupino – vsaka skupina ima norme in če
posameznik teh norm ne upošteva, lahko pride z njo v konflikt;
konflikt med dvema skupinama – je konflikt, ki izvira iz razmerja dela in
dolžnosti med zaposlenimi;
konflikti med dvema skupinama na ravni podjetja ali panoge – gre za konflikt
med sindikatom in delodajalcem glede plač.

Veber Rasiewicz (2008, str. 64) razlikuje konflikte glede na njihovo izvedbo. Loči jih
na odkrite in prikrite konflikte, in sicer glede na to, kako je napad na neko osebo
izražen. Lahko je namreč:
•
•

besedni (žalitve, podcenjevanje uspehov posameznika, neustrezna kritika,
sarkazem ipd.) ali
fizični (napad na telesno integriteto posameznika, oviranje posameznika pri
opravljanju njegovih nalog, dodeljevanje nalog, ki jim posameznik ni kos,
preprečevanje izobraževanja posameznika ipd.).

Mazejeva (2013, str. 13) po Rozmanu in Kovaču (2012) povzema delitev konfliktov
glede na vidik teorije, in sicer:
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konflikti kot posledica različne presoje – nastanejo v primeru, ko želita dve
skupini izvesti določene nezdružljive in nasprotujoče si dejavnosti. V tem
primeru izvedba temelji na napačnem presojanju posledic;
konflikti kot posledica različnega vrednotenja – nastanejo v primeru, ko obe
strani različno ocenjujeta posledice istega dejanja;
konflikti kot posledica razdelitve – nastanejo takrat, ko obe strani pričakujeta
izvedbo določene ugodnosti, ta pa je mogoča samo za eno stran.

Možina in drugi (2002, str. 584) pa ločijo naslednje tri vrste osnovnih konfliktov:
•

•

•

konflikt ciljev – tak konflikt izvira iz med seboj nasprotujočih si ciljev, želenih
izidov in pričakovanih dosežkov med člani podjetja ali skupine. Takšni
konflikti se nanašajo bodisi na delovne, poslovne in organizacijske bodisi na
socialne dejavnosti;
konflikt spoznanja – tak konflikt nastane zaradi nestrinjanja z mnenji in
idejami drugih. Nastane torej ob spoznanju, da naše misli niso združljive z
mislimi drugih;
konflikt čustev – je konflikt, v katerem zaznamo, da so naši občutki in čustva
drugačna od drugih. Med takšne konflikte sodijo občutja, kot so
nezadovoljstvo, pretirana občutljivost, nestrpnost, zamerljivost.

Konflikte torej razlikujemo glede na različne kriterije, kar omogoča dodatno razlago
oz. razumevanje samega pojma konflikt in njegove kompleksnosti oz. širine. Glede
na predstavljene delitve lahko tudi vidimo, kaj je povod zanje – delitev in razlaga,
predvsem pa njeno razumevanje, lahko prispevajo k odpravljanju razlogov oz.
vzrokov konfliktov.

OBLIKE KONFLIKTOV V PODJETJU

3.2

Konflikti oblikujejo velik del vsake podjetniške kulture in nam veliko povedo o
zatrtih, neopaženih, hitro odpravljenih vprašanjih, ki opredeljujejo notranje jedro ter
oblikujejo vrednote in prepričanja (Cloke in Goldsmith, 2012, str. 155). Arzenšek in
Kožuh (2011, str. 179) pravita: »Neustrezni medsebojni odnosi so lahko v delovnem
okolju pomemben vir stresa. Slabi medsebojni odnosi zavirajo prenos delovnih nalog
in večinoma pripeljejo do dejstva, da ljudje niso pripravljeni obveščati drugih o
nastanku problemov in poteku njihovega reševanja. Tako nastanejo težave pri
odločanju zaradi nerešenih konfliktov, pojavita se sovraštvo in nezaupanje.«
Križman in Angelovski (2008, str. 100) navajata naslednje oblike konfliktov:
•
•
•

spopad mnenj, ki izhaja iz različnih namer, vedenja in vrednot;
nasprotujoče si zahteve, ki druga drugo blokirajo in se zato ne morejo
uresničiti;
nesporazumi med osebami oz. strankami.
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V nadaljevanju predstavljamo delitev konfliktov, ki se pogosto pojavlja v podjetjih.

FUNKCIONALNI IN DISFUNKCIONALNI KONFLIKTI

3.3

Prave besede ob pravem času lahko dajejo sodelavcu krila in elan za nove napore,
medtem ko mu nepremišljeno ali ponesrečeno izbrane besede lahko vzamejo vso
voljo za delo v podjetju (Mihalič, 2010, str. 14). Izbira besed povzroča velik učinek,
prav tako pa imajo svojo moč tudi konflikti.
Iršič (2005, str. 7) pravi, da konflikt lahko predstavlja nevarnost in hkrati priložnost
za razvoj posameznikov, odnosov in skupnosti, ter dodaja, da je od udeležencev
konflikta odvisno, ali ga uporabijo za ustvarjanje ali uničevanje. Tako so torej lahko
konflikti vir ustvarjalnosti ali vir uničenja oz. lahko delujejo funkcionalno ali
disfunkcionalno.
Glede vpliva konfliktov na uspešnost podjetja jih torej delimo na (Vrčko v Duh,
2009, str. 12) funkcionalne in na disfunkcionalne:
•

•

Konflikt je funkcionalen, če pripomore k povečanju učinkovitosti pri delu in
prispeva k doseganju večje uspešnosti podjetja. Takšni konflikti v delovnem
okolju pomenijo neprestane poskuse za izboljšanje poslovanja podjetja,
spopadanje med zastarelimi in novimi načini dela ter predstavljajo stalno
težnjo po spremembah. Takšni konflikti pomenijo pozitivno, to je dobro in
zdravo stanje v podjetju, ki si prizadeva za izboljšanje svojega dela in
uspešnosti.
Za disfunkcionalno obliko konflikta je značilno, da ovira in preprečuje
doseganje postavljenih ciljev, ker se skupine, udeležene v konfliktu, ne
strinjajo ali si celo nasprotujejo, s tem pa posledično slabšajo rezultate
podjetja. Kot že ime pove, takšni konflikti delujejo razdiralno na odnose med
zaposlenimi, povzročajo otopelost in nezainteresiranost za delo. Naloga vodje
je, da poskrbi za preprečevanje in reševanje teh konfliktov.

Konflikti so vsekakor sestavni del vsakega delovnega okolja, tudi tistega, v katerem
so odnosi sicer dobri, saj so normalen del vsake komunikacije. Iz vsakega konflikta,
funkcionalnega ali disfunkcionalnega, se je mogoče kaj naučiti. Funkcionalni so že
sami po sebi takšni, da prispevajo k izboljšanju delovne učinkovitosti. Medtem ko je
lahko nefunkcionalni konflikt priložnost za osebno rast, če dopustimo, da se iz njega
kaj naučimo. Morda na tak način izvemo kaj novega o svojih sodelavcih, kar je v
kakšni drugi situaciji mogoče uporabiti v svoj prid ali v prid podjetja. Pomembno je,
kako konflikt sprejmemo, kaj se iz njega naučimo in kako ga doživimo.
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3.3.1 VERTIKALNI IN HORIZONTALNI KONFLIKTI
Mumel (2008, str. 115) pravi, da glede na raven udeležencev v hierarhiji podjetja
ločimo konflikte na isti ravni in konflikte na različnih ravneh. Prvi so torej vertikalni
konflikti (med zaposlenimi na isti hierarhični ravni) in drugi horizontalni (med
zaposlenimi na različni hierarhični ravni, torej med nadrejenim in podrejenimi). Oboji
se lahko odvijajo med osebami ali skupinami.
Lorber in Skela Savič (2011, str. 251) glede horizontalnih konfliktov navajata:
•

•

•

•

Vodje kot nadrejeni, ki komunicirajo v smislu podpore sodelavcev, so pogosto
starejši in imajo višjo stopnjo izobrazbe, pri reševanju konfliktov uporabljajo
kompromis, dogovor in prilagajanje.
Vodje, ki komunicirajo v smislu prevladovanja in izražanja osebne moči, so
pogosto mlajši in zaposleni krajši čas. Prav tako ti vodje pri reševanju
konfliktov uporabijo prevladovanje ali se konfliktom izognejo.
Vodja mora biti sposoben aktivno, sprotno, učinkovito in nepristransko
reševati konflikte, kadar se ti pojavijo. Znati mora reševati nastale konflikte
na ustrezen način, to pomeni, da mora biti objektiven in izhajati iz svoje
nevtralnosti. Pri tem mora že pred izbiro ustrezne rešitve znati opazovati in
poslušati v konflikt vpletene sodelavce.
Raziskava kaže, da se vodje po mnenju zaposlenih konfliktom občasno še
vedno izogibajo ali pri njihovem reševanju uporabijo prevladovanje, čeprav
sami o sebi menijo, da konflikte rešujejo aktivno in pri tem uporabljajo
kompromis, prilagajanje in dogovor.

Pri horizontalnem gre za precej občutljivo področje konfliktov. Vsekakor spor,
nesoglasja oz. konflikti med nadrejenim in podrejenim ne prinašajo kaj dobrega.
Tukaj je predvsem podrejeni tisti, ki je v nekoliko občutljivem položaju, saj razmerje
moči ni ravno na njegovi strani. A tudi takšni konflikti so sestavni del delovnega
okolja.
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4. VPLIV KONFLIKTOV NA VARNOST ZAPOSLITVE

OBLIKE DELOVNIH RAZMERIJ

4.1

Krovni in temeljni zakon, ki ureja delovno razmerje v Republiki Sloveniji, je Zakon o
delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) (Ur. l. RS, št. 21/2013). Je temeljni zakon,
ki ureja področje delovnega prava in delovnih razmerij. Delovno razmerje je po tem
zakonu opredeljeno v 4. členu na naslednji način: »Delovno razmerje je razmerje
med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je
vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in
obveznosti.«
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) ureja delovna razmerja, ki se
sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Gre za temeljni
zakon na področju delovnega prava oz. delovne zakonodaje. Kot pravi Vodovnik
(2014, str. 53), v slovenski pravni ureditvi je uveljavljena tradicija, da ZDR kot
splošni krovni zakon obsežno in sistematično obravnava najširši krog vprašanj
delovnih razmerij. Cilji zakona, kot je določeno v 1. členu, so:
•
•
•

vključevanje delavcev v delovni proces,
zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa in
preprečevanje brezposelnosti,

pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu ter
varuje interese delavcev v delovnem razmerju.
Uporabo Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) določa 3. člen tega
zakona, ki pravi, da se ta zakon uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki
imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci.
Uporablja se tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na
podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) je po svoji vsebini razdeljen na
naslednja večja poglavja oz. vsebinske sklope členov:
I. splošne določbe
II. pogodba o zaposlitvi
III. pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
IV. varstvo nekaterih kategorij delavcev
V. uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
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VI. delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
VII. posebne določbe
VIII. inšpekcijsko nadzorstvo
IX. kazenske določbe
X. prehodne in končne določbe
Zraven Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) se pojavljajo še drugi
zakoni, ki urejajo razmerje med nekaterimi različnimi kategorijami delodajalcev in
zaposlenimi ter določene oblike zaposlitve (Vodovnik, 2014, str. 53).
V delovnem razmerju je bistveno, da delavec opravlja delo v odvisnem
(podrejenem) razmerju do delodajalca, kot del delovnega procesa, ki ga organizira
delodajalec, ki tudi nosi odgovornost za uspeh podjetja (Zidar, 2012, str. 65).
Vsekakor je precej očitno, da v okolju, kjer vladajo odnosi, ki so določeni tudi po
pravni poti (z zakonodajo), konflikti niso nič neobičajnega.
V nadaljevanju bomo predstavili posamezne oblike delovnih razmerij, ki v delovnih
okoljih ustvarjajo določene odnose in položaj udeleženih (delavcev in delodajalcev).

Pogodba o zaposlitvi
Delovno razmerje je torej pogodbeno razmerje, kar pomeni, da nastane na podlagi
pogodbe. Gre za pogodbo o zaposlitvi, katere stranki sta delavec in delodajalec in ki
je urejena oz. opredeljena v 11. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
21/2013).
V 11. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) je med drugim
določeno, da se s pogodbo o zaposlitvi sklene delovno razmerje in da se pravice ter
obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno
zavarovanje na podlagi delovnega razmerja začnejo uresničevati z dnem nastopa
dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Cargan (2012, str. 51) navaja, da je
pogodbo o zaposlitvi treba podpisati in izročiti delavcu najkasneje z dnem nastopa
dela, sicer lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja od delodajalca
zahteva njeno izročitev. Šele po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi sme delavec začeti z
delom in šele od takrat dalje uresničuje svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz
delovnega razmerja (Vodovnik, 2014, str. 57).
Korpič-Horvatova (2006, str. 43) poudarja, da je pogodba o zaposlitvi pomembna
oblika zaposlitve, predvsem za osebo, ki nima drugih sredstev za preživljanje, saj
zagotavlja največjo socialno varnost in stalnost dohodka. Gre za izjemno pomemben
vidik te oblike delovnega razmerja.
Vodovnik (2014, str. 58) opozarja, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati obvezne,
v 31. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) določene prvine:
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podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oz. sedeža;
datum nastopa dela;
naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela s kratkim opisom dela, ki ga mora
delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka
raven in smer izobrazbe ter drugi pogoji za opravljanje dela;
kraj opravljanja dela (če točni kraj ni naveden, velja, da delavec opravlja
delo na sedežu delodajalca);
čas, za katerega je sklenjena pogodba, razlog za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas;
določilo, ali gre za pogodbo s polnim ali krajšim delovnim časom;
določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega
časa;
določilo o znesku osnovne plače delavca, ki mu pripada za opravljanje dela,
ter o morebitnih drugih plačilih v evrih;
določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem
dnevu in o načinu izplačevanja plače;
določilo o letnem dopustu oz. načinu določanja letnega dopusta;
dolžino odpovednih rokov;
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih
aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Kot je razvidno iz 5. alineje, se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen ali
nedoločen čas. Ne glede na to, za kakšen čas je sklenjena, pa ima vsaka pogodbena
stranka po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi tudi svoje pravice in dolžnosti. Zakon o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) določa naslednje obveznosti pogodbenih
strank:
Obveznosti delavca (Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/2013):
• opravljanje dela,
• obveznost obveščanja,
• prepoved škodljivega ravnanja,
• obveznost varovanja poslovne skrivnosti,
• prepoved konkurence oz. izvajanja konkurenčne dejavnosti.
Obveznosti delodajalca (Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/2013):
• obveznost zagotavljanja dela,
• obveznost plačila,
• obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer,
• obveznost varovanja delavčeve osebnosti.
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Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
Kot je določeno v 12. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), se
pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, če ta zakon ne določa drugače. Ta isti
člen pa določa tudi domnevo o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, in
sicer pravi: »Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če
pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se
domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas« Vodovnik (2014,
str. 62). Takšna pogodba je po svoji naravi tipična pogodba.
Bistvene značilnosti pogodbe o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje, so
(Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 2015):
•
•
•
•

odplačnost pogodbe;
osebno opravljanje dela;
dlje časa trajajoča delovna aktivnost, pri kateri rok za izpolnitev pogodbene
obveznosti ni značilen element;
da se med delavcem in delodajalcem vzpostavi vez podrejenosti.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Za razliko pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas kot tipične pogodbe, se pogodba o
zaposlitvi za določen čas po naravi opredeljuje kot atipična pogodba o zaposlitvi. Kot
navaja Vodovnik (2014, str. 63) je takšna pogodba izjemno privlačna za delodajalca,
ki s svojimi zaposlenimi ne gradi trajnega medsebojnega partnerstva z ustvarjanjem
pogojev za učinkovito ustvarjanje nove vrednosti. Hkrati pa je po drugi strani, kot
dodaja avtor, precej manj prijazna za delavca oz. zaposlenega, saj zaradi
negotovosti o trajnosti zaposlitve težko načrtujejo svoj osebni in poklicni razvoj ter
zasebne cilje. Tudi zaradi tega, da se varuje položaj zaposlenih, se takšna pogodba
lahko sklene le pod določenimi pogoji.
Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene za določen čas pod pogoji, določenimi v
zakonu. Tako Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) v 54. členu določa,
da se lahko takšna pogodba sklene, če gre za:
•
•
•
•
•
•
•

izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas;
nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
začasno povečan obseg dela;
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva z delovnim dovoljenjem za
določen čas (izjema v primeru osebnega delovnega dovoljenja);
poslovodno osebo ali prokurista;
vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona;
opravljanje sezonskega dela, priprave na delo, usposabljanja ali
izpopolnjevanja za delo oz. izobraževanja;
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delo v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila
pristojnega organa, izdanih v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem
zakonu;
opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja;
pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano;
delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih
tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja
delavcev;
predajo dela;
voljene in imenovane funkcionarje oz. druge delavce, ki so vezani na mandat
organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih,
zbornicah, društvih in njihovih zvezah;
druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni
dejavnosti.

Pri takšni obliki pogodbe ima delavec med trajanjem delovnega razmerja enake
pravice in obveznosti po obeh pogodbah, bistvena razlika pa nastane pri njenem
prenehanju (Korpič-Horvat, 2006, str. 43).
Vendar pa takšna pogodba zagotavlja precej manjšo socialno varnost in stalnost
dohodka, kakor pa pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, saj je omejena le na
določeno obdobje. Danes je kar 90 % zaposlitev sklenjenih za določen čas in delež
takih zaposlitev naj bi dosegal od 20 do 25 % (leta 2011 že 30 %), kar je ogromno
(Breznik, 2013, str. 38). Podatek je dovolj zgovoren, saj nam pove, da je pogodba o
zaposlitvi za določen čas postala pravilo in ne izjema, kot sicer določa zakon.

4.2

PROŽNE OBLIKE ZAPOSLITVE

Poleg predstavljenih oblik zaposlitve, ki temeljijo na pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni
za določen ali nedoločen čas, obstajajo še nekatere t. i. fleksibilne oz. prožne oblike
zaposlitve.
Južnikova (2008, str. 115) pravi, da se sodobna zaposlitvena razmerja pogosto
povezujejo s pojavom atipičnih oblik zaposlitve, ki so rezultat prilagajanja
delodajalcev trenutnim tržnim razmeram. Pri tem dodaja, da atipične oblike
zaposlitve, ki jih lahko definiramo kot zaposlitve, ki niso redne (na primer začasne
zaposlitve, zaposlitve s krajšim delovnim časom, samozaposlitve), se v zadnjem času
tako v Sloveniji kakor tudi v Evropski uniji povečujejo. Potreba po njihovi uporabi se
je pojavila s potrebami delodajalcev, da čim bolj gladko in tekoče prilagodijo svojo
proizvodnjo in stroške trenutnim tržnim razmeram (Južnik, 2007, str. 91).
Abrahamsberg (2011, str. 170) meni, da so prevelike obremenitve rednega dela
zaposlenih s prispevki in davki tiste, ki silijo tako delodajalce kot tudi delavce v
iskanje cenejših in fleksibilnejših oblik zaposlovanja. Med takšne prožne oz.
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fleksibilne oblike zaposlitve v Sloveniji sodijo samostojni podjetniki, avtorske
pogodbe, podjemne pogodbe, študentsko delo in projektno delo.
Korpič-Horvatova (2006, str. 45) prav tako opozarja, da zahteve po fleksibilnem
zaposlovanju vplivajo na uvajanje vedno novih oblik atipičnega zaposlovanja, ki je
praviloma za delavce manj ugodno od klasičnega za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in bolj ugodno za delodajalce, ker jim zmanjšuje stroške dela
oziroma poslovanja.

Samozaposlitev
Samozaposlitev pomeni, da se oseba zaposli kot samostojni podjetnik, da torej
ustanovi svojo podjetje. Samozaposlene osebe opravljajo dovoljeno poklicno delo za
naročnike na podlagi civilnih pogodb, torej ne vstopajo v delovno razmerje na
podlagi pogodbe o zaposlitvi in posledično njihov pravni položaj pri izvajanju dela ni
varovan s širokim varovalnim ščitom delovnopravnih predpisov (Vodovnik, 2014, str.
83).
Samozaposlena oseba oz. samostojni podjetnik (v nadaljevanju s. p.) je fizična
oseba, ki ustanovi podjetje, za katerega odgovarja z vsem svojim premoženjem
(Horvat, 2010, str. 5). Samozaposlitev kot oblika zaposlitve torej ni urejena v ZDR,
ampak v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09). V
skladu s 6. členom tega zakona sme s. p. kot dejavnost opravljati vse posle razen
tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. ZGD-1 v tem členu
tudi določa, da lahko s. p. prične opravljati svojo dejavnost šele po tem, ko je vpisan
v register. Registracija je tudi pogoj za ustanovitev samostojnega podjetja.
Samozaposlitev je stara oblika opravljanja dela za visoko usposobljeno delovno silo,
ki svojo dejavnost izvaja samostojno za več naročnikov in avtonomno določa ceno
svojega dela (Breznik, 2013, str. 9).
Samozaposlitev je za mnoge rešitev pred nezaposlenostjo, kar še posebej velja za
tiste, ki na trg dela šele vstopajo in skoraj nimajo druge možnosti (Breznik, 2013,
str. 46).

Avtorska pogodba
Avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (v
nadaljevanju ZASP) (Uradni list RS, št. 16/2007). 99. člen tega zakona določa, da se
z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti
naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Pri tem lahko
naročnik nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo
znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Po 5. členu ZASP so avtorska dela
individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki
so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom določeno drugače.
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Seveda pa takšna pogodba ne daje enakih pravic kot pogodba o zaposlitvi. KorpičHorvatova (2006, str. 42-43) pravi, da po avtorski pogodbi avtor ne uživa pravic iz
socialnih zavarovanj ali dobiva drugih plačil od tistih za opravljeno stvaritev.
»Ugotovimo lahko, da je avtorska pogodba zelo podobna podjemni pogodbi, od nje
se namreč loči zgolj po predmetu pogodbe. Avtorska pogodba se torej lahko
uporablja samo takrat, kadar je njen predmet določeno avtorsko delo, v vseh ostalih
primerih pride v poštev podjemna pogodba« (Mercina, 2011).

Podjemna pogodba
Podjemna pogodba se sklene med podjemnikom (delavcem) in naročnikom dela.
Prvi se zaveže za izvedbo nekega posla, drugi pa, da mu bo za to ustrezno plačal
(Mušedinović in drugi, 2010, str. 28). Kot smo omenili, je ta pogodba podobna
avtorski, s to razliko, da delo, ki se opravi po podjemni pogodbi, nima narave
avtorskega dela.
Korpič-Horvatova (2006, str. 42) glede podjemne pogodbe oz. pogodbe o delu pravi:
•
•

oseba jo sklene, če niso podani pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
oziroma delovnega razmerja;
s takšno pogodbo se stranki dogovorita, da izvajalec za naročnika opravi
določen posel, delo, ki se lahko nanaša na izdelavo stvari (na primer mize),
popravilo stvari (na primer avtomobila), telesno (ali fizično) delo (nabiranje
jabolk), intelektualno (ali umsko) delo (pisanje strokovnega prispevka).

Takšna pogodba ni urejena z ZDR, ampak jo ureja Obligacijski zakonik (v
nadaljevanju OZ) (Ur. l. RS, št. 97/2007), ki v 622. členu določa, da ima naročnik
dela po tej pogodbi pravico nadzorovati posel in dajati navodila, če to ustreza
naravi posla, podjemnik pa mu mora to omogočiti.
Abrahamsberg (2011, str. 170) pravi, da sta predvsem avtorska in podjemna
pogodba na področju dela zelo "koristni" za delodajalce, saj lahko možnost teh
pogodb zlorabljajo. Avtor pravi, da o zlorabi govorimo takrat, ko delodajalec
namesto sklenitve delovnega razmerja uporabi civilnopravno ali drugo pogodbo in se
s tem izogne zavezujočim določbam delovnopravne zakonodaje.

Študentsko delo
Študentsko delo pomeni delo študentov in dijakov, ki se izvaja na podlagi
študentskih napotnic oziroma s posredovanjem študentskih servisov in je po svoji
zasnovi začasno ali občasno delo, ki naj ne bi imelo značaja rednega dela (Kosi,
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Nastav in Šušteršič, 2010, str. 65). Mušedinović (2010, str. 28) dodaja, da pri
takšnem delu ni omejitev glede vrsto dela, ki ga oseba (študent) opravlja.
»Takšno delo naj ne bi motilo procesa šolanja (študij naj bi ostal primarna
»zaposlenost« študentov) in na drugi strani tudi trga dela ne (predvsem segmenta
mladih, ki so končali šolanje in iščejo prvo zaposlitev). Hkrati naj bi študentsko delo
omogočalo šolajočim se mladim osebam pridobivanje delovnih izkušenj in pokrivanje
dela stroškov šolanja, kar je verjetno glavni razlog, da študentsko delo uživa številne
davčne in regulativne olajšave« (Kosi, Nastav in Šušteršič, 2010, str. 65).
Na področju študentskega dela se v zadnjem času dogaja precej novosti. Državni
zbor Republike Slovenije je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št.
95/14), ki dopolnjuje ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in
je pričel veljati 1. februarja 2015. »Osnovni mehanizmi in namen študentskega dela
se z ZUJF-C ne spreminjajo. Ključne spremembe nove zakonodaje se namreč
nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih zavarovanj in določitev
minimalne urne postavke« (Študentska organizacija Slovenije, 2015). Z odvajanjem
dela zaslužka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter z določitvijo minimalne
plače sprejeti zakon na področju začasnega in občasnega dela za študente in dijake
'zasleduje' sistem redne zaposlitve. Tako nova zakonodaja na tem področju prinaša
predvsem naslednji spremembi (Nagode, 2014):
• višje stroške za študente in delodajalce (zaslužek študenta je obremenjen za
plačilo prispevkov),
• nižjo urno postavko.

Projektno delo
Kot je bilo omenjeno, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene, če gre za
pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano. Kadar se v podjetju pojavi
potreba za izpeljavo kakšnega projekta, lahko v primeru, da nima dovolj obstoječih
kadrovskih kapacitet ali da narava dela zahteva strokovnjaka na specifičnem
področju, zaposli dodatno osebo za čas trajanja projekta (Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 2015). Glede projektnega dela ne velja
časovna omejitev pri sklepanju pogodbe, saj takšna oblika zaposlitve traja dokler
traja projekt, s kolektivno pogodbo pa se na ravni dejavnosti določi kaj velja oz.
šteje za projektno dela (Erjavec, 2008, str. 10).

4.3

VARNOST NA TRGU DELA

Omenili smo, da največjo socialno varnost in torej tudi finančno varnost ter
stabilnost zaradi stalnosti dohodka zagotavlja pogodba o zaposlitvi za nedoločen
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čas. »Varnost zaposlitve in dohodka je temeljno vprašanje kakovosti življenja. Če
človek nima drugih zadostnih sredstev za preživljanje, je pogodba o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, v kateri je kot obvezna sestavina določena
plača in druge vrste plačil, podlaga za polni obseg pravic iz delovnega razmerja in
socialnovarstvenih pravic in zato zagotavlja varnost zaposlitve in dohodka in s tem
kakovost življenja« (Korpič-Horvatova, 2006, str. 45).
Ostale oblike delovnih razmerij nudijo precej manjšo varnost in stabilnost. Tudi
Pissaridess (2001 v Kajzer, 2007, str. 18) trdi, da je edina korist varovanja zaposlitve
njeno trajanje. Torej je optimalna možnost pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
vendar ta pri delodajalcih ni tako zaželena kot pri delavcih.
Kozjekova (2009, str. 134) pojasnitve pojma varnost povzema po Wilthagenu, Trosu
in van Lieshoutu, tako da predstavlja štiri tipe varnosti, povezane s tem, v kakšnem
položaju se je posameznik znašel glede zaposlitve:
•

•

•
•

Varnost službe oz. varnost delovnega mesta – pri tej varnosti gre za
verjetnost, da bo zaposleni zadržal službo pri nekem delodajalcu. Ta vrsta
varnosti je zagotovljena z varnostjo zaposlenih pred odpuščanjem in pred
večjimi spremembami delovnih pogojev in je kot taka tudi glavni predmet
zakonodaje varnosti zaposlenosti.
Varnost zaposlitve – je verjetnost zadržanja v zaposlitvi, čeprav ne nujno pri
istem delodajalcu. Takšna varnost pomeni dosegljivost nove zaposlitve za
odpuščene in brezposelne, ki ustrezajo njihovim kvalifikacijam in preteklim
delovnim razmeram. Posameznik si lahko takšno varnost poveča z
vseživljenjskim usposabljanjem, ki ga lahko ponudijo tako delodajalci kot
aktivne politike zaposlovanja.
Dohodkovna (socialna) varnost – je dohodkovna varnost v primeru
prenehanja plačanega dela.
Kombinacijska varnost – je varnost, pri kateri obstaja gotovost, s katero je
mogoče usklajevati plačano delo z drugimi družbenimi odgovornostmi.
Slednja ne more biti prikazana z drugimi vrstami varnosti.

Določeno stopnjo varnosti zaposlenim zagotavlja zakonodaja. »Osnovni cilj zaščitne
delovne zakonodaje je omogočiti delojemalcem zaposlitveno in dohodkovno varnost,
tako v primeru trenutne zaposlitve kot v primeru brezposelnosti« (Južnik, 2008, str.
115). Vendar pa ta, kot bomo videli v nadaljevanju, ni tako prijazna do delavcev kot
do delodajalcev. Zakaj je tako?
Breznikova (2013, str. 17) pravi: »Delovnopravna zakonodaja izhaja iz stališča, da
delavec ni svoboden in enakopraven z delodajalcem, ko na trgu dela ponuja svoje
edino blago – sposobnost za delo, zato ga mora delovnopravna zakonodaja
razbremeniti ekonomske odvisnosti, s tem da zanj ustvari posebno varstvo in
pravice. Politični cilji fleksibilizacije, nasprotno, spodjedajo to varstvo in ga ob vsaki
reformi trga dela znova pošljejo socialnim partnerjem na preizkušnjo.« Fleksibilne
oblike dela zato za delavca niso najboljša možnost.
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Južnikova (2008, str. 115) dodaja, da je zaščitna delovna zakonodaja v primeru
zaposlitev za nedoločen čas precej toga, saj vključuje določene administrativne
postopke, kot na primer odpovedni roki, posvetovanja s sindikati, posebno varstvo
socialno šibkih skupin ter plačilo odpravnine (o zaščitni delovni zakonodaji kot
razlogu za porast začasnih oblik zaposlitve bo govora v nadaljevanju). Takšna
zakonodaja je po mnenju Južnikove (2008) razlog, da se delodajalci raje odločajo za
fleksibilnejše oblike zaposlovanja, ki jim omogoča hitrejšo prilagoditev večjega
števila delavcev trenutnim tržnim razmeram ter finančnemu položaju podjetja, kar
obenem pomeni hkratno zmanjšanje stroškov odpovedi delovnih razmerij. Takšne
oblike zaposlovanja pa nudijo zaposlenim precej nižjo stopnjo varnosti. To pa vpliva
tudi na stanje in razmišljanje zaposlenih. Ena od slabosti toge delovne zakonodaje je
tudi ta, da se z njo vse bolj ustvarjajo razlike med delavci, ki so redno zaposleni in z
zaščitno delovno zakonodajo uživajo veliko varnost zaposlitve, na eni strani in
delavci, ki niso redno zaposleni (zaposlitev za določen čas, sezonska zaposlitev,
druge oblike neformalne zaposlitve) ali pa tudi brezposelnimi iskalci zaposlitve, ki
niso deležni zaščitne delovne zakonodaje, na drugi strani (Južnik, 2007, str. 93).
Kot navaja Kajzerjeva (2007, str. 18), je varnost oz. varovanje zaposlitve pomemben
dejavnik obnašanja delodajalcev in delojemalcev. Fleksibilnost trga dela se zelo
pogosto povezuje z zakonsko ureditvijo trga del, institucijami trga dela in z
varovanjem zaposlitve. Tako je ureditev varnosti zaposlitve odvisna od omenjenih
dejavnikov.
Kljub temu, da so fleksibilne oblike zaposlitve za delodajalce precej bolj priročne, pa
obstaja vrsta pomembnih razlogov za ureditev varnosti zaposlitve. Najpomembnejši
razlogi za ureditev varovanja zaposlitve so (Kajzer, 2007, str. 18):
•
•

•

delojemalčeva varnost pri delu, pri zaposlitvi in dohodku ter »zavarovanje«
delavcev pred negotovostmi, ki obstajajo na trgu dela;
prednost stalne zaposlitve naj bi bila spodbujanje vlaganj v človeški kapital in
s tem v povečanje produktivnosti;
stalnost zaposlitve naj bi povečevala pripravljenost delavca na sprejemanje
tehnološkega napredka, izobraževanja in usposabljanja ter notranje
mobilnosti.

Konflikti lahko ogrožajo delovno razmerje oz. zaposlitev, po drugi strani pa je
varnost zaposlitve nekaj, kar si želi večina ljudi, saj jim ta zagotavlja socialno in
finančno varnost, hkrati pa preprečuje strah in negotovost pred nenadno ali
nepravično izgubo delovnega mesta. Konflikti so lahko razlog, da takšno varnost
ogrozijo ali jo morda celo uničijo. Vsako podjetje si želi razviti pozitivne medsebojne
odnose, pozitivno delovanje in čim manj konfliktnih situacij. Konflikti namreč
zaostrujejo odnose in vplivajo na zaposlene, njihovo delovanje in tudi na uspešnost
poslovanja podjetja. Podjetje predvsem zaradi tega širšega vidika ne želi imeti
kadra, v katerem se prepogosto ustvari razlog za konflikt. Prav tako zaposleni ne
želijo delati v delovnem okolju, ki jim prinaša stres, slabo voljo, nizko delovno
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učinkovitost ipd. Zaradi delovnega okolja, v katerem prihaja do konfliktov, lahko le
tega zapustijo. Negativni vplivi konfliktov lahko povzročajo tudi to, da zaposleni
odhajajo v bolniški stalež. V tem času zaposlenega ni na delovnem mestu, podjetje
mora poiskati nadomestilo, to pa povzroča večje stroške in nižjo produktivnost.
Zdravstveni absentizem lahko vodi v fluktuacijo, ki se kaže v prekinitvi delovnega
razmerja s strani delojemalca. Da bi lahko podrobneje razumeli posledice konfliktov,
ki se kažejo med drugim tudi v absentizmu in fluktuaciji, bomo v nadaljevanju
predstavili oba pojma in na osnovi analize literature osvetlili področje odsotnosti z
dela in odhodov iz podjetja.

FLUKTUACIJA IN ABSENTIZEM

4.4

Fluktuacija in absentizem sta za podjetje negativna dejavnika, najsi bo zaradi izgube
usposobljenega kadra, potrebe po reorganizaciji dela znotraj podjetja ali zaradi
finančnih obremenitev. Razlogi, zakaj do obeh prihaja, so precej različni. Nadrobneje
si poglejmo, kaj sploh pomenita in kakšne so njune posledice.

Fluktuacija
»Z besedo fluktuacija označujemo dinamično gibanje delavcev, ki se odraža v odlivu
ali v odhodu delavcev iz podjetja. Lahko rečemo, da je to tudi izguba delavcev
zaradi določenih in različnih vzrokov. Fluktuacija predstavlja odhajanje delavcev,
zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen skleniti delovno razmerje v kakšni drugi
organizaciji, pri tem pa se ta odhod izkaže kot nadomestna potreba« (Florjančič,
Ferjan in Bernik, 1999, str. 143).
K razumevanju pojma fluktuacija pripomore tudi, če navedemo, katere vrste
fluktuacij poznamo. Tako Florjančič, Ferjan in Bernik (1999, str. 146) po Jerovšku
povzemajo naslednje vrste:
•
•
•
•
•
•
•

z enega delovnega mesta na drugo delovno mesto znotraj istega podjetja;
iz enega podjetja v drugo podjetje znotraj iste občine oz. istega
teritorialnega prostora;
iz ene občine oz. enega teritorialnega prostora v povsem drugo občino oz.
teritorialni prostor;
iz enega tipa podjetja v povsem drug tip podjetja;
iz ene vrste dela v povsem drugo vrsto dela;
fluktuacija glede na izobrazbene in kvalifikacijske kategorije;
fluktuacija na relaciji vodilni – strokovni (obstaja teza, da se vodilno osebje
močneje identificira s podjetjem, strokovnjaki pa močneje s svojo stroko,
zato je fluktuacija pri strokovnih kadrih višja kot pri vodilnem osebju);

Ana Kokalj: Vpliv konfliktov na varnost zaposlitve v podjetju X

stran 26

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

•

Magistrsko delo

fluktuacija na relaciji poklicev (obstaja verjetnost, da je pri tistih poklicih, ki
jih primanjkuje in katerih delo je nizko ovrednoteno, fluktuacija največja).

Razlogi, zakaj posamezniki zapustijo podjetje, so tako različni in jih je lahko več.
Zadel (2013, str. 6) navaja, da načeloma ljudje nikoli ne odhajajo zaradi plače in da
so, če že odidejo zaradi plače, v resnici v ozadju naslednji razlogi:
•
•
•
•

slabi medsebojni odnosi;
medsebojno nespoštovanje;
omejevanje svobode pri delu;
nezanimivo delo (nesposobnost delodajalca, da oceni koliko je posameznik v
resnici vreden; precenjevanje bodočega delodajalca, koliko je posameznik
zanj vreden; vse, kar je vmes, je posameznikova sposobnost pogajanj, da si
izbori najvišjo možno plačo).

Florjančič in drugi (1999, str. 147) k tem razlogom dodajajo še naslednje dejavnike,
ki vplivajo na fluktuacijo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slabi medsebojni odnosi;
odsotnost možnosti za osebno napredovanje;
nizke plače;
slaba organizacija dela;
nerešeno stanovanjsko vprašanje;
boljši pogoji dela v drugem podjetju;
neustrezno delo;
neustrezen prevoz na delo in z dela;
delo v več izmenah;
neurejeno zdravstveno varstvo;
drugo.

Bregant in drugi (2012, str. 25) dodajajo:»Zagotavljanje dobrega vzdušja v
organizaciji, dobrih delovnih pogojev in ustrezno nagrajevanje na eni strani ter
konkurenčnost ponudbe, pogojev in zahtev na trgu dela so situacije, ki vplivajo na
odločitve posameznikov, da ostanejo ali želijo zamenjati delovno sredino.«
Vsi našteti dejavniki lahko torej povzročajo odhod delavcev, zraven pa bi lahko
dodali tudi konfliktne odnose oz. konflikte, ki so večkrat ravno posledica omenjenih
dejavnikov. Slabi medsebojni odnosi, nespoštovanje, omejevanje delovne svobode in
drugo lahko povzročijo konflikte in s tem razlog za odhod delavcev. Konflikti namreč
povzročajo slabe medsebojne odnose in druge napete situacije v delovnem okolju, ti
pa vplivajo na fluktuacijo.
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Absentizem
Absentizem najbolj splošno opredeljujemo kot odsotnost. Dular in Markič (2012, str.
80) pojasnjujeta, da gre za odsotnost z dela zaposlenega, ter dodajata, da so v
podjetju pereč problem predvsem nepredvidljivi izostanki, kot je zdravstveni
absentizem (zdravstveni izostanki zaradi bolezni in izostanki zaradi poškodb pri delu,
nege družinskega člana itn.). A to ni edini razlog za odsotnost z dela. Avtorja
dodajata, da vzrokov, zakaj so zaposleni odsotni, kako pogosto so odsotni in koliko
časa so odsotni, ni mogoče iskati samo v vzrokih, kot sta bolezen ali poškodba, saj
gre za zapleten pojav, na katerega vplivajo različni dejavniki.
Znano je dejstvo, da se je stopnja absentizma skozi prostor in čas spremenila
(Markussen in drugi, 2009, str. 3). Na vedenje zaposlenih ima velik vpliv vedenje in
ravnanje sodelavcev, kar pomeni, da so medosebni odnosu v delovnem okolju zelo
pomemben dejavnik ter hkrati razlog za absentizem.
Vzroki za absentizem so tako predvsem (Zadel, 2013, str. 4): bolezni, stres,
mobbing, negotovost, delo v težkih razmerah itd. Razlog za odsotnost so tako lahko
tudi razmere v podjetju, medsebojni odnosi, ki jih spremljajo konflikti. Posledica pa
se kažejo kot slabo počutje in stres zaposlenih. Možnost za razvoj konfliktov je tako
večja, kjer je večja nagnjenost k stresu in z njim povezanimi posledicami (Arzenšek
in Kožuh, 2011, str. 179).
Nasprotno pa zadovoljni zaposleni z dela niso odsotni. To kažejo tudi raziskave.
Dular in Markič (2012, str. 80) povzemata ugotovitve raziskave Hausknechta in
drugih, ki kažejo povezavo med zadovoljstvom pri delu in absentizmom, in sicer
tako, da je višje zadovoljstvo z delom povezano z manjšo stopnjo absentizma.
Negativno povezavo so ugotovili tudi med zavezanostjo podjetju in absentizmom, ki
kaže, da je večja zavezanost podjetju povezana z manjšo stopnjo absentizma.
Občutek pripadnosti in zadovoljstvo pa sta tesno povezana tudi s pogostostjo in
obliko konfliktov, ki tako vplivajo na fluktuacijo in absentizem. Gregorčeva (2009, str.
156) pravi, da »neustrezno upravljanje konfliktov negativno vpliva na delovno klimo
in psihofizično počutje zaposlenih, povečuje fluktuacijo in absentizem, zmanjšuje
sodelovanje in učinkovitost zdravstvenih delavcev in s tem učinkovitost
organizacije«.
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5. EMPIRIČNI DEL

5.1

METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

Podjetje, ki želi ostati neimenovano (podjetje X), je bilo ustanovljeno leta 1991 in
ima trenutno 132 zaposlenih. Sedež podjetja je v Ljubljani, kjer je bila odprta tudi
prva poslovalnica. V celoti danes v Sloveniji deluje 17 poslovalnic, vsaka od njih pa
zaposluje vodjo, namestnika vodje in referente za prodajo. Delo referentov vključuje
predvsem delo s strankami, njihov delovni čas pa traja od 8:00 do 16:30.
Pri analizi odgovorov, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, smo
uporabili opisno statistiko in grafično predstavitev podatkov, raziskovalne hipoteze
pa smo testirali z ustreznimi statističnimi testi (Hi-kvadrat test, t-test za en vzorec, ttest za neodvisna vzorca, Pearsonov koeficient korelacije).
Temeljni raziskovalni pripomoček je bil anonimni vprašalnik, pridobljene podatke pa
smo obdelali s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Vzorec in postopek zbiranja podatkov
Anketni vprašalnik je bil anonimen in poslan po elektronski pošti vsem zaposlenim,
ki opravljajo delo v poslovnih enotah podjetja, ne glede na delovno mesto.
Razdeljen je bil 84-im zaposlenim, vrnjenih pa je bilo 72 pravilno izpolnjenih
vprašalnikov. Anketne vprašalnike sem razdelila v začetku oktobra 2014, prevzela pa
sem jih v začetku novembra istega leta. Zaposleni so torej imeli dober mesec časa,
da so izpolnili anketne vprašalnike in jih poslali nazaj pošiljatelju. Tako dolgo
časovno obdobje za izpolnjevanje anketnega vprašalnika je bilo postavljeno zato,
ker se zavedamo, da imajo zaposleni zelo veliko dela in da se njihov delovni dan
začne ob osmih zjutraj, zares konča pa večinoma šele okrog šestih zvečer. Prav tako
so bili nekateri zaposleni v tem času tudi na dopustu ali so bili opravičeno odsotni
(bolezen), kar je tudi razlog, da niso bili vrnjeni vsi vprašalniki.

Postopki obdelave podatkov
Odgovore, ki smo jih
vprašalnikov, smo vnesli v
statistični program SPSS.
kvadrat test, Pearsonov
neodvisna vzorca.

v pridobili na podlagi pravilno izpolnjenih anketnih
Excel tabelo, saj jih je bilo potrebno primerno pripraviti za
V programu SPSS smo uporabili opisno statistiko ter Hikoeficient korelacije, t-test za en vzorec in t-test za
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PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

Rezultati anketnega vprašalnika bodo predstavljeni opisno, v tabeli in grafično.

1. Spol anketirancev
V vseh enotah je odgovorilo 33 moških, ki predstavljajo 46 %, in 39 žensk, ki
predstavljajo 54 % vseh anketirancev (Tabela 1, Slika 1).

Veljavnih

Frekvenca

Odstotek

Moški

33

46

Ženske

39

54

Skupaj

72

100,0

Tabela 1: Spol anketirancev

Slika 1: Spol
pol anketirancev

2. Starost anketirancev
Pri drugem vprašanju so anketiranci odgovorili, v katero starostno skupijo sodijo.
Enajst anketirancev je starih od 20 do 30 let, v starostno skupino od 31 do 40 let
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spada 23 anketirancev, v starostno skupino od 41 do 50 let 24 anketirancev in v
skupino nad 50 let 14 anketirancev (Tabela 2, Slika 2).

Veljavnih

Frekvenca

Odstotek

Od 20 do 30 let

11

15

Od 31 do 40 let

23

32

Od 41 do 50 let

24

33

Nad 50 let

14

19

Skupaj

72

100,0

Tabela 2:: Starost anketirancev

Slika 2:: Starost anketirancev

3. Stopnja izobrazbe anketirancev
Izmed vseh anketirancev jih je 13 zaključilo 3-letno
3 tno poklicno šolo, 29 anketirancev
pa je dokončalo 4-letno
letno srednjo šolo. Prvo bolonjsko stopnjo oz. po starem
študijskem programu visoko šolo
šo je zaključilo 20 anketiranih. Osem anketiranih ima
zaključeno fakulteto oz. drugo bolonjsko stopnjo, dva anketiranca pa sta zaključila
magisterij ali doktorat (Tabela 3, Slika 3).
3)
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Frekvenca

Odstotek

dokončana 3-letna
poklicna šola

13

18

dokončana 4-letna
srednja šola

29

40

dokončana visoka šola (3
leta študija) oz. 1.
bolonjska stopnja

20

28

dokončana fakulteta (4
leta) oz. 2. bolonjska
stopnja

8

11

magisterij, doktorat
znanosti

2

3

Skupaj

72

100,0

Tabela 3:: Stopnja izobrazbe anketirancev

Slika 3:: Stopnja izobrazbe anketirancev

4. Delovna doba anketirancev v podjetju X
Podjetje je v Sloveniji prisotno od
od leta 1991, kar pomeni, da je imelo v času
anketiranja za seboj že dobrih 23 let delovanja. Med anketiranimi jih je osem, ki
k so v
podjetju prisotni
ni že več kot 20 let. Anketiranih,
Anketiranih, ki so v podjetju od 11 do 20 let, je
14. Med anketiranci jih je
j 21, ki so v podjetju manj kot 10 in več kot 6 let. Od 2 do
5 let je zaposlenih 19 anketirancev, kar pomeni 26 %, manj kot dve leti pa v
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podjetju deluje 10 anketirancev, ki predstavljajo 14 % vseh anketiranih (Tabela 4,
Slika 4).

Frekvenca

Odstotek

Manj kot 2 leti

10

14

Od 2 do 5 let

19

26

Od 6 do 10 let

21

29

Od 11 do 20 let

14

19

Več kot 20 let

8

11

Skupaj

72

100,0

Veljavnih

Tabela 4:: Delovna doba anketirancev v podjetju X

Slika 4:: Delovna doba anketirancev v podjetju X

5. Tip zaposlitve anketirancev
Pogodbo za nedoločen čas ima 59 anketirancev in predstavljajo
p
82 %. Zaposlenih za
določen čas je 13 in predstavljajo 18 % vseh anketirancev (Tabela 5, Slika 5).
5)
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Frekvenca

Odstotek

Za nedoločen čas

59

82

Za določen čas

13

18

Skupaj

72

100,0

Tabela 5:: Tip zaposlitve anketirancev

Slika 5:: Tip zaposlitve anketirancev

6. Kako pogosto se v službi srečujete s konflikti
Anketiranci so pri šestem vprašanju odgovarjali, kako pogosto se v službi srečujejo s
konflikti. Večkrat
rat letno se z njimi srečuje 7 % anketiranih, večkrat mesečno 33 %,
med
ed tistimi, ki se srečujejo s konflikti večkrat tedensko, je 27 anketirancev in
predstavljajo 38 %, tistih,
istih, ki pa se s konflikti srečujejo večkrat dnevno pa je 16 in
predstavljajo 22 % anketirancev (Tabela 6, Slika 6).
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Veljavnih

Magistrsko delo

Frekvenca

Odstotek

Večkrat dnevno

16

22

Večkrat tedensko

27

38

Večkrat mesečno

24

33

Večkrat letno

5

7

Skupaj

72

100,0

Tabela 6:: Kako pogosto se v službi srečujete s konflikti?

Slika 6:: Kako pogosto se v službi srečujete s konflikti?

7. Pogostost vzrokov za konflikt v vašem podjetju
Pri sedmem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto so navedeni dejavniki vzrok za
konflikt v podjetju. Pri vsakem dejavniku so anketiranci ocenjevali stopnjo
pogostosti, pri čemer je 1 pomenila zelo redko in 5 zelo pogosto. V nadaljevanju
opisane rezultate prikazujeta Tabela 7 in Slika 7. Pri vsakem od dejavnikov so
predstavljeni najpogostejši in najredkejši odgovor, povprečje in kakšen je standardni
odklon.
Trditev »Tekmovalnost med zaposlenimi« so zaposleni v povprečju ocenili z 2,64,
2,64 kar
pomeni, da je omenjeni dejavnik zelo redko oz. redko vzrok za konflikt. Ravno pri tej
trditvi pa je tudi največji standardni odklon, kar pomeni, da so odgovori najbolj
najb
razpršeni od povprečnega odgovora.
odgovora
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Anketiranci so trditev »Medsebojno ne-obveščanje« v povprečju ocenili z 2,71, kar
je za 0,07 več, kot ocena zgoraj opisne trditve. Standardni odklon je 0,76, kar
pomeni, da so odgovori tudi tu precej razpršeni od povprečja. Pri tej trditvi
anketiranci nikoli niso odgovorili s št. 5 – zelo pogosto.
Sledi trditev »Nesposobnost vodje«, s povprečno vrednostjo 2,90. Anketiranci se pri
tej trditvi v povprečju že bolj približajo številki 3 – niti redko, niti pogosto.
Standardni odklon je 0,72, kar ponovno pomeni, da so vrednosti precej razpršene.
»Preobremenjenost z delom« so anketiranci ocenili v povprečju s 3,03. Anketiranci
so tako največkrat obkrožili št. 3 – niti redko, niti pogosto (je omenjen dejavnik
vzrok za konflikt v podjetju). Izmed vseh dejavnikov je bil pri tem najnižji standardni
odklon, in sicer 0,67.
»Nesodelovanje zaposlenih« in »Pomanjkanje komunikacije« sta dejavnika, ki imata
enako povprečno vrednost odgovorov, in sicer 3,04. Razlika pri teh dveh dejavnikih
je bila v standardnem odklonu. Pri dejavniku »Nesodelovanje zaposlenih« je
standardni odklon 0,80 in je višji kot pri dejavniku »Pomanjkanje komunikacij«, pri
katerem je 0,68. Pri obeh dejavnikih so torej vrednosti razpršene, bolj pa odstopajo
od povprečja pri dejavniku »Nesodelovanje zaposlenih«, pri katerem je izmed vseh
dejavnikov standardni odklon najvišji.

N

Minimum

Maksimum

Povprečje

Standardni
odklon

Tekmovalnost med zaposlenimi.

72

1,00

4,00

2,64

0,86

Preobremenjenost z delom.

72

1,00

4,00

3,03

0,67

Nesodelovanje zaposlenih.

72

1,00

5,00

3,04

0,80

Medsebojno ne-obveščanje.

72

1,00

4,00

2,71

0,76

Pomanjkanje komunikacije.

72

2,00

5,00

3,04

0,68

Nesposobnost vodje.

72

2,00

4,00

2,90

0,72

N veljavnih

72

Tabela 7: Pogostost različnih vzrokov za konflikt v podjetju
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7. Pogostost različnih v rokov za konfliktv podjetju
Povprečje

2,90

Nesposobnost vodje.

3,04

Pomanjkanje komunikacije.

2,71

Medsebojno ne-obveščanje.
obveščanje.
Nesodelovanje zaposlenih.

3,04

Preobremenjenost z delom.

3,03
2,64

Tekmovalnost med zaposlenimi.
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Slika 7:: Pogostost različnih vzrokov za konflikt v podjetju

8. Najpogostejši učinki konfliktov v podjetju
Pri tem
m vprašanju so anketiranci
anketiranc od 7-ih navedenih izbirali 3 najpogostejše učinke
konflikta. Najpogosteje so anketiranci navedli »Zmanjševanje komunikacije med
zaposlenimi«, ta odgovor je namreč izbralo kar 48 anketiranih.. Drugi najpogosteje
izbrani dejavnik je bil »Povzročanje
»Povz
negativnega obnašanja« – za ta učinek so se
odločili 4-je anketirani
ni.. »Utrjevanje skupin znotraj podjetja« pa je bil tretji
najpogostejšii dejavnik, ki ga je izbralo 37 anketiranih. Nato so si po tem vrstnem
redu sledili »Razbijanje enotnosti sistema«,
sistema«, »Povzročanje napetosti«, »Povečana
raba bolniških dopustov« in,
in kot zadnji dejavnik, »Spodbujanje tekmovalnosti«
(Tabela 8, Slika 8).
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Odgovori

Kateri
učinki
konflikta se
najbolj
izražajo v
vašem
podjetju?

Frekvenca

Odstotek

a) Spodbujanje tekmovalnosti

17

8%

b) Razbijanje enotnosti sistema

25

12%

c)

37

17%

d) Zmanjševanje komunikacije med zaposlenimi

48

22%

e) Povzročanje napetosti

23

11%

f)

44

20%

22

10%

216

100,0%

Utrjevanje skupin znotraj podjetja

Povzročanje negativnega obnašanja

g) Povečana raba bolniških dopustov
Skupaj

Tabela 8:: Najpogostejši učinki konfliktov v podjetju

Slika 8:: Najpogostejši učinki konfliktov v podjetju
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9. Opisne statistike za trditve o srečevanju s konflikti v podjetju
Pri devetem vprašanju so anketiranci odgovarjali, v kolikšni meri se strinjajo z
navedenimi trditvami. Pri ocenjevanju jim je bila na voljo ocenjevalna lestvica od 1
do 5, pri čemer je 1 pomenilo »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«.
Rezultate prikazujeta Tabela 9 (minimum, maksimum, povprečje in standardni
odklon) in Slika 9 (grafični prikaz povprečja).
Pri trditvi »Nimam konfliktov« so anketiranci v večini odgovorili z ocenama 1 (sploh
ne se strinjam) in 2 (se ne strinjam), kar pomeni, da se anketiranci v podjetju
srečujejo s konflikti. V povprečju so trditev ocenili z 1,82, pri čemer je standardni
odklon v vrednosti 0,66, kar pomeni, da so vrednosti najmanj razpršene, saj je bil
tej trditvi je bil izmed vseh napisanih trditev standardni odklon najnižji.
»Konfliktov v podjetju ne zaznam« je trditev, ki je bila v povprečju ocenjena z 2,06.
Anketirani se s to trditvijo ne strinjajo in so mnenja, da konflikte v podjetju zaznajo.
Standardni odklon pri tej trditvi je 0,69.
Sledi trditev »Konfliktom se izognem« s povprečno vrednostjo 2,46. Pri tej trditvi je
večina odgovorila, da se konfliktom v podjetju ne izognejo, vendar odgovori niso bili
enotni, saj je bil tu standardni odklon enak 0,82.
Pri trditvi »Konflikti v podjetju me zelo obremenjujejo« je povprečna vrednost 3,53,
kar pomeni, da se anketiranci niti ne strinjajo niti strinjajo s tem, da jih konflikti v
podjetju zelo obremenjujejo. Glede na to, da gre vrednost že malo proti številki 4,
lahko sklepamo, da anketirane konflikti v podjetju obremenjujejo. Standardni odklon
pri tej trditvi je 0,89, kar ponovno pomeni, da so vrednosti razpršene.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se
strinjate s spodnjimi trditvami.

N

Minimum

Maksimum

Povprečje

Standardni
odklon

Konflikti v podjetju me zelo
obremenjujejo.

72

2,00

5,00

3,53

0,89

Konfliktov v podjetju ne zaznam.

72

1,00

3,00

2,06

0,69

Konfliktom se izognem.

72

1,00

4,00

2,46

0,82

Nimam konfliktov.

72

1,00

3,00

1,82

0,66

N veljavnih

72

Tabela 9: Ocena strinjanja s predlaganimi trditvami o srečevanju s konflikti v
podjetju
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Slika 9:: Ocena strinjanja s predlaganimi trditvami o srečevanju s konflikti v podjetju
– povprečje

10. Ocenjevanje trditev glede na to, za kakšno rešitev konflikta bi se
odločili
Pri desetem vprašanju nas
n je zanimalo, kako bi anketiranci rešili konflikt. Na voljo so
imeli 4 že podane trditve in ocenjevalno lestvico od 1 do 5. V kolikor se s trditvijo
sploh niso strinjali, so izbrali št. 1, v kolikor so se popolnoma strinjali,
strinjali pa št. 5. Tisti,
ki niso vedeli, kako bi se odločili, so lahko izbrali št. 3, ki pomeni, da se delno
del
strinjajo in delno ne. Št.
Š 2 pomeni, da se z izjavo ne strinjajo,, št. 4 pa, da se
strinjajo. V nadaljevanju tolmačene rezultate
rezultate prikazujeta Tabela 10 (minimum,
maksimum, povprečje in standardni odklon) in Slika 10 (grafični prikaz povprečja).
Trditev, s katero se anketiranci sploh niso strinjali oz. niso strinjali je, da bi konflikt
rešili s tem,, da bi počakali, da se sam razreši. Povprečna vrednost pri tej trditvi je
1,79 in standardni odklon 0,63. Nekateri anketiranci so izbrali št. 3, kar pomeni,
po
da
se delno strinjajo oz. ne strinjajo s trditvijo. Večina anketiranih pa se s trditvijo ne
strinja, kar pomeni, da ne
n bi čakali, da se konflikt razreši sam od sebe.
sebe
Trditev, da bi konflikt rešili s posredovanjem nadrejenega, so v povprečju ocenili z
2,88. Anketirani
ni so v večini mnenja, da se s tem ne strinjajo. Glede na to, da se
povprečna vrednost že nagiba k števili 3, lahko sklepamo, da so mogoče nekateri
anketirani
ni ob nastanku konflikta v dvomih, ali o tem obvestit nadrejenega ali ne.
Anketiranci se tudi strinjajo, da se konfliktom skušajo vnaprej izogniti. V povprečju
so to trditev
itev ocenili s 3,88.
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Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo »Konflikt bi rešil s pogovorom z osebo, s
katero sem v konfliktu«. Povprečna vrednost pri tej trditvi
trditvi je 4,10, kar pomeni, da se
s trditvijo strinjajo in, glede na rezultat, konflikt rešijo s pogovorom s tisto osebo, s
katero je konflikt nastal..

V spodnji tabeli ocenite trditve glede na
to, kako bi se vi odločili, da bi se
konflikt rešil. Konflikt bi rešil ...

N

Minimum

Maksimum

Povprečje

Standardni
odklon

… s pogovorom z osebo, s katero sem v
konfliktu.

72

3,00

5,00

4,10

0,65

… s posredovanjem nadrejenega.

72

2,00

4,00

2,88

0,67

… tako, da bi počakal, da se konflikt
sam razreši.

72

1,00

3,00

1,79

0,63

Konfliktom se skušam vnaprej izogniti.

72

3,00

5,00

3,88

0,65

N veljavnih

72

Tabela 10:: Ocena ponujenih trditev glede načinov, kako bi konflikt rešili

Slika 10:: Ocena ponujenih trditev glede načinov, kako bi konflikt rešili
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11. Strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo »Konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve«
Pri zadnjem vprašanju so anketiranci podajali mnenje, v kolikšni meri se strinjajo oz.
ne strinjajo s trditvijo »Konflikti vplivajo na varnost zaposlitve«. Pri tem vprašanju so
anketiranci izbrali odgovore: 3 – delno se ne strinjam, delno se strinjam; 4 – se
strinjam; in 5 – popolnoma se strinjam. Povprečna vrednost pri tem odgovoru je
3,96, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve. Ker so bile vrednosti ponovno razpršene, je pri tej trditvi standardni
odklon v višini 0,62 (Tabela 11).
Prosim, ocenite, v kolikšni meri se
strinjate s spodnjo trditvijo.

N

Minimum

Maksimum

Povprečje

Standardni
odklon

Konflikti vplivajo na varnost zaposlitve.

72

3,00

5,00

3,96

0,62

N veljavnih

72

Tabela 11: Strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo »Konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve«

5.3

PREVERJANJE RAZISKOVALNIH HIPOTEZ

V začetku magistrskega dela je bilo postavljenih 5 raziskovalnih hipotez. V
nadaljevanju sta za vsako raziskovalno hipoteza zapisani ustrezni statistični hipotezi
ter prikazani ustrezni rezultati, na podlagi katerih raziskovalno hipotezo nato
sprejmemo ali zavrnemo.
Raziskovalna hipoteza 1: Zaposleni, ki so starejši od 40 let, se pogosteje
srečujejo s konflikti v podjetju kot zaposleni, mlajši od 40 let.
H0: Zaposleni, ki so starejši od 40 let se enako pogosto srečujejo s konflikti v
podjetju kot zaposleni, mlajši od 40 let.
H1: Zaposleni, ki so starejši od 40 let se pogosteje srečujejo s konflikti v podjetju kot
zaposleni, mlajši od 40 let.
Pri omenjeni raziskovalni hipotezi smo uporabili Hi-kvadrat test, ker smo želeli
preveriti, ali se dve spremenljivki povezujeta. Za izvedbo Hi-kvadrat testa pa morata
biti izpolnjena dva pogoja: 20 % ali manj pričakovanih frekvenc ne sme biti manj
kot 5 in najmanjša pričakovana frekvenca mora biti več kot 1. Ker, kot prikazujeta
Tabela 12 in Slika 11, oba dva pogoja nista izpolnjena, moramo uporabiti Kullbackov
test, ki se uporabi kot alternativa Hi-kvadrat testu.
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Starost
40 let ali
manj

Več kot 40
let

Skupaj

Frekvenca

4

12

16

Odstotek

12%

32%

22%

Večkrat
tedensko

Frekvenca

9

18

27

Odstotek

26%

47%

38%

Večkrat
mesečno

Frekvenca

16

8

24

Večkrat dnevno

Kako pogosto se v službi srečujete s konflikti?
Odstotek

47%

21%

33%

Frekvenca

5

0

5

Odstotek

15%

0%

7%

Frekvenca

34

38

72

Odstotek

100,0%

100,0%

100,0%

Večkrat letno

Skupaj

Tabela 12:: Kontingenčna tabela za starostni skupini in pogostost srečevanja s
konflikti

Slika 11:: Pogostost srečevanja s konflikti glede na starost

Kullbackov test nam pove, da če je p-vrednost
p
manj kot 0,05,, potem obstaja
povezanost ene spremenljivke z drugo in lahko posplošimo
posplošimo na celotno populacijo.
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Kullbacko
v test
N
veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

16,672

3

,001

Magistrsko delo

72

Tabela 13: Rezultati Kullbackovega testa (raziskovalna hipoteza 1)

Kot prikazuje Tabela 13, je P-vrednost Kullbackovega testa 0,001, torej med
pogostostjo konfliktov in starostjo obstaja statistično pomembna povezanost pri 5 %
tveganju. Če pogledamo tabelo z odstotki in upoštevamo oceno pogostosti
srečevanja s konflikti »večkrat dnevno« in »večkrat tedensko«, pa vidimo, da so
starejši bolj konfliktni. Prvo raziskovalno hipotezo zato potrdimo.

Raziskovalna hipoteza 2: Najpogostejši vzrok za nastanek konflikta pri
zaposlenih za določen čas je pomanjkanje komunikacije.
H0: Povprečje vzroka V1, za nastanek konflikta pri zaposlenih za določen čas je enko
povprečni oceni pogostosti konflikta pomanjkanja komunikacije.
H1: Povprečje vzroka V1, za nastanek konflikta pri zaposlenih za določen čas je nižje
kot povprečna ocena pogostosti konflikta pomanjkanja komunikacije.
Pri tem se konflikt V1 v zgornjih raziskovalnih hipotezah nanaša na tekmovalnost
med zaposlenimi, preobremenjenost z delom, nesodelovanje zaposlenih,
medsebojno neobveščanje in nesposobnost vodje.
Pri drugi raziskovalni hipotezi smo upoštevali samo odgovore anketiranih za določen
čas. Vseh skupaj jih je bilo 13. Želeli smo preveriti, ali je najpogostejši vzrok za
nastanek konflikta pri anketiranih za določen čas res pomanjkanje komunikacije.
Najprej smo pri vseh trditvah izračunali povprečje in standardni odklon. Iz Tabele 14
in Slike 12 je razvidno, da ima trditev »Tekmovalnost med zaposlenimi« najnižje
povprečje, in sicer 2,46. Sledi trditev »Preobremenjenost z delom« s povprečjem
2,69. Naslednja trditev se glasi »Nesodelovanje zaposlenih« s povprečjem 2,85.
Sledi trditev »Pomanjkanje komunikacije« s povprečjem 3,08. Kot predzadnjo trditev
so anketiranci uvrstili »Medsebojno ne-obveščanje« s povprečjem 3,15. Trditev
»Nesposobnost vodje« so ocenili z najvišjim povprečjem, in sicer s 3,54.
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Kako pogosto so navedeni
vedeni
dejavniki vzrok za konflikt v
vašem podjetju?

N

Povprečje

Standardni odklon

Standardna napaka

Tekmovalnost med zaposlenimi

13

2,46

1,27

0,35

Preobremenjenost z delom

13

2,69

0,85

0,24

Nesodelovanje zaposlenih

13

2,85

0,38

0,10

Medsebojno ne-obveščanje

13

3,15

0,69

0,19

Pomanjkanje komunikacije

13

3,08

0,64

0,18

Nesposobnost vodje

13

3,54

0,52

0,14

Tabela 14:: Opisne statistike za pogostost vzrokov za konflikte v podjetju pri
zaposlenih za določen čas

Slika 12:: Povprečna pogostost vzrokov za konflikte v podjetju pri zaposlenih za
določen čas

Želeli smo ugotoviti tudi, ali se povprečja spremenljivk razlikujejo od testne
vrednosti (hipotetično povprečje), zato smo izračunali t-teste
t
za en vzorec, kjer smo
povprečje spremenljivke »pomanjkanje komunikacije« primerjali z vsemi ostalimi
povprečji in ugotavljali, ali se statistično pomembno razlikuje od testne vrednosti.
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Test vrednost (Pomanjkanje komunikacije) = 3,08
t

df

p-vrednost
(dvostranska)

p-vrednost
(enostranska)

Tekmovalnost med zaposlenimi

-1,761

12

,104a

,052

Preobremenjenost z delom

-1,635

12

,128 a

,064

Nesodelovanje zaposlenih

-2,245

12

,044 a

,022

Medsebojno ne-obveščanje

,387

12

,706 b

,647

Nesposobnost vodje

3,186

12

,008 b

,996

a

Enostranska p-vrednost se iz dvostranske preračuna kot p/2.
Enostranska p-vrednost se iz dvostranske preračuna kot 1-p/2 (ker je vzorčno povprečje spremenljivke večje od
povprečja pri 'pomanjkanju komunikacije', kar je ravno nasprotno od predpostavke v alternativni hipotezi).

b

Tabela 15: Rezultati t-testov za en vzorec (raziskovalna hipoteza 2)
Pri odločitvi, ali upoštevati dvostransko ali enostransko p-vrednost, nam pomaga
tudi formulacija alternativne hipoteze. Le-ta v našem primeru natančno
predpostavlja (predvidevanje v eno smer), da je povprečje vzroka V1 za nastanek
konflikta pri zaposlenih za določen čas nižje kot povprečna ocena pogostosti
konflikta »pomanjkanja komunikacije«. Zato smo se odločili, da pri interpretaciji
upoštevamo enostranske p vrednosti. Sledi interpretacija rezultatov iz Tabele 15.
T-test nam pokaže, da pri primerjavi spremenljivke »tekmovalnost med zaposlenimi«
s testno vrednostjo spremenljivke »pomanjkanje komunikacije« ob upoštevanju
stopnje tveganja (α = 0,05) znaša p-vrednost 0,052. V tem primeru ničelne hipoteze
ne zavrnemo pri 5 % tveganju. S 95 % gotovostjo torej v našem primeru lahko
trdimo, da tekmovalnost med zaposlenimi v povprečju ni statistično značilno
redkejši vzrok za konflikte kot pomanjkanje komunikacije.
Pri primerjavi spremenljivke »preobremenjenost z delom« s testno vrednostjo pri 5
% tveganju p-vrednost znaša 0,064, kar je več od stopnje tveganja. V tem primeru
ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. To pomeni, da ne moremo zatrditi, da je
preobremenjenost z delom v povprečju statistično značilno manj pogost vzrok za
nastanek konfliktov kot pomanjkanje komunikacije pri 5 % tveganju.
Izračunana p-vrednost pri primerjavi spremenljivke »nesodelovanje zaposlenih« s
testno vrednostjo pri dani stopnji tveganja (α = 0,05) znaša 0,022. Omenjena
vrednost je nižja od stopnje tveganja, zato lahko v danem primeru ničelno hipotezo
zavrnemo. To pomeni, da je nesodelovanje zaposlenih v povprečju statistično
značilno manj pogost vzrok za nastanek konfliktov kot pa pomanjkanje komunikacije
pri 5 % tveganju.
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Pri primerjavi spremenljivke »medsebojno neobveščanje« s testno vrednostjo 3,08
pri 5 % tveganju p vrednost znaša 0,647, kar je več od stopnje tveganja. V tem
primeru ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. To pomeni, da ne moremo trditi, da je
medsebojno neobveščanje v povprečju statistično značilno manj pogost vzrok za
nastanek konfliktov kot pomanjkanje komunikacije pri 5 % tveganju.
Pri primerjavi zadnje spremenljivke iz Tabele 15 »nesposobnost vodje« s testno
statistiko je izračunana p-vrednost znašala 0,996. To je ponovno več od stopnje
tveganja, ki v našem primeru znaša 0,05. Tudi tokrat ničelne hipoteze ne moremo
zavrniti. Glede na izračunan rezultat torej nesposobnost vodje v povprečju ni
statistično značilno manj pogost vzrok za nastanek konfliktov kot pomanjkanje
komunikacije pri 5 % tveganju.
Raziskovalno hipotezo ovržemo. Pomanjkanje komunikacije ni najpogostejši vzrok za
nastanek konflikta, saj ni statistično pomembno više ocenjen od vseh ostalih.
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Raziskovalna hipoteza 3: Ženske se pogosteje izognejo konfliktom kot
moški.
H0: Ženske se v povprečju konfliktom izognejo enako pogosto kot moški.
H1: Ženske se v povprečju pogosteje izognejo konfliktom kot moški.
Pri tretji raziskovalni hipotezi nas je zanimalo, ali se konfliktu pogosteje izognejo
ženske ali moški. Trditev »Konfliktom se izognem« so anketiranci ocenjevali na
lestvici od 1 do 5. V kolikor so izbrali št. 1, je to pomenilo, da se sploh ne strinjajo s
trditvijo, št. 2 je pomenila, da se s trditvijo ne strinjajo, če se niso mogli odločiti, so
izbrali št. 3, izbira št. 4 je pomenila, da se s trditvijo strinjajo, v kolikor pa so se s
trditvijo popolnoma strinjali, so anketiranci izbrali št. 5. Povprečna vrednost pri
moških je bila 2,06, kar pomeni, da se večina moških s to trditvijo sploh ne strinja
ali ne strinja. Standardi odklon je 0,79. Povprečna vrednost pri ženskah je 2,97
(Tabela 16, Slika 13).

Konfliktom se izognem.

N

Povprečje

Standardni odklon

Standardna napaka

Moški

33

2,06

0,79

0,14

Ženski

39

2,79

0,70

0,11

Spol

Tabela 16: Opisne statistike za izogibanje konfliktom glede na spol
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Slika 13:: Izogibanje konfliktom glede na spol

Levene-ov test
enakosti varianc
F

Konfliktom
se izognem.

Predpostavljene
enake variance

,307

t-test
test
enakosti povprečij

pvrednost

t

Df

,581

-4,200

70

,000

,000

-4,156

64,465

,000

,000

Predpostavljene
neenake
variance

p-vrednost
vrednost
p-vrednost
(enostranska) (dvostranska)

Tabela 17: Rezultati t-testa
testa za neodvisna vzorca za izogibanje konfliktov glede na
spol (raziskovalna hipoteza 3)

Ta testt smo uporabili zato, ker smo želeli preveriti razlike v povprečjih med dvema
skupinama, torej med moškimi in ženskami. Rezultate testa prikazuje Tabela 17.
P-vrednost Levene-ovega
ovega testa
test enakosti varianc je 0,581>0,05, kar pomeni, da se
variance pri obeh skupinah statistično značilno ne
ne razlikujejo pri 5 % tveganju.
P-vrednost
rednost enostranskega t-testa
t testa s predvidevanjem o enakih variancah je
0,000<0,05, kar pomeni, da je povprečje žensk statistično značilno
zna
višje od
povprečja pri izogibanju konfliktov moških pri 5 % tveganju.
Tretjo raziskovalno hipotezo
hipote potrdimo. Ženske se v povprečju pogosteje
pogostej izognejo
konfliktom kot moški pri 5 % tveganju.
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Raziskovalna hipoteza 4: Zaposleni, ki so v podjetju prisotni že več kot 10
let, se v povprečju bolj strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve, kot zaposleni, ki so v podjetju manj kot 10 let.
H0: Zaposleni, ki so v podjetju prisotni že več kot 10 let, se v povprečju enako
strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, kot zaposleni, ki so v podjetju
manj kot 10 let.
H1: Zaposleni, ki so v podjetju prisotni že več kot 10 let, se v povprečju bolj
strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, kot zaposleni, ki so v podjetju
manj kot 10 let.
Pri četrti raziskovalni hipotezi smo želeli preveriti, ali se anketiranci, ki so v podjetju
že več kot 10 let, v povprečju bolj strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve, kot tisti, ki so v podjetju manj kot 10 let. Na anketo je odgovorilo 50
ljudi, ki so v podjetju zaposleni 10 let ali manj, ter 22 anketirancev, ki so v podjetju
več kot 10 let. Anketiranci, ki so v podjetju prisotni 10 let ali manj, so vpliv
konfliktov na varnost zaposlitve v povprečju ocenili s 3,86. Anketiranci, ki so v
podjetju prisotni več kot 10 let, pa so v povprečju odgovorili s 4,18 (Tabela 18, Slika
14).

Konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve.
Delovna doba v
podjetju

N

Povprečje

Standardni odklon

Standardna napaka

10 let ali manj

50

3,86

0,64

0,09

Več kot 10 let

22

4,18

0,50

0,11

Tabela 18: Vpliv konfliktov na varnost zaposlitve glede na delovno dobo
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Slika 14:: Vpliv konfliktov na varnost zaposlitve glede na delovno dobo

Levenov test
enakosti varianc

Predpostavlje
nee enake
Konflikti
variance
vplivajo
na varnost Predpostavlje
zaposlitve.
ne neenake
variance

t-test
enakosti povprečij

F

pvrednost

t

df

p-vrednost
vrednost
p-vrednost
(enostranska) (dvostranska)

1,208

,275

-2,093

70

,040

,080

-2,300

50,698

,026

,052

Tabela 19: T-test
test za neodvisne vzorce (raziskovalna
(
hipoteza 4)

P-vrednost Levene-ovega
ovega testa
test enakosti varianc je 0,275>0,05, kar pomeni, da se
variance obeh skupin statistično značilno ne
n razlikujejo pri 5 % tveganju. P-vrednost
enostranskega t-testa
testa s predvidevanjem
predvidevanjem o enakih variancah je 0,040<0,05,
0,04
kar
pomeni, da se anketirani
ni,, ki so v podjetju prisotni že več kot 10 let, v povprečju bolj
strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, kot anketiranci,, ki
k so v podjetju
manj kot 10 let pri 5 % tveganju (Tabela 19).
Raziskovalno hipotezo
ipotezo potrdimo. Anketiranci, ki so v podjetju prisotni že več kot 10
let, se v povprečju bolj strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve, kot
anketiranci, kii so v podjetju manj kot 10 let pri 5 % tveganju.
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Raziskovalna hipoteza 5: Starost in mnenje, da je nesposobnost vodje
vzrok za nastanek konflikta, sta povezana.
H0: Starost in mnenje, da je nesposobnost vodje vzrok za nastanek konflikta, nista
povezana.
H1: Starost in mnenje, da je nesposobnost vodje vzrok za nastanek konflikta, sta
povezana.
Pri peti raziskovalni hipotezi nas je zanimalo, ali sta starost in mnenje anketiranih,
da je nesposobnost vodje vzrok za nastanek konflikta, povezana ali ne. Ker želimo
ugotoviti povezanost med spremenljivkami, smo uporabili Pearsonovo korelacijo.
Korelacija pomeni povezanost in ugotavlja, kako je ena spremenljivka povezana z
drugo in obratno. Odgovarja na vprašanje, ali se s povečevanjem ene povečuje tudi
druga spremenljivka.
V primeru, da je p-vrednost manj kot 0,05, lahko trdimo, da dejansko obstaja
statistično pomembna korelacija, če pa je več kot 0,05, potem povezava med
spremenljivkama ni statistično pomembna pri 5 % tveganju.
Korelacijski koeficient nam pove moč povezanosti dveh spremenljivk. Če je
pozitiven, se s povečevanjem ene spremenljivke povečuje tudi druga, če pa je
negativen, se s povečevanjem ene druga zmanjšuje.
Korelacije
2. Starost

Nesposobnost vodje.

Pearsonova
korelacija

-,283*

p-vrednost

,016

N

72

Tabela 20: Preverjanje raziskovalne hipoteze: »Starost in mnenje, da je
nesposobnost vodje vzrok za nastanek konflikta, sta povezana.« – korelacije

Raziskovalno hipotezo potrdimo – statistično pomembna povezanost obstaja
(p=0,016) pri 5% tveganju. Povezanost je negativna (r=-0,283), kar pomeni, da se
s povečevanjem starosti mnenje, da je nesposobnost vodje vzrok za nastanek
konflikta, zmanjšuje (Tabela 20).

5.4

UGOTOVITVE
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Z raziskavo smo v magistrskem delu želeli ugotoviti odnos zaposlenih do konfliktov.
Kateri so tisti vzroki, zaradi katerih pride do konflikta, kako pogosto se srečujejo s
konflikti in kakšne so njihove posledice, na kakšen način želijo, da bi se konflikt rešil,
in kakšno imajo mnenje glede konfliktov in varnosti zaposlitve – ali se jim zdi, da
konflikti na varnost zaposlitve vplivajo.
Med anketiranci je bilo 33 moških in 39 žensk, kar pomeni, da noben spol ne
prevladuje močno, čeprav je žensk nekoliko več. Za določen čas je zaposlenih 13, za
nedoločen čas pa 59 anketirancev.
Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da se 27 zaposlenih večkrat tedensko srečuje s
konflikti, večkrat dnevno pa kar 16 zaposlenih. Kot glavna vzroka za nastanek
konflikta so zaposleni izbrali nesodelovanje zaposlenih in pomanjkanje komunikacije,
sledita preobremenjenost z delom ter nesposobnost vodje. Nekatere vzroke med
seboj lahko povežemo, saj lahko na primer zaradi preobremenjenosti z delom pride
do pomanjkanja komunikacije, pomanjkanje komunikacije pa lahko povzroči
nesodelovanje zaposlenih.
Vzroke za konflikte smo opisali, zanimalo pa nas je tudi, ali so zaposleni s konflikti,
ki jih doživljajo v službi, obremenjeni ali jih lahko odmislijo. Rezultati so pokazali, da
zaposlenim ni vseeno in da jih konflikti v podjetju obremenjujejo. Nastali konflikt bi
večina zaposlenih rešila s pogovorom z osebo, s katero je v konfliktu. Prav tako si
želijo zadeve že prej urediti tako, da do konflikta sploh ne bi prišlo, vendar to vedno
pač ne uspe. Glede na to, da so rezultati pokazali, da je eden izmed razlogov za
konflikt tudi nesposobnost vodje, ni presenetljivo, da zaposleni ob nastanku
konflikta vodje oz. nadrejenega ne bi želeli vpletati.
Zaposleni se strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost zaposlitve. Mogoče si tudi
zaradi tega ne želijo vpletati nadrejenega v nastali konflikt, saj, kot so odgovorili, ga
raje rešijo z osebo, s katero so se v konfliktu znašli.
Analiza petih raziskovalnih hipotez, ki smo jih postavili na začetku magistrskega
dela, je potrdila tudi, da se zaposleni, starejši od 40 let, v podjetju pogosteje
srečujejo s konflikti kot zaposleni, mlajši od 40 let. Drugo raziskovalno hipotezo, ki
se je glasila »Najpogostejši vzrok za nastanek konflikta pri zaposlenih za določen čas
je pomanjkanje komunikacije«, smo zavrnili, saj so zaposleni kot najpogostejši vzrok
izbrali »Nesposobnost vodje«.
Tretjo raziskovalno hipotezo, da se ženske pogosteje izognejo konfliktom kot moški,
smo prav tako potrdili.
Pri četrti raziskovalni hipotezi smo dokazali, da se zaposleni, ki so v podjetju prisotni
že več kot 10 let, v povprečju bolj strinjajo, da konflikti vplivajo na varnost
zaposlitve, kot zaposleni, ki so v podjetju manj kot 10 let. Iz tega lahko sklepamo,
da imajo zaposleni, ki so v podjetju prisotni že več kot 10 let, več izkušenj in morda
poznajo tudi več primerov, v katerih so konflikti vplivali na varnost zaposlitve. V
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našem preučevanem podjetju je v zadnjih dveh letih prišlo do treh odpuščanj, enega
zaradi preteka pogodbe, dveh pa zaradi izredne odpovedi, ker sta zaposlena prišla v
konflikt s strankama (podjetje X, 2014).
Pri zadnji raziskovalni hipotezi smo želeli preveriti, ali sta starost in prepoznavanje
»nesposobnosti vodje« kot vzroka za nastanek konflikta povezana. Tudi to
raziskovalno hipotezo smo potrdili, obstaja namreč statistično pomembna
povezanost, ki pa je negativna, kar pomeni, da se s povečevanjem starosti mnenje,
da je nesposobnost vodje vzrok za nastanek konflikta, zmanjšuje. Starejši zaposleni
so mnenja, da nesposobnost vodje ne more biti tako pogost vzrok za nastanek
konflikta.
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6. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI
Prvi, teoretični del magistrske naloge je pomemben predvsem z vidika predstavitve
same teorije o konfliktih. V njem smo se seznanili z vrstami konfliktov, spoznali
njihove različne oblike in razložili, kako konflikti vplivajo na varnost zaposlitve.
Predstavili smo oblike delovnih razmerij in Zakon o delovnih razmerjih in razložili, kaj
pomenita absentizem in fluktuacija, oba tudi kot možna posledica konfliktov.
V raziskovalnem delu smo analizirali odgovore na anketni vprašalnik, ki so ga
izpolnjevali zaposleni v poslovalnicah podjetja X, saj smo želeli ugotoviti njihovo
mnenje glede konfliktov in njihovega vpliva na varnost zaposlitve. Ugotovili smo, da
se zaposleni na delovnem mestu s konflikti srečujejo, nekateri le nekajkrat letno,
velik odstotek anketiranih pa celo večkrat tedensko (38 %) ali večkrat dnevno (22
%). Za to so navedli različne vzroke, predvsem pomanjkanje komunikacije,
nesodelovanje zaposlenih in preobremenjenost z delom. Učinki konfliktov znotraj
podjetja se med drugimi kažejo kot zmanjševanje medsebojne komunikacije (kar je
zanimivo, saj je slaba komunikacija glede na rezultate ankete hkrati vzrok in
posledica konfliktnega okolja), negativno obnašanje in utrjevanje posameznih
zasebnih skupin. Kot je v svojih teorijah opisal Mumel (2008, str. 91), sta osnovna
vzroka za nastanek konflikta ravno nesoglasje o načinu zadovoljevanja oz. nezadovoljevanje potrebe in neustrezno komuniciranje.
Glede na vrste gre v podjetju X za konflikt medosebne vrste (Komare in Vadnov,
2008), glede na to, da ta med drugimi učinki spodbuja nastajanje posameznih
skupin znotraj podjetja, pa gre verjetno vsaj v posameznih konfliktnih situacijah tudi
za medskupinsko vrsto konflikta. Glede na to, da sta pomanjkanje komunikacije in
sodelovanja glede na povprečje najočitnejša vzroka za nastanek konfliktov, lahko
sklepamo, da gre glede na oblike konfliktov v podjetjih (Križman in Angelovski,
2008) predvsem za nesporazume, torej za slabo sporazumevanje, verjetno pa tudi
za spopad različnih mnenj, ki sploh pripelje do potrebe po verbalnem razreševanju
in hkrati spodbuja tvorjenje manjših zasebnih enot (ljudje s podobnimi vrednotami
in predstavami se združijo proti drugim, drugačnim skupinam ali posameznikom). V
okviru analize je bilo manj zaznavno, če in koliko so v podjetju prisotni tudi konflikti
v obliki nasprotujočih si zahtev, predvidevamo pa, da bi nadaljnja analiza tudi na
tem področju dala zanimive ugotovitve.
V podjetju je zaradi konfliktov že prišlo do odpuščanj, zato se zaposleni zavedajo, da
konflikti vplivajo na varnost zaposlitve. Bolj se sicer tega zavedajo starejši zaposleni,
ki pa imajo tudi več izkušenj. V kolikor bi prišlo do novih odpuščanj, bi se mogoče
spremenilo tudi razmišljanje mlajših. Največkrat je namreč tako, da nas šele takšne
in drugačne izkušnje pripravijo do tega, da začnemo razmišljati drugače. Vsekakor
pa je čas, v katerem živimo, z vidika ekonomskih dogajanj in reakcij, ki se močno
odražajo na trgu dela, zelo nestabilen, in izguba delovnega mesta je postala "precej
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običajna" stvar. Mogoče je, da se starejši ogroženosti varnosti zaposlitve v
konfliktnih delovnih okoljih bolj zavedajo ne samo zaradi izkušenj, pač pa tudi zato,
ker večja starost na trgu dela navadno pomeni znatno zmanjšanje možnosti nove
zaposlitve, medtem ko so mlajše generacije na nek način vajene fleksibilnosti ali so
nanjo vsaj bolj pripravljene, v primeru izgube zaposlitve imajo tudi več možnosti za
nove priložnosti, zato občutek strahu pred ogroženostjo zaposlitve ali predvidevanje
njene »ne-varnosti« nista tako močna.
Ob analizi raziskave se nam je zdelo posebej zanimivo, da so se v dinamiki znotraj
podjetja pokazali nekateri paradoksi. Namreč, srečevanje s konfliktom je na
delovnem mestu precej prisotno, najpogosteje v frekvenci večkrat na teden, kljub
temu pa je presenetljivo mnogo zaposlenih mnenja, da se konfliktom najraje
izognejo. Podobno je s komunikacijo, saj je slaba komunikacija eden od glavnih
vzrokov (in, kot smo rekli, tudi posledic) konfliktov, hkrati pa so zaposleni ocenili, da
bi od vseh ponujenih rešitev konfliktov kar najpogosteje izbrali pogovor z osebo, s
katero se znajdejo v konfliktu. Iz tega bi lahko sklepali na precej visoko mero
zanikanja (zatajevanja) problemov in na to, da večina zaposlenih najbrž čuti, da je
razlog za slabo komunikacijo 'na drugi strani', torej pri tistem, s katerim so v
konfliktu.
Glede na vse povedano sklepamo, da so konflikti v podjetju X do neke mere
disfunkcionalni, kar pa nikakor ne pomeni, da se jih ne da preoblikovati v
funkcionalne. Menimo, da bi podjetju koristilo zbliževanje med zaposlenimi, ki bi se
morda dalo spodbuditi s kolektivnimi dejavnostmi (team building), saj so te večkrat
zasnovane ravno na medsebojni komunikaciji, hkrati pa na sproščenosti, igri in
krepljenju ekipnega duha. Zaradi precej velikega števila zaposlenih, bi lahko takšne
aktivnosti organizirali najprej (in večkrat) za posamezne poslovalnice, tekom leta pa
bi to kdaj nadgradili z dogodkom, v katerega bi vključili vse zaposlene.
Seveda bi morali izboljšati tudi komunikacijo na delovnem mestu. O konfliktnih
situacijah, ki jih sodelavci nikakor ne uspejo rešiti, bi bilo potrebno obvestiti
nadrejenega. V kolikor bi zaposleni želeli ostati anonimni, bi lahko napisali poročila o
situaciji in jih skupaj oddali vodji, ta pa bi si moral vzeti čas za njihovo obravnavo.
Zaradi anonimnosti bi bilo reševanje sicer oteženo – vodja bi na ta način lahko
ukrepal zgolj s pozitivnimi nagovori in motivacijo celotnega tima –, zato je odprto
reševanje konfliktov vseeno bolj smiselno. Čeprav zaposleni s tem tvegajo
izpostavljenost in morda celo poslabšanje situacije (ne morejo namreč vedeti, kašna
bodo posredovanja in odločitve vodje, pa tudi tega ne, kakšna bo reakcija ostalih
zaposlenih), hkrati omogočajo tudi možnost pozitivne in dolgotrajnejše rešitve.
Vodja kot mediator lahko konflikte med zaposlenimi reši na miren način, in sicer z
zrelo in psihološko poglobljeno komunikacijo, ali pa se odloči za posamezen ukrep,
ki je lahko bolj mile ali pa bolj drastične narave in se izraža v obliki kratkotrajne
sankcije ali odpovedi delovnega razmerja. V kolikor vodja nastale konfliktne situacije
ne bi želel/znal obravnavati ali v primeru, če do konfliktov prihaja ravno med
zaposlenimi in vodjo, bi moral nekdo izmed zaposlenih (v primeru, da gre za skupne
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zadeve, pa skupaj – kot skupina) zadevo predati naprej direktorju, pri tem pa je
vsekakor bolje, da tega ne stori(/jo) brez vednosti vodje.
Čeprav je analiza rezultatov pokazala, da pomanjkanje komunikacije ni edini ali
največji razlog za konflikte v podjetju X, velja, da je komunikacija osnovni način
skupnega bivanja in s tem v delovanju skupine nadrejena vsem ostalim vzrokom in
področjem konfliktov – v kakršnikoli obliki se konflikt namreč dogaja, ga je treba
utemeljiti, razdelati in razrešiti s komunikacijo. Ni nepomembno tudi dejstvo, da sta
se dve od treh odpuščanj v podjetju v zadnjih letih zgodili ravno zaradi konflikta s
strankami, torej med udeleženci komunikacija ni pravilno stekla. Konflikt se je širil še
na druge odnose in kompromis, kot kaže, ni bil več mogoč. Delo z ljudmi ni lahko,
poleg tega zaposleni velik del vsakdana preživimo v delovnih skupinah (na delovnih
mestih, s sodelavci, šefi, naročniki itd.). Zato je izredno pomembno, da konflikte
znotraj teh skupin jemljemo resno in da jih, če do njih pride, ne potiskamo v ozadje,
ampak o njih spregovorimo. Vse to s ciljem, ne le da se reši trenutni konflikt, ampak
da se razvije način komunikacije, ki bo tudi v prihodnjih podobnih situacijah
zagotavljal njihovo rešitev oz. bo preprečil, da bi v takšnih situacijah konflikt sploh
nastal.
Uspešno reševanje konfliktov namreč lahko pozitivno vpliva na več segmentov
podjetja, predvsem pa že v osnovi povezuje tim med seboj, saj vsaka uspešna
pomiritev nesoglasij pomeni skupno zmago. Konstruktivno reševanje konfliktov je
sicer res odgovorno in večinoma najbolj uspešno, odprta komunikacija pa nastanek
manjših konfliktov, iz katerih se kasneje večkrat razvijejo močnejši, lahko celo
prepreči. Hkrati je pomembna tudi prilagodljivost zaposlenih trenutni situaciji in
njihova pozitivna naravnanost. Pomembno je ločiti zasebno življenje od poslovnega
in se zavedati, da ni nujno postati najboljši prijatelj z vsemi sodelavci, pomembnejše
je namreč, da skupaj kvalitetno in produktivno delujemo, kar pa lahko dosežemo
samo z medsebojnim upoštevanjem in spoštovanjem.
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VPRAŠALNIK: VPLIV KONFLIKTOV NA VARNOST ZAPOSLITVE
V PODJETJU X
Pozdravljeni,
sem Kokalj Ana, zaključujem magistrski študij, smer kadrovskih in izobraževalnih
procesov na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. V okviru magistrske naloge
bom izvedla krajšo raziskavo o vplivu konfliktov na varnost zaposlitve.
Anonimnost je zagotovljena, podatki bodo uporabljeni izključno za to raziskavo.
Za Vaš čas in trud se Vam iskreno zahvaljujem.

1. Spol: M / Ž

2. Starost:
a) Do 20 let
b) Od 21 do 30 let
c) Od 31 do 40 let
d) Od 41 do 50 let
e) Nad 50 let

3. Stopnja izobrazbe:
a) nedokončana osnovna šola
b) dokončana osnovna šola
c) dokončana 3 letna poklicna šola
d) dokončana 4 letna srednja šola
e) dokončana visoka šola (3 leta študija) oz. 1. bolonjska stopnja
f) dokončana fakulteta (4 leta) oz. 2 bolonjska stopnja
g) magisterij, doktorat znanosti

4. Delovna doba v podjetju X:
a) Manj kot 2 leti
b) Od 2 do 5 let
c) Od 6 do 10 let
d) Od 11 do 20 let
e) Več kot 20 let

5. Tip zaposlitve:
a) Za nedoločen čas
b) Za določen čas

c) Avtorska pogodba
d) Podjemna pogodba
e) Projektno delo

6. Kako pogosto se v službi srečujete s konflikti?
a) Nikoli
b) Večkrat dnevno
c) Večkrat tedensko
d) Večkrat mesečno
e) Večkrat letno

7. Prosimo, ocenite, kako pogosto so navedeni dejavniki vzrok za konflikt
v vašem podjetju.
Trditev
Tekmovalnost
med
zaposlenimi.
Preobremenjeno
st z delom.
Nesodelovanje
zaposlenih.
Medsebojno neobveščanje.
Pomanjkanje
komunikacije.
Nesposobnost
vodje.

Zelo redko

redko

Niti
redko, pogosto
niti pogosto

Zelo
pogosto

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Kateri učinki konflikta se najbolj izražajo v vašem podjetju? Izberite tri,
ki so po vašem mnenju najpogostejši.
a) Spodbujanje tekmovalnosti
b) Razbijanje enotnosti sistema
c) Utrjevanje skupin znotraj podjetja
d) Zmanjševanje komunikacije med zaposlenimi
e) Povzročanje napetosti
f) Povzročanje negativnega obnašanja
g) Povečana raba bolniških dopustov

9. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.

Trditev

delno se ne
strinjam,
delno se
strinjam

Popolno
ma se
strinjam

sploh se
ne
strinjam

se ne
strinjam

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Konflikti v
podjetju me zelo
obremenjujejo.
Konfliktov v
podjetju ne
zaznam.
Konfliktom se
izognem.
Nimam
konfliktov.

Se
strinjam

10. V spodnji tabeli ocenite trditve glede na to, kako bi vi postopili, da bi
rešili konflikt.

sploh se
ne
strinjam

Konflikt bi rešil …

se ne
strinja
m

delno se
ne
strinjam,
delno se
strinjam

Se
strinjam

Popolno
ma se
strinjam

… s pogovorom z osebo,
s katero sem v konfliktu.

1

2

3

4

5

… s posredovanjem
nadrejenega.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

… tako, da bi počakal,
da se konflikt sam
razreši.
Konfliktom se skušam
vnaprej izogniti.

11. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjo trditvijo.

Trditev
Konflikti vplivajo
na varnost
zaposlitve.

sploh se
ne
strinjam
1

se ne
strinja
m
2

delno se ne
strinjam,
delno se
strinjam
3

Se
strinjam

4

Popolnoma
se strinjam

5

