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Ženski mreži ZSSS 

 Spoštovane! 

Nekaj podatkov iz pravkar objavljenega poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu 

v Sloveniji, ki ga je naročilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in je objavljeno na 

spletni strani EUROFOUND. Šlo je za posebni modul v okviru pete EUROFOUND-ove 

vseevropske ankete o delovnih razmerah iz leta 2010. 

Kar 41 % Slovenk poroča, da na teden skupaj opravi več kot 70 ur skupaj plačanega in 

neplačanega dela. Toliko dela pri nas le 17,3 % moških. Očitno je, da je večina gospodinjskega 

dela doma  na ženskih ramenih: 

Delavci, ki delajo več kot 70 ur skupaj plačanega in neplačanega dela na teden v % 

  Slovenija EU  

skupaj 28,1 % 21,8 % 

moški 17,3 % 13,6 % 

ženske 41,0 % 31,7 % 

 Kar 20,7 % Slovenk poroča, da težko usklajujejo delo in družino: 

Ali se vaš delovnik slabo oziroma se sploh ne ujema z družinskim življenjem oziroma  

življenjem zunaj zaposlitve? 

   Slovenija EU  

skupaj 25,1 % 18,5 % 

moški 28,8 % 20,6 %  

ženske 20,7 % 15,8% 

 Ženske gredo v službo, čeprav so bolne:  

 Delavci, ki so v zadnjih 12 mesecih delali med boleznijo (v %) 

  Slovenija EU  

skupaj 59,2 % 39,2 % 

moški 55,9 % 37,8 % 

ženske 63,1 % 41,0 % 

 Delavci, ki v zadnjih 12 mesecih niso bili na bolniškem dopustu niti en dan (v %) 

  Slovenija EU  

skupaj 60,7 % 56,9 % 

moški 61,6 % 58,6 % 

ženske 59,7 % 54,8 % 
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Delavci, ki menijo, da sta njihovo zdravje in varnost ogrožena zaradi dela (v %)  

  Slovenija EU  

skupaj 37,2 % 24,2 % 

moški 40,6 %  28,7 % 

ženske 33,2 % 18,8 % 

 Delavci, ki poročajo o različnih oblikah nasilja in zlorabe v zadnjih 12 mesecih (v %) 

  Slovenija EU  

Fizično nasilje na delovnem mestu 

skupaj 1,5 1,9 

moški 1,9 2,0 

ženske 1,0 1,7 

Zastraševanje/nadlegovanje na delovnem mestu 

skupaj 4,8 4,1 

moški 4,6 3,9 

ženske 5,0 4,4 

Besedne žalitve na delovnem mestu 

skupaj 8,5 10,8 

moški 8,0 10,8 

ženske 9,1 10,7 

Grožnje in ponižujoče ravnanje na delovnem 

mestu 

skupaj 6,6 5,0 

moški 6,6 4,9 

ženske 6,6 5,1 

Diskriminacija (indeks) 

skupaj 6,8 6,2 

moški 7,3 5,6 

ženske 6,1 6,9 

 Slovenski anketiranci, ki doživljajo telesne ali duševne zdravstvene težave (v %) 

 Telesna ali duševna 

zdravstvena težava 

skupaj moški ženske 

gastritis 8 6,3 10 

migrena 12,6 7,5 18,6 

napadi zaskrbljenosti 11,5 7,6 16,2 

Nizka raven morale  12,9 12,8 13,1 

slabost/bruhanje 9,5 6,7 12,6 

Težave s  spanjem 28,5 23,6 34,1 

1.       napadi joka 7,1 1,4 13,7 

2.       pekoč občutek v 

prsih 

11,5 8,8 14,6 

3.       tahikardija 16,6 13,6 20,3 

napadi panike 5,8 4,0 7,9 

mišična napetost 28,3 27,5 29,2 
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živčnost 45,8 43,7 48,4 

Depresija 10,1 8,5 12,0 

občutek, da si postal 

bolj agresiven 

12,7 12,5 12,9 

Občutek apatije 10,4 8,7 12,2 

strahovi brez razloga 8,7 5,6 12,2 

težave pri 

komuniciranju z 

drugimi ljudmi 

6,3 5,4 7,2 

pretirana negotovost 7,2 6,6 7,8 

občutek manjvrednosti 7,7 4,8 10,9 

težave s spominom 13,0 10,2 16,2 

neutemeljen občutek 

krivde 

6,6 5,2 8,3 

nesposobnost daljše 

koncentracije  

13,5 12,8 14,5 

misli, iluzije ali sanje, 

povezane s kritičnimi 

trenutki na delovnem 

mestu 

11,8 11,4 12,3 

 Ženskam ni lahko! Organizirajmo se v sindikatu in zahtevajmo izboljšanje svojega položaja! 

  

                                                                                 Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS  

 


