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Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta 

Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani pobudniki današnjega dogodka, ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer s sodelavci, spoštovani 
ugledni razpravljavci, poslanci in državni svetniki, predstavniki državnih institucij in civilne 
družbe, prisotni mediji in vsa zainteresirana javnost, dovolite mi, da vas vse zbrane prav lepo 
pozdravim v prostorih Državnega sveta, drugega doma našega parlamentarnega ustroja. 

Z velikim veseljem smo v Državnem svetu podprli pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, da se na čim bolj sistematičen in strokoven način odpre razprava o 
urejanju enega od pomembnih novodobnih pojavov na trgu dela, za katerega smo v Državnem 
svetu pred časom že opozorili, da je skrajni čas, da se ga tudi pojmovno natančneje opredeli, saj 
si danes pod izrazom »prekarnost« skorajda vsakdo predstavlja nekaj drugega.

Današnji posvet ima posebno vsebinsko težo tudi iz razloga, da je Državni svet že v svoji zasnovi 
stičišče zelo raznolikih družbenih interesov. In ker se fenomen prekarnosti dotika interesov de-
lodajalcev, delojemalcev, kulture, svobodnih/samostojnih poklicev, socialne varnosti, zdravstva 
in zdravja, izobraževalnega sistema in drugih interesov, ki imajo svoje zastopstvo v Državnem 
svetu, je ta podij več kot primeren za razpravo in za iskanje konkretnih zakonodajnih odgovorov, 
ki jih prekarnost vnaša v družbo in življenje posameznika.  

Tudi Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta je ob  robu raz-
prav o posameznih zakonskih novelah že večkrat podala načelno podporo širšemu posvetovanju 
o prekarnosti, saj gre za problematiko, ki ima lahko izrazito negativne posledice za socialno, 
ekonomsko in pravno varnost posameznika, ne da bi bilo njegovo opravljanje v neskladju z za-
konodajo. Prekarnost - in posledice tovrstnega načina dela - so neposredno povezane z vprašanji 
zagotavljanja socialne varnosti, s tem pa tudi reševanje stanovanjske problematike in posredno 
z demografskimi in rodnostnimi trendi, ko gre za mlade, zlasti ženske brez varne zaposlitve 
oziroma stabilnega vira prihodka, zaradi česar se posledično težje odločajo za družino in roje-
vanje otrok itd. Na vse to je bilo med drugim opozorjeno tudi v zaključkih posveta z naslovom 
»Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?«, ki ga je Državni svet Republike Slovenije 
organiziral maja lani.  

Seveda pa je ob tem vendarle treba pripomniti, da gre za zelo kompleksno tematiko. Niso prav 
vsi, ki delajo v atipičnih oblikah dela, zaradi tega ogroženi in nekaterim takšen način dela, 
glede na tip njihovega dela, celo ustreza. Zato se prekarnosti ne gre lotevati z golo prepovedjo 
možnosti tovrstnega dela, seveda ob pogoju zagotovljene socialne varnosti. Medtem ko lahko 
prekarna ali bolj svobodna oblika zaposlitve za nekoga pomeni podlago za večjo ustvarjalnost 
pri delu in mu celo omogoča boljše pogoje za delo, kot bi mu ga redna ali stalna oblika zapo-
slitve, lahko nekomu drugemu tovrstna zaposlitev pomeni zgolj životarjenje iz meseca v mesec 
z najnižjo možno obliko socialne varnosti, ki mu ne omogoča dostojnega preživetja. Taka oseba 
je postavljena v nenehni stres, kar dolgoročno vpliva tudi na njeno duševno in telesno zdravje.  

Zato bi bilo v razpravah treba iskati večplastne rešitve: po eni strani okvirne in sistemske, po 
drugi prilagojene raznolikim potrebam in situacijam, v katerih se znajdejo posamezniki, ki so 
zaposleni v prekarnih oblikah dela. To bo zagotovo poseben izziv za vse vključene v iskanje 
rešitev. 

Spoštovani,

dejstvo, da je v teh prostorih danes na enem mestu zbranih toliko deležnikov, ki lahko aktivno 
vplivate na urejanje problematike prekarnosti v prihodnje, je pomemben korak k napredku na 
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tem področju. Moja izkušnja je, da se deležniki med seboj prepogosto premalo poslušajo, zato 
je posvet priložnost, da se med seboj slišite in skušate razumeti različna stališča. Državni svet 
zagotovo predstavlja podij, na katerem se lahko svobodno izmenjujejo zelo raznolika argumen-
tirana stališča, pogosto tudi nasprotujoča si.

Državni svet ni organ, ki odloča, je pa organ, ki pobude iz javne in civilne sfere prenaša v prostor, 
kjer se sprejemajo najpomembnejše zakonodajne odločitve. Pri tem dobre zakonodajne odločit-
ve podpira in slabe odločitve zavira. Posebej cenimo izkazani interes Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti, da se odpre razprava o urejanju vprašanja prekarnosti 
prav v sodelovanju z Državnim svetom kot stičiščem raznolikih družbenih interesov. Naš cilj 
je - poleg dobre zakonodaje - okrepiti tudi glas civilne družbe v zakonodajnem procesu in na ta 
način pozitivno vplivati na demokratične procese v celotni družbi. Glede na odlično zastavljeno 
vsebino posveta upravičeno pričakujemo, da bodo poudarki z današnjega posveta kakovostno 
izhodišče za nadaljnje spremembe zakonodaje. Vsem želim uspešno strokovno druženje.
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mag. Ksenija KLAMPFER, ministrica za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Spoštovani, 

vesela sem, da nas je današnji posvet združil v tako velikem številu. To dodatno potrjuje, kako 
pomembna je tema, ki jo naslavljamo, in s tem razlogom tudi ena od osrednjih prioritet na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Slovenija se, tako kot večina ostalih evropskih držav, v zadnjih letih sooča s porastom t. i. atipič-
nih oblik dela, ki je v razvitih gospodarstvih posledica pritiskov po vse cenejši produkciji dobrin 
in storitev, kjer enega izmed glavnih stroškov predstavljajo stroški dela ter vse bolj fleksibilna 
organizacija delovnih procesov. 

Prekarnost tako po svoji naravi predstavlja neko vmesno stanje med redno zaposlitvijo in brez-
poselnostjo. Danes je človek, ki dela prekarno, sočasno zaposlen in ni zaposlen. Torej ima dolo-
čene pravice, ne pa vseh, ki jih zakonodaja predpisuje za tipične zaposlitve oziroma zaposlitve za 
nedoločen čas. Kljub temu, da se določeni elementi prekarnosti lahko pojavijo tudi v delovnem 
razmerju, so ocene ministrstva, da največja tveganja za prekarnost izhajajo iz uporabe atipičnih 
oblik dela. In prekarizacija kot eden izmed obrazov porasta atipičnih oblik dela prinaša številne 
negativne posledice tako v obliki odsotnosti minimalne pravne, ekonomske in socialne varnosti 
delavcev kot na obstoj in vzdrževanje sistemov socialne varnosti ter davčne politike. 

Do zdaj izvedeni ukrepi države so prekarnost naslavljali parcialno. Ne gre jih zanemariti, a vse-
kakor je skrajni čas, da oblikujemo in sprejmemo ukrepe na sistemski ravni v obliki celovitega 
nabor ukrepov za odpravo prekarnosti. S tem ciljem se je tudi oblikovala medresorska delovna 
skupina za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti oz. pripravo strategije boja proti 
prekarnosti, katere delo že teče od januarja letos in bo danes tudi zasedala. 

S prekarnostjo so povezani številni izzivi. In danes bodo ti izzivi tudi naslovljeni v soočenju 
različnih pogledov na pojav prekarnosti. K sodelovanju in udeležbi na posvetu smo namreč 
povabili strokovnjake iz javnega sektorja, akademske sfere in nevladnih organizacij, kot tudi 
predstavnike sindikatov in delodajalcev ter oblikovalce politik na področju trga dela. Dovolite 
mi, da se vsem aktivnim udeležencem posveta tudi zahvalim za današnje sodelovanje. 

Današnji posvet imam toliko večjo težo tudi zaradi predstavitve prvih vmesnih izsledkov 
Multidisciplinarne analize pravnih, ekonomskih, socialnih in zdravstvenih vidikov prekarnega 
dela. Gre za t. i. projekt MAPA, ki je usmerjen v zmanjšanje negativnih posledic prekarnosti in s 
tem segmentacije na trgu dela ter zagotavljanje dostojnega dela vsem delavcem. Projekt MAPA 
naslavlja diskusijo, da ni vsako atipično delo že prekarno, niti ni zadosten ukrep za prepreče-
vanje nastanka prekarnosti zgolj enostavna razširitev določene značilnosti standardne zapo-
slitve na prekarno delo. Prekarnost je namreč veliko bolj kompleksen problem, zato je izjemno 
pomembno, da pridobimo celovit multidisciplinarni vpogled v stanje prekarnosti v Sloveniji, 
na podlagi katerega bomo oblikovali konkretne predloge za omejevanje negativnih učinkov 
prekarnosti za posameznika in družbo v celoti. 

Na tem mestu bi izpostavila še opolnomočenje Inšpektorata za delo. Danes imamo pri inšpek-
toratu zaposlenih 45 inšpektorjev, pri čemer je poslovnih subjektov 210.000. Da bi izboljšali 
učinkovitost in delo inšpektorata, moramo število inšpektorjev povečati. 10 dodatnih zaposlitev 
inšpektorjev za delo smo si že uspeli izboriti, ni pa to edino, kar je treba narediti. Izboljšati je 
treba tudi poslovne procese, poleg tega pa poskrbeti tudi za posodobitev informacijskih siste-
mov, ki bodo inšpektorjem omogočali hitrejšo in lažjo zaznavo zlorab. 
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Osebno podpiram tudi vpeljavo standarda neprekarnega zaposlovanja.  Prepričana sem, da bi v 
soočanje s prekarnostjo vpeljala pomembna nova izhodišča, ki bodo olajšala delo vseh, ki se s 
tem problemom ukvarjajo. Ko bodo velika, uspešna podjetja uveljavila certifikat, jim bodo sledili 
ambiciozni podjetniki, ki želijo biti med najboljšimi tudi po standardih odnosa do zaposlenih in 
do dela.

Zagotovo nas čaka še veliko dela. Predvsem pa je ključno, da vse ukrepe, ki jih bomo v priho-
dnosti sprejeli, oblikujemo družno, s civilno družbo oziroma skupaj s tistimi, ki se s prekarnostjo 
srečujejo v praksi in da v ospredje postavimo zaščito delavcev. 
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prof. dr. Grega STRBAN, dekan in redni profesor na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani

dr. Katarina KRESAL ŠOLTES, namestnica direktorja Inštituta za delo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani

Predstavitev raziskovalnega projekta »MAPA: 
Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela - pravni, 
ekonomski, socialni in zdravstveno-varstveni 
vidiki« 

Projekt MAPA (ciljno raziskovalni program »CRP 2017«, Projekt št.: V5 -1741), ki ga sofinancirata 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti RS, je skupni projekt treh slovenskih univerz, ki temelji na multidisciplinarnem 
pristopu raziskovanja v vseh fazah raziskovanja, s čimer želimo doseči sintezo in preseči različne 
pristope glede opredelitve koncepta prekarnega dela. Raziskovalno delo se izvaja v obdobju od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 in je razdeljeno na 4 delovne sklope: 

1. multidisciplinarna opredelitev koncepta prekarnega dela; 

2. analiza stanja prekarnosti v Sloveniji;

3. mednarodna / primerjalnopravna analiza, 

4. oblikovanje predlogov ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti. 

Trenutno je zaključen prvi delovni sklop, ki obsega multidisciplinarno opredelitev koncepta 
prekarnega dela, tečeta pa drugi in tretji sklop. V prvem delu raziskave je sodelovalo 13 razi-
skovalcev iz naslednjih raziskovalnih organizacij: Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta 
za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete 
za socialno delo Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za 
management Univerze na Primorskem in Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 

V tem delu raziskave je bilo delo osredotočeno na analizo številnih že izvedenih domačih in tujih 
raziskav, relevantne literature, strateških dokumentov in pravnih virov na nacionalni, evropski 
in mednarodni ravni ter sintezi spoznanj iz različnih področij družboslovja (delovnega prava, 
prava socialne varnosti, socialnega dela, sociologije, medicine dela in ekonomije). Na podlagi 
analiziranih 382 znanstvenih, strokovnih in pravnih virov je bila potrjena teza, da prekarno 
delo ni pravni pojem in kot tak ni opredeljen v nacionalnih ali mednarodnih pravnih virih, prav 
tako tudi ni sprejete univerzalne definicije prekarnega dela za namene statistične obdelave 
niti na mednarodni niti na nacionalni ravni, je pa pojem široko uveljavljen tako v širši javnosti 
kot v teoriji, uporabljajo ga tudi študije in strateški dokumenti organizacij, kot so MOD, OECD, 
Eurofound, Eurostat in institucije EU, zato je treba biti pri navajanju podatkov in rezultatov 
posameznih statistik in raziskav vedno pozoren na opredelitev pojma v konkretnem viru. Četudi 
ne obstaja enotna univerzalna definicija pojma prekarnega dela, pa to ne pomeni, da pojem ni 
vsebinsko, opisno opredeljen. V projektu MAPA uporabljamo naslednje opredelitve: 

•	 prekarnost pomeni dohodkovno in/ali zaposlitveno negotovost v kombinaciji z drugimi nego-
tovostmi glede delovnega in/ali socialnopravnega položaja delavca, pri čemer negotovost 
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ni rezultat delavčeve svobodne izbire (ni hotena oz. prostovoljna) in je takšne intenzitete, da 
ogroža delavčevo dostojno delo in dostojno življenje; 

•	 prekarno delo je tisto, pri katerem obstajajo pokazatelji (indikatorji) tveganja za nastanek 
prekarnosti; 

•	 pokazatelji (indikatorji) tveganja za nastanek prekarnosti se po metodologiji MAPA, ki v celoti 
upošteva metodologijo MOD, ugotavljajo na naslednjih sedmih področjih: 

1. zaposlitev (negotovost glede pridobitve, ohranitve ali izgube nepretrgane plačane zapo-
slitve – ni zagotovljen utemeljen razlog za odpoved, odpovedni rok, odpravnina, prepoved 
diskriminacije);

2. plačilo (ki ne zagotavlja minimalne plače in/ali je negotovo glede nepretrganega rednega 
prejemanja tudi v prihodnje, ne veljajo standardi varstva plače, kot so prepoved enostran-
skega pobotanja z nasprotnimi terjatvami delodajalca, varstvo v izvršilnem pravu ...);

3. delovne ure (predolgi ali prekratki delovniki, nepredvidljive ali spremenljive delovne ure, 
brez možnosti delavčevega vpliva, tveganja glede usklajevanja poklicnih in zasebnih 
obveznosti);

4. varnost in zdravje pri delu (tveganje poklicnih bolezni in poškodb pri delu zaradi nezado-
stne varnosti in zdravja pri delu, tveganje razvoja bolezni zaradi prisotnosti stresa zaradi 
negotovosti in specifičnih slabih pogojev dela);  

5. socialna varnost (omejen dostop do sistema socialne varnosti in prejemanje neustreznih 
dajatev, ki naj bi sicer zagotavljale posamezniku dostojno življenje ob nastanku socialnih 
primerov);

6. izobraževanje in usposabljanje (omejen dostop ali celo tveganje izključitve iz shem izo-
braževanja in usposabljanja pri delodajalcu) in

7. reprezentativnost in mehanizmi kolektivnega pogajanja (omejen dostop do sindikalnih 
pravic, kolektivnega pogajanja, delavske participacije in drugih kolektivnih pravic).

Stopnja tveganja za prekarnost je tem večja, kolikor bolj je multiplicirano tveganje; več kot je 
ugotovljenih pokazateljev (indikatorjev) tveganja na zgoraj navedenih sedmih področjih in bolj 
kot so posamezna identificirana tveganja intenzivna, večja je stopnja tveganja za prekarnost in 
obratno. 

Naslednja ugotovitev je, da nestandardne (atipične) oblike (samo)zaposlitve in (organizacije) dela 
niso že same po sebi prekarne in da ta dva pojma nista sinonima, da pa se prekarnost veliko 
pogosteje identificira v nestandardnih oblikah dela kot v standardnem delovnem razmerju. 
Pri standardnem delovnem razmerju se prekarnost pojavlja manj pogosto zaradi zaščite, ki jo 
zagotavljajo (če jih v praksi delodajalci ne kršijo) obvezujoči minimalni delovni standardi, dolo-
čeni z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca, ki tudi omogočajo celovito 
vključenost v sistem socialne varnosti. Pri nestandardnih oblikah dela, kjer so posamezni učinki 
obvezujočih standardov dejansko nevtralizirani (zaradi posebnosti nestandardnih oblik dela) 
ali pa sploh ne veljajo, ker se delo opravlja zunaj njihovega dometa (npr. če se delo opravlja 
zunaj delovnega razmerja), pa se načeloma vedno lahko pojavi tveganje za prekarnost, seveda 
v različnih primerih z različno stopnjo tveganja za prekarnost. Zato se tudi projekt MAPA pri 
raziskovanju prekarnega dela osredotoča na analizo različnih pojavnih oblik nestandardnega 
dela, kamor po metodologiji mednarodnih in evropskih institucij uvrščamo začasno delo (tem-
porary work), delo za krajši delovni čas (part-time work), agencijsko delo (temporary agency work) 
in druga večstranska razmerja (multi-party relationships) ter prikrita delovna razmerja in odvisne 
samozaposlene (disguised employment / self-employment), pri čemer pa je poseben poudarek 
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raziskovalnega dela usmerjen na pet nestandardnih oblik dela, ki jih je identificiral naročnik 
raziskave že v okviru javnega razpisa, in sicer: 

•	 delo po civilnih pogodbah in ekonomsko odvisne osebe, 

•	 navidezni (fiktivni) samozaposleni in prikrita delovna razmerja, 

•	 začasno agencijsko delo, 

•	 delo prek spletnih platform in 

•	 študentsko delo. 

V ta namen smo identificirali pojavne oblike nestandardnih oblik (samo)zaposlitve in (organiza-
cije) dela po veljavni zakonodaji in praksi ter za vsako od njih identificirali stopnje tveganja za 
prekarno delo. V tej fazi je bila analiza osredotočena na primerjavo med nestandardnimi oblika-
mi dela in standardnim delovnim razmerjem (za kar se šteje po enotni uveljavljeni definiciji na 
mednarodni in nacionalni ravni delovno razmerje med delavcem in delodajalcem za nedoločen 
čas s polnim delovnim časom), ki ga stroka in veljavno pravo še vedno določata kot pravilo, 
normo in mero, s katerim je treba primerjati nestandardne oblike dela pri ugotavljanju poka-
zateljev tveganja za nastanek prekarnosti kot tudi pri implementaciji načela enake obravnave 
delavcev (na primer pri agencijskem delu, delu za določen čas, delu za krajši delovni čas) ali 
načela primerljivega omejenega delovnopravnega varstva (na primer pri ekonomsko odvisnih 
delavcih). Najvišje stopnje tveganja za nastanek prekarnosti so bile ugotovljene praktično na 
vseh sedmih področjih v primeru dela na podlagi spletnih platform, navideznih samozapo-
slenih in prikritih delovnih razmerij, dela po civilnih pogodbah in ekonomsko odvisnih oseb, 
ob predpostavki da ne uveljavljajo ekonomske odvisnosti ter pri občasnih in začasnih delih, 
vključno tudi pri študentskem delu, srednja stopnja v kombinaciji z visoko stopnjo tveganja za 
prekarnost pa je bila identificirana pri ostalih oblikah, kot so agencijsko delo, delo za določen 
čas, delo za krajši delovni čas. Nižje stopnje tveganja za nastanek prekarnosti so identificirane 
le na določenih posameznih področjih pri delu za krajši delovni čas (part-time). Primerjava med 

Od leve proti desni: dr. Katarina Kresal Šoltes, Tilen Božič in prof. dr. Grega Strban
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sedmimi področji pa kaže, da so največja tveganja za nastanek prekarnosti na področju dosto-
pa do reprezentativnosti in mehanizmov kolektivnega pogajanja, nato na področju dostopa 
do usposabljanja in izobraževanja ter dostopa do sistemov socialne varnosti, sledijo področje 
varstva zaposlitve, varnosti in zdravja pri delu, delovnih ur in plačila. 

Raziskovalna skupina MAPA je v okviru delovnopravne analize v prvi fazi identificirala naslednja 
glavna tveganja za prekarnost po posameznih skupinah:  

•	 delo po civilnih pogodbah in ekonomsko odvisne osebe: gre za samozaposlene ali izvajalce 
pogodbenega dela, pri katerih niso podani elementi delovnega razmerja iz 4. člena ZDR-1 
(če so ti elementi podani, ne gre za ekonomsko odvisno osebo, ampak za prikrito delovno 
razmerje oz. fiktivno samozaposleno osebo), je pa podana odvisnost posameznika od do-
hodka, ki ga pridobiva od svojega, navadno edinega ali pretežnega naročnika del; glavna 
tveganja predstavljajo težave pri razmejevanju kategorije ekonomsko odvisnih od fiktivnih 
samozaposlenih ter način uveljavljanja tega statusa; dr. Tičar (PFUL) meni, da za ureditev 
pravnega položaja ekonomsko odvisnih oseb ni treba posebnega zakona, koristno pa bi bilo 
najmanj troje: i) jasneje opredeliti pojem ekonomske odvisnosti za lažjo in očitnejšo razme-
jitev od delovnega razmerja, ii) proučiti primernost veljavnega načina uveljavitve ekonom-
ske odvisnosti in raziskati morebitne  alternative in iii) izrecno določiti stvarno pristojnost 
delovnega in socialnega sodišča za reševanje sporov v zvezi z ekonomsko odvisnostjo; 

•	 navidezni (fiktivni) samozaposleni in prikrita delovna razmerja: znotraj skupine samozapo-
slenih je treba z vidika veljavne delovne zakonodaje razlikovati med i) samozaposlenimi, ki 
so dejansko samostojni na trgu, ii) samozaposlenimi, ki so ekonomsko odvisni od enega na-
ročnika ter iii) samozaposlenimi, ki so glede na izpolnjevanje kriterijev za obstoj delovnega 
razmerja po 4. členu ZDR-1 dejansko delavci in njihov fiktivni (navidezni) status samozapo-
slenega, ki zgolj prikriva dejansko delovno razmerje oz. dejanski status delavca, pomeni ne-
zakonito stanje; dr. Senčur Peček (PFUM) identificira kot glavno tveganje za prekarnost teža-
ve pri ustreznem razmejevanju teh statusov in v zvezi z iskanjem ustreznih rešitev poudarja 
pomen oblikovanja ustreznih kriterijev za razmejitev, morda tudi ustrezne pravne domneve, 
pomemben pa je tudi razvoj sodne prakse in še posebej učinkovit inšpekcijski nadzor, hkrati 
pa bi kazalo proučiti možnost uvedbe dodatnih ukrepov za preprečevanje prikritih delovnih 
razmerij in nasloviti vprašanje zagotavljanja minimalnih delovnih pogojev in socialne var-
nosti vsem samozaposlenim, ki sami opravljajo delo; 

•	 agencijsko delo: veljavna slovenska zakonodaja določa obvezno uporabo načela enakega 
obravnavanja agencijskih delavcev, kar pomeni, da morajo biti plačilo in drugi delovni po-
goji agencijskega delavca vsaj takšni, kot bi bili pogoji, ki bi se uporabili, če bi jih podjetje 
uporabnik neposredno zaposlilo na isto delovno mesto, prav tako zakonodaja določa pogoje 
za omejevanje agencijskega dela, ter neposredno odgovornost uporabnika za področje var-
nosti in zdravja pri delu ter delovni čas ter subsidiarno odgovornost uporabnika za plačila 
iz obdobja napotitve; dr. Kresal Šoltes (IDPF) ugotavlja, da dosledna implementacija načela 
enakega obravnavanja zmanjšuje tveganja za nastanek prekarnosti, zato je treba posebno 
pozornost nasloviti zlasti na dejansko implementacijo zakonodaje v praksi, učinkovit inšpek-
cijski nadzor ter druge oblike nadzora zoper nezakonito prakso, morebitne dodatne ukrepe 
za omejevanje obsega agencijskega dela (na primer strožje kvote, krepitev elementa začas-
nosti z določitvijo najdaljšega trajanja napotitve, idr.) pa je možno v skladu z evropsko zako-
nodajo uveljavljati, če se utemeljijo na razlogih splošnega interesa, neizkoriščene možnosti 
pa predstavlja tudi umeščanje dodatnih ukrepov na agendo kolektivnega pogajanja; 

•	 digitalizacija in delo prek spletnih platform; dr. Kresal Šoltesova (FSDUL) ugotavlja, da so pri 
platformskem delu prisotna številna tveganja za prekarnost položaja teh delavcev, da gre za 
multidimenzionalno prekarnost, ki se razteza na tako rekoč vse pomembne delovnopravne 



14  •  Zbornik - Naslovimo prekarnost za boljši jutri

vidike (status, plačilo, delovni čas, karierna pot, varstvo zaposlitve, kolektivne pravice delav-
cev) in da je zaradi vsega omenjenega pri platformskem delu stopnja tveganja prekarnosti 
(zelo) visoka, zlasti pa izpostavlja problematičnost nejasnega statusa (ali so v delovnem raz-
merju ali ne in kdo je njihov delodajalec, kakšne so njihove pravice), saj je med njimi veliko 
navidezno samozaposlenih in bi jim bilo treba priznati delavske pravice, kar izhaja tudi iz 
odmevnejših sodnih primerov iz primerjalnopravnih ureditev in sodišča EU; 

•	 študentsko delo; dr. Franca (FMUP/IDPF) ugotavlja, da se je v slovenski praksi začasnost in 
občasnost študentskega dela prelevila v nepretrgano opravljanje dela tudi na zelo zahtevnih 
delovnih mestih, velikokrat primerljivih, če ne celo enakih, z redno zaposlenimi delavci, zato 
pri študentskem delu ostaja še naprej temeljni problem nepretrgano opravljanje dela in 
tem prikrita delovna razmerja, ki so pred delovnimi sodišči že doživela sodni epilog v korist 
študentom in bi v izogib takšnim situacijam v prihodnje kazalo razmisliti v smeri omejitev, 
kot jih pozna, denimo, delo upokojencev, hkrati pa je potreben okrepljen nadzor delovne 
inšpekcije pri delovnem času študentov ter zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer, 
primernih za študente.

Končna ugotovitev je, da ima prekarno delo številne negativne posledice tako na individualne kot 
kolektivne pravice delavcev, zdravje, sisteme socialne varnosti in družbo kot celoto, na dohod-
kovno neenakost, revščino in vertikalno mobilnost. Ugotovljeno je bilo, da se v praksi razrašča 
prekarno delo zlasti na tistem segmentu trga dela, ki je izključen iz dometa tradicionalne vloge 
socialnih partnerjev oz. na segmentu, na katerem zaradi prešibke pogajalske moči sindikatov 
mehanizmi kolektivnega pogajanja ne segajo ali niso učinkoviti in je zato določanje tarif in 
drugih pogojev dela prepuščeno pogajanjem na individualni ravni, na kateri pa je pogajalska 
moč močno neuravnotežena. Študija v celoti potrjuje ugotovitev o prekarnem delu kot izrazito 
negativnem družbenem fenomenu, ki spreminja sfero dela (in s tem življenja) na način, ki ni združljiv 
s standardi sodobne pravne in socialne države. 

V nadaljevanju projekta MAPA bo raziskovanje osredotočeno na empirično raziskovanje obsega 
in značilnosti prekarnega dela v Sloveniji ter na oblikovanje predlogov ukrepov za zmanjševanje 
njegovega obsega in negativnih posledic. Splošna opredelitev omenjenih različnih skupin oseb, 
ki opravljajo delo v nestandardnih oblikah (organizacije) dela, je lahko koristna za dogovor o 
ukrepih, ki naj bi tudi tem osebam omogočili dostojno življenje in delo. Sami (zakonodajni) 
ukrepi, ki bodo izboljšali pravni, ekonomski, socialni in zdravstveni položaj omenjenih oseb, pa 
morajo biti konkretni, npr. na področju prava socialne varnosti je treba odpraviti preračunavanje 
na polni delovni čas v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, odpraviti zadržanje pravic 
samozaposlenim neplačnikom prispevkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju, omogočiti 
delno brezposelnost pri vstopu vanjo in upoštevati delo, ki se opravlja v več državah članicah.
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Črt POGLAJEN, Inštitut za študije prekariata

Nujnost aktivnega pristopa pri odpravi prekarnosti

Prekarnost je področje, ki se ga je treba lotiti sistematično; s spodbujanjem družbene odgo-
vornosti in dobrih praks na eni strani in z resnim sankcioniranjem zlorab različnih oblik dela 
in zaposlitve na drugi strani. Slednje delodajalcu sicer lahko prinesejo večji dobiček in manjše 
tveganje na kratki rok. Zmanjšajo pa njegovo srednjeročno konkurenčnost. Na dolgi rok pa pod 
vprašaj postavljajo celo njegov obstoj. Inštitut za študije prekariata je na tem področju prvi na-
redil korak k praksam, ki se odprave prekarnosti lotevajo s pozitivne plati in podjetja motivirajo 
k temu, da bi sama naredila korak k družbeni odgovornosti. 

Prekarnost in na njej temelječa prekarizacija družbe sta strukturna problema, ki temelje socialne 
države spodjedata na več nivojih in z več smeri. Lomita osnovna načela solidarnosti in pomoči, ki 
jih ustava določa kot ključna, ko govori o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah oziroma 
o socialnih in gospodarskih razmerjih. Intenzivirata dvom v učinkovitost obstoječega sistema in 
celo v njegovo legitimnost. Zmanjšujeta pripravljenost ljudi za angažiranje v osnovnih principih 
demokratičnega odločanja in poglabljata dvom v obstoječ politični sistem. S tem pa povečujeta 
prostor za ekstremne, nedemokratične poglede. 

Na ravni gospodarstva prekarizacija zmanjšuje občutek osebne odgovornosti do zaposlenih in 
omogoča enostavno uporabo sredstev, prek katerih je odgovornost s tistega, ki vodi proizvodni 
oziroma storitveni proces, moč v enem samem koraku prenesti na tiste, ki so v njem zaposleni 
kot delavci. Pri tem je zaskrbljujoč tudi sam tempo, v katerem se ključni deležniki lotevajo 
odprave prekarnosti. Pripeljal bo do mnogo hujših posledic, kot je to mogoče predvideti danes. 
Gospodarska kriza po letu 2008 je načela odnose med zaposlovalci in zaposlenimi. Naslednja 
kriza bo zaradi razmer, ki jih ustvarja spreminjajoč odnos med delom in kapitalom, temelje 
sistema spremenila še radikalneje in dokončno zlomila sistem zaposlitve, ki jo danes še vedno 
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razumemo kot tipično. Se pravi zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Na to 
opozarjamo in smo opozarjali že v mandatu prejšnje Vlade. 

Konkretni ukrepi za odpravo prekarnosti
Prekarnost je, zaradi svoje razširjenosti, oblik pojavnosti in tudi nenehnega spreminjanja, po-
dročje, ki se ga morajo ključni deležniki lotiti sočasno in v sodelovanju. Država ima moč in 
odgovornost predvsem pri jasnejši opredelitvi zlorab dela in pri njenem nadzoru. Stroka pa ima 
odgovornost pri razvoju metod in modelov, s katerimi bo mogoče zelo natančno oceniti posle-
dice prekarnosti in vseh tistih ukrepov, ki bodo sprejeti zoper prekarnost, v katerega vsekakor 
sodita družbena odgovornost in celovita strategija boja proti prekarizaciji.  

Inštitut za študije prekariata je na področju soočanja s prekariatom dodal svoj prispevek tako 
na ravni strokovnega diskurza kot na ravni ozaveščanja javnosti in politike. Svoje predloge je 
izdelal na obeh straneh: tako ob razmisleku, kako ravnati zoper  zlorabe dela kot pri razvoju 
pozitivnih praks. Ključen ukrep Inštituta za študije prekariata k odpravi prekarnosti pa je razvoj 
Standarda za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo (IZSP.ND-2018:2022), ki 
povezuje večletne izkušnje predstavnikov stroke in civilne družbe. Proučil je elemente prekar-
nosti in razvil sistem za njihovo ocenjevanje. 

Standard, ki ga je pripravil Inštitut za študije prekariata, je v ključnih pogledih podoben stan-
dardom, ki jih je na drugih področjih oblikovala Mednarodna organizacija za standardizacijo, 
in sicer tako, da je izbral spregledano komponento družbene odgovornosti - odgovornost do 
dela. S certifikatom, ki temelji na standardu, je izdelal orodje, ki ga lahko uporabljajo tako 
podjetja kot tudi javni sektor, če želijo preveriti stopnjo prekarizacije znotraj svojega sistema 
in sprejeti učinkovite ukrepe za stabilno in dolgotrajno delovanje, ukrepe, ki bodo preprečevali 
nestanovitnost in spremenljivost notranjih pogojev tudi v času kriz. 

Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno zaposlovanje
Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo temelji na empiričnih ugo-
tovitvah s področja delovnega prava, ekonomije, politologije, sociologije in zdravja. Oblikovan 
je na način, ki vpliva tako na mikro kot na makro raven. Zgrajen je tako, da bi bilo trende, ki jih 
podajajo spreminjajoče se razmere, ki so se vzpostavile po zadnji gospodarski krizi, mogoče 
obrniti in s tem zagotoviti trajen razvoj. Uravnavajo ga natančno določeni kriteriji, ki se nanaša-
jo na tri ključna področja: socialno-delovnopravno, poslovno-upravljavsko in zdravstveno. Pod 
drobnogled se znotraj tega vzame devet področij, ki zajamejo ključne elemente prekarnosti: 
od oblike zaposlitve, korporativnosti upravljanja, zdravja, socialnega dialoga, socialnih bonitet, 
stabilnosti in varnosti dela, uravnoteženosti izrabe časa, pravičnosti plačila do načrtovanja in 
izrabe delovnega časa. 

Na podlagi standarda je bil razvit tudi postopek certificiranja. Inštitut za študije prekariata po 
postopku globinskega pregleda podjetja pripravi načrt ukrepov, ob spremljanju njihove imple-
mentacije pa podaja strokovno pomoč in nasvete. Certifikat je dokazilo, da je podjetje oziroma 
organizacija izvedla vse postopke in da v danem trenutku ustreza vsem pogojem Standarda 
IZSP.ND-2018:2022. Postopek osnovnega certificiranja poteka v treh fazah: od posnetka stanja, 
ocene in priporočil za izvedbo ukrepov in ocene omenjenih ukrepov. 

Glede na jasno podane pogoje, ki jih opredeljuje Pravilnik za podeljevanje certifikata za družbe-
no odgovorno vodenje podjetij in neprekarno zaposlovanje, se certifikat poda v treh stopnjah. 
Izpolnjevanje pogojev certifikata se kasneje preveri.

Za standard, ki je trenutno v fazi testiranja, je zainteresiranih več podjetij, v pilotni fazi pa ga tre-
nutno uvajamo v petih podjetjih in organizacijah. Naše delo spodbujajo konkretne gospodarske 
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družbe in nekateri predstavniki lokalne oblasti, ki se zavedajo, da je tudi javni sektor pogosto 
prekarni zaposlovalec in da bo morala država, če želi spodbuditi zasebni sektor k temu, da bi se 
gospodarstvo pomaknilo od nevzdržnega k trajnostnemu, sama narediti korak naprej. V drugi 
polovici 2019 bomo postopke do konca razvili in jih predstavili javnostim.

Sklep: Uspešna je lahko le skupna iniciativa
Država ima pri odpravljanju prekarnosti vsekakor ključno vlogo. Pomembno je, da zlorabo po-
sameznih (predvsem atipičnih) oblik dela omeji in sankcionira na nivoju zakonske ureditve. 
Pomembno pa je tudi, da civilno družbo vzame za partnerja in da pomik naprej, ki so ga v sode-
lovanju naredili predstavniki stroke, kritične javnosti in gospodarstva, spodbudi. Da bi zasebni 
sektor odvrnila od tega, da bi zlorabljal delo, (op. lek.: odvrnila od zlorabe delovne sile) mora 
sama spremeniti klimo in etični odnos do dela. Dokler se bo javna uprava v zvezi z odnosom do 
dela in zaposlenih ravnala po logiki najbolj brezvestnih podjetnikov in bo tudi država prekarni 
zaposlovalec, tako dolgo ne bo ne volje ne potrebe po tem, da bi se odgovoren odnos do zapo-
slenih in s tem do lastne prihodnosti vzel kot razvojna prioriteta. 

Morajo pa na tem področju odgovornost prevzeti tudi politične stranke same, ne le ministrstva, 
inšpekcije in državni organi. Glede na to, da so v javnem sektorju in v podjetjih, ki so v lasti 
države, ljudje, ki so na vodilna mesta prišli z njihovim zaupanjem, je zelo pomembno, da stranke 
sprejmejo zelo jasen odnos do njihove in družbene odgovornosti. In da v skladu s tem tiste, ki ta 
načela s širjenjem prekarnosti in neodgovornega odnosa do dela prekršijo, sankcionirajo. Takoj 
in brez izjeme. Le na ta način se bo vnovič vzpostavila klima, v kateri sta odgovornost za razvoj 
panog z visoko dodano vrednostjo in trajnostnega razvoja, poglavitni, hkrati pa je vzpostavljeno 
zaupanje v etičnost politike.

O avtorju: Predstavitev
Črt Poglajen je direktor Inštituta za študije prekariata in urednik spletnega portala Skozi oči 
prekariata. Znotraj področja vodi javni diskurz, povezuje različne deležnike, področju pa se 
posveča tudi pri pripravi doktorata. Je avtor 200 intervjujev, ki odpirajo vprašanje dostojnega 
dela in četrte industrijske revolucije, treh zbornikov, ki se posvečajo prekarnosti in sodelavec 
pri številnih strokovnih publikacijah. Vodi dogodke in srečanja, o področju pa predava tudi na 
različnih fakultetah in visokih šolah.
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Jakob POČIVAVŠEK, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

Prekarno delo – atipične oblike zaposlitve, posebne 
okoliščine opravljanja dela ali zloraba obstoječih 
pravnih podlag za opravljanje dela?

Prekarno delo je v zadnjem desetletju v ospredju številnih raziskav in analiz najrazličnejših 
institucij v domačem in mednarodnem okolju. Od standarda dostojnega dela Mednarodne or-
ganizacije dela1, prek Resolucije Evropskega parlamenta o odgovorih na peticije o obravnavi 
prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas2, Evropskega stebra socialnih 
pravic3, do poročila OECD4, ki izginjanje srednjega razreda povezuje tudi s porastom prekarnega 
dela, s prekarnim delom in novimi oblikami dela se je v svojih mnenjih večkrat ukvarjal tudi 
Evropski ekonomsko socialni odbor.5 Kot ugotavlja ETUI v poročilu Benchmarking Working 
Europe 20196, atipične oblike dela naraščajo hitreje kot tipične zaposlitve. 

Gospodarska kriza je predstavljala dobre pogoje za razmah prekarnega dela, čeprav smo v 
Sloveniji nekateri že pred krizo in med njo opozarjali na porast prekarnih oblik dela in na 
segmentacijo na trgu dela, ki jo povzroča. Dandanes je na dlani, da je segmentacija na trgu dela 
bistveno širši problem kot zgolj razmerje med pogodbo o zaposlitvi za določen in za nedoločen 
čas. Tudi sicer se o prekarnosti veliko govori, vsi se hitro strinjamo, da je prekarnost v naši družbi 
problem, ki ima številne negativne posledice za posameznike, za družbo, za sisteme socialnih 
zavarovanj, nenazadnje na konkurenco med podjetji. 

Kljub temu kmalu postane jasno tudi to, da so pogledi na to, kaj prekarno delo je, zelo različni7. 
Posledično so zelo različne tudi ocene v zvezi s tem, kako velik je obseg prekarnega dela. In kar 
je za načrtovanje aktivnosti in ukrepov na tem področju v prihodnosti morda najpomembneje: 
dokler prekarnosti ne opredelimo, ne moremo ustrezno opredeliti ukrepov za reševanje proble-
matike prekarnega dela. Pričujoče besedilo je prispevek k razmisleku o opredelitvi prekarnosti 
in njene pojavnosti na slovenskem trgu dela8. 

1 Decent Work and the Sustainable Development Goals:  A Guidebook on SDG Labour Market Indicators, ILO, 2018, glej 
tudi Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work, ILO, 2019

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0242+0+DOC+XML+V0//
SL&language=SL 

3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl 

4 Under Pressure: Squeezed Middle Class, OECD, 2019
5 glej npr. mnenja Evropskega ekonomsko socialnega odbora o zlorabi statusa samozaposlene osebe  (https://webapi.

eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces2063-2012_00_00_tra_ac_sl.doc), o vlogi in priložnosti socialnih partnerjev 
ter drugih organizacij civilne družbe pri novih oblikah zaposlitve (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX%3A52017AE1866) 

6 Benchmarking Working Europe 2019, ETUI, 2019
7 Glej npr. Č.Poglajen, Č. Kostevc, N. Dernovšček Hafner, Prekarnost in družbena negotovost: interdisciplinarni pogled 

na prekariat, Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 2018; Precarious Employment in Europe: Patterns, Trends and Policy 
Strategies, European Parliament, 2016; S. McKay, S. Jefferys, A. Paraksevopoulou, J. Keles, Final Report Study on 
Precarious work and social rights, Working lives research institute, London Metropolitan University, 2012

8 Prispevek ne obravnava nekaterih oblik zaposlitev, ki se pojavljajo v nekaterih drugih državah, vendar so po mojem 
mnenju glede na obstoječo normativno ureditev v Sloveniji nezakonite (npr. t. i. »zero hour contracts«, »on-call work« 
ipd.)
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Kaj torej je prekarno delo? Ali gre za atipične oblike zaposlitve, za nove oblike dela? Ali gre 
za posebne ali tipične okoliščine opravljanja dela po obstoječih pravnih podlagah? Ali pa gre 
pretežno za zlorabe obstoječih pravnih podlag za opravljanje dela z namenom izogibanja de-
lovno pravnemu varstvu, nižanja stroškov dela in čim večji prožnosti razmerja, v katerem se 
delo opravlja? Kot bo razvidno iz nadaljevanja, menim, da je elemente prekarnosti moč najti v 
vsaki od omenjenih treh možnosti, pri čemer obstajajo razlike v stopnji prekarnosti posameznih 
razmerij. 

Ali je mogoče reči, da je določena pravna podlaga ali atipična oblika zaposlitve prekarna per 
se? Dejstvo je, da številne pravne podlage za opravljanje dela obstajajo že desetletja, vendar 
je bila njihova uporaba v bistveno večji meri kot danes skladna z namenom zakonodajalca, ki 
te pravne podlage regulira9. Vendar če analiziramo obstoječe pravne podlage za opravljanje 
dela, ki so danes najbolj prisotne na slovenskem trgu dela, lahko ugotovimo, da je tveganje za 
pojav elementov, ki neko razmerje opredeljujejo kot prekarno, prisotno pri veliki večini pravnih 
podlag, na katerih se delo opravlja, a je pri različnih oblikah dela ali zaposlitve različno. Veliko 
je govora tudi o novih oblikah dela, pa vendar: ali gre res za nove, atipične oblike zaposlitve, ali 
gre le za nove načine opravljanja dela, za drugačno organizacijo tega? Po mojem mnenju prej 
slednje, čeprav je dejstvo, da se kot posledica tehnološkega razvoja in možnosti, ki jih prinaša 
napredek informacijske tehnologije, pojavljajo tudi določene spremembe na tem področju.10

Če se tveganje prekarnosti pojavlja pri različnih pravnih podlagah za opravljanje dela, si je 
treba zastaviti tudi vprašanje, ali je mogoče pojem prekarnosti strniti v homogen pojem? Ali je 
mogoče opredeliti tiste značilnosti in elemente, ki neko razmerje opredeljujejo kot prekarno? 
Po mojem mnenju je mogoče slednje, kar pa glede na dejstvo, da se prekarnost lahko pojavlja 
pri večini pravnih razmerij, v katerih se delo opravlja, nikakor ne pomeni, da so rešitve za pro-
blematiko prekarnosti v teh različnih razmerjih enake. 

9 J. K. Počivavšek, Atipične oblike zaposlitve in njihova (ne)zakonitost, HR&M: strokovna revija za področje razvoja 
organizacij in vodenja ljudi pri delu, Letn. 2, št. 5, 2016

10 Overwiew of new forms of employment 2018 update, Eurofund, 2018
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Sam bi temeljne elemente prekarnosti  opredelil kot naslednje okoliščine opravljanja dela, ne 
glede na to, na kateri pravni podlagi se delo opravlja:

•	 de facto ali de iure omejenost ali odsotnost delovno pravne zaščite (zakonske in tiste, ki izvira 
iz kolektivnih pogodb in se nanaša na delovni čas, odmore in počitke, minimalno plačilo za 
opravljeno delo in druge prejemke in povračila stroškov iz delovnega razmerja, letni dopust, 
prenehanje pogodbe o zaposlitvi ter dostopnost do izobraževanja in usposabljanja pri/ob 
delu) ter omejena vključenost v socialna zavarovanja in posledično omejena socialna varnost;

•	 prelaganje stroškov za delovna sredstva, za zavarovanje, na delavca, prelaganje odgovornos-
ti nasproti tretjim osebam na delavca;

•	 nepredvidljivost, negotovost pravnega razmerja, v katerem se delo opravlja, predvsem z vidi-
ka obsega dela in posledično plačila za delo ter z vidika prenehanja tega razmerja;

•	 neprostovoljnost, vendar ne v smislu napake volje ali sile, temveč predvsem v smislu odsot-
nosti izbire oziroma situacije, ko bi delavec, če bi imel na voljo izbiro med pravno podlago, 
na kateri opravlja delo, in pogodbo o zaposlitvi, izbral slednjo. Pri tem ni toliko pomembno, 
ali odsotnost izbire nastopi že ob vstopu v prekarno razmerje ali pa do spremembe volje (in 
nezmožnosti izbire) pride šele kasneje, v času opravljanja dela; 

•	 ekonomska odvisnost in podrejenost delavca (šibkejša stranka) glede na nasprotno stranko. 

Menim, da lahko govorimo o prekarnosti, če se omenjeni kriteriji pojavljajo v določenem raz-
merju, pri čemer po mojem mnenju ni nujno, da bi morali biti vsi elementi podani kumulativno, 
prav tako menim, da po teži omenjeni elementi niso enakovredni. Nedvomno pa je stopnja 
prekarnosti večja, če je hkrati podanih več navedenih elementov prekarnosti. 

Kot že omenjeno, se navedeni elementi prekarnosti lahko pojavljajo v različnih razmerjih, v 
katerih se opravlja delo, vključno z opravljanjem dela po pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor pa 
je tveganje prakarnosti najnižje v primeru pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom, pri ostalih oblikah pogodbe o zaposlitvi pa sam ocenjujem, da je največje 
tveganje prekarnosti pri veriženju pogodb o zaposlitvi za določen čas, zlasti ko gre v praksi 
za podaljševanje pogodbe o zaposlitvi po kratkih časovnih intervalih in za veriženje pogodbe 
o zaposlitvi s spreminjanjem razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in ne-
koliko, vendar ne bistveno spremenjenim opisom del, ki naj bi jih delavec opravljal. Prav tako 
zaznavamo določene težave pri sklepanju pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, npr. 
v zvezi s konkurenčno prepovedjo, kadar ne gre za sklepanje takšne pogodbe o zaposlitvi na 
podlagi posebnih predpisov. Težave se pojavljajo v praksi tudi pri delavcih, ki so zaposleni pri 
agencijah za zagotavljanje dela drugemu uporabniku, in sicer predvsem npr. glede dostopa do 
izobraževanja in usposabljanja ter v času, ko jih agencija ne napotuje na delo k drugemu upo-
rabniku. Poseben problem pa se pojavlja v primeru delavcev, ki opravljajo delo pri delodajalcu, 
ki ni tisti, s katerim imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in ta ni agencija za zagotavljanje dela 
drugemu uporabniku in jih torej ne varujejo vse tiste določbe, ki naj bi jim sicer zagotavljale 
enako obravnavo kot delavcem pri delodajalcu, kjer delo opravljajo.11  

Tiste oblike, ki se v slovenskem prostoru največkrat izpostavljajo kot prekarne (študentsko 
delo, podjemne in avtorske pogodbe) so prvenstveno namenjene opravljanju kratkotrajnih, 
začasnih in občasnih del ali celo enkratnemu delu.12 Njihov primarni namen praviloma ni v 

11 Prvi odstavek 163. člena Zakona o urejanju trga dela (Ur.l.RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) sicer določa, da »je opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku 
vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika ali 
pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.«

12 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani tako glede namena 
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vzpostavitvi pravne podlage za (dolgo)trajno opravljanje dela, ki posamezniku, ki ga opravlja, 
zagotavlja eksistenco in socialno varnost. Prekarnosti so zato najbolj izpostavljeni delavci, ki 
delo opravljajo na takšnih podlagah in je posameznik v večji odvisnosti in podrejenosti, to pa 
bo praviloma v situacijah, ko je primoran v daljšem obdobju vztrajati v prekarni obliki dela, če 
je hkrati edina, ki mu zagotavlja vsaj minimalne prejemke ob odsotnosti pravic in varovalk, ki 
jih sicer zagotavlja delovno pravna zakonodaja in sistemi socialnih zavarovanj. V teh primerih je 
tudi večja možnost, da gre za zlorabo zakonitih oblik.

Med najpogostejšimi oblikami, ki se izpostavljajo kot prekarne, so tudi samozaposlitve. Za razliko 
od prej omenjenih oblik v primeru samostojnega podjetništva gre za pravno obliko gospodar-
skega subjekta, katere namen naj bi bil bolj ali manj trajno opravljanje gospodarske dejavnosti, 
utemeljene na svobodni gospodarski pobudi, v kateri se posameznik organizira tudi z namenom 
zagotavljanja sredstev za življenje sebe in svoje družine. Problem nastane predvsem v primerih, 
ko obstaja veliko nesorazmerje v položajih naročnika in samozaposlene osebe in je slednja 
praktično v celoti odvisna od sodelovanja z zgolj enim naročnikom, ki lahko na ta način v celoti 
narekuje pogoje »poslovnega sodelovanja«.

Pri opredeljevanju prekarnega dela pa se je nujno treba dotakniti tudi (včasih bolj, pogosto pa 
manj) tanke črte med zakonitim opravljanjem dela v pravnih razmerjih, ki imajo lahko določene 
elemente prekarnosti in prikritimi delovnimi razmerji oziroma nezakonitim opravljanjem dela 
po pogodbi civilnega prava, čeprav so podani vsi elementi delovnega razmerja in bi morala 
biti posledično med delavcem in delodajalcem sklenjena pogodba o zaposlitvi13. Gre za dva 
pomembno različna sklopa.

Prikrita delovna razmerja po moji oceni predstavljajo velik ali celo največji del problematike, ki 
jo v širšem smislu opredeljujemo kot prekarno delo. Gre za primere, ko obstajajo vsi elementi 
delovnega razmerja, pa med delavcem in delodajalcem ni sklenjena pogodba o zaposlitvi, tem-
več druga navidezna pogodba, katere namen je obiti uporabo delovno pravnih zakonskih določb 
in določb kolektivnih pogodb, ki bi se sicer uporabljale v tem delovnem razmerju. Posledično 
ima to vpliv tudi na pravice iz socialnih zavarovanj, če pride do situacije, ko posameznik zaradi 
poškodbe, bolezni, starosti, izgube zaposlitve ali nosečnosti dela začasno ali trajno ne more 
več opravljati. Posameznik, ki je v takšno razmerje zaradi podrejenosti in ekonomske odvisnosti 
prisiljen, se iz istega razloga težko in praviloma relativno pozno (ko je njegov položaj že zares 
nevzdržen) odloči za uporabo pravnih sredstev na ugotovitev obstoja delovnega razmerja. To 
ima za posledico dolgotrajno sodno odločanje o obstoju delovnega razmerja, pogosto že po 
tem, ko je bilo razmerje, iz katerega izvira spor, že prekinjeno, hkrati pa so lahko številni zahtevki 
iz tega razmerja že zastarani. Posebno zahtevni so lahko primeri, ko se v razmerje namerno vna-
šajo določeni elementi, ki naj bi dokazovali, da vsi elementi delovnega razmerja niso podani. 

Reševanje problematike prekarnega dela glede na navedeno sam vidim v dveh smereh. Prva 
gre v smeri zakonskih sprememb pri ureditvi pravnih podlag, na katerih se delo opravlja, in z 
razširitvijo pokritja teh delavcev s socialnimi zavarovanji, s čemer bi lahko zmanjšali tveganje za 
prekarnost za tiste, ki delajo v teh razmerjih. Pri tem bi bilo po mojem mnenju treba upoštevati 
pravi namen, ki naj bi mu bile te oblike dela namenjene in bi se bilo zato treba izogniti skušnjavi 
poskusa izenačevanja pravic po različnih pravnih podlagah. Menim namreč, da glede na različno 

študentskega dela npr. navaja: » Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je omogočiti pridobivanje 
delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo 
potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. Ob navedenem 
se poudarja začasna in občasna narava dela dijakov in študentov, torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas 
ali od časa do časa.«. Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_
razmerja/zacasno_in_obcasno_delo_dijakov_in_studentov/ 

13 Za več glej tudi: J. K. Počivavšek, Atipične oblike zaposlitve in njihova (ne)zakonitost, HR&M : strokovna revija za 
področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, Letn. 2, št. 5, 2016
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naravo teh pravnih podlag za opravljanje dela popolna izenačitev ni mogoča, takšen poskus pa 
bi lahko privedel do legalizacije teh oblik dela kljub ohranitvi nekaterih elementov prekarnosti 
in slabšem položaju teh delavcev v primerjavi z zaposlenimi po pogodbi o zaposlitvi. Ne glede 
na navedeno pa menim, da bi bilo mogoče in smiselno določena vprašanja, vezana na položaj 
delavcev, ki dela ne opravljajo po pogodbi o zaposlitvi, reševati tudi s kolektivnimi pogodbami.

Po drugi strani pa bi bilo nujno odločno ukrepanje zoper prikrita delovna razmerja in zlorabe 
različnih pravnih podlag za opravljanje dela, in sicer predvsem:

•	 z jasnejšimi opredelitvami in restriktivnim pristopom glede dopustnosti opravljanja dela 
po pravnih podlagah, ki niso pogodba o zaposlitvi, pri čemer je pomembna tako normativna 
ureditev kot tudi dosledna in jasna praksa upravnih organov, ki se pri svojem delu srečujejo 
z nadzorom na tem področju, ter sodna praksa;

•	 z upoštevanjem namena določene pravne podlage pri presoji zakonitosti opravljanja dela 
po tej pravni podlagi;

•	 z ugotavljanjem siceršnjega obstoja trajne potrebe po določnem delu na strani delodajalca, 
ne le v konkretnem razmerju, ko se presoja zakonitost opravljanja dela po pravni podlagi, ki 
ni pogodba o zaposlitvi;

•	 bolj intenziven in učinkovit nadzor in sankcioniranje ugotovljenih kršitev, ki bi moralo imeti 
tudi generalno preventivni učinek.

Neredko se ob razpravi o prekarnem delu, zlasti ob problematiki prikritih delovnih razmerij v obliki 
sodelovanja s samostojnimi podjetniki večkrat izpostavijo primeri, ko naj bi posamezniki sami želeli 
opravljati delo na tak način, pri čemer se kot razlog največkrat navaja višji potencialni neto preje-
mek in domnevno večja prilagodljivost glede delovnega časa. Sam sem prepričan, da je avtonomija 
pogodbenih strank v takšnih primerih z razlogom omejena in morebitna volja strank ne more spre-
meniti dejstva, da je opravljanje dela na podlagi pogodbe civilnega prava nezakonito, če obstajajo 
elementi delovnega razmerja14. Takšna omejitev avtonomije pogodbenih strank je utemeljena tako 
z vidika varstva delavca kot tudi z vidika širšega družbenega interesa, zlasti delovanja in financiranja 
sistemov socialnih zavarovanj, proračunskih virov in socialnih transferov ter konkurence in enakih 
pogojev za nastopanje na trgu. Povsem mogoče je tudi, da se položaj delavca v prikritem delovnem 
razmerju in njegov odnos do tega razmerja, vključno z objektivnim in subjektivnim dojemanjem 
prekarnosti tega razmerja, s časom zaradi osebnih okoliščin spreminja.

Tisto, kar sam ocenjujem kot enega večjih izzivov v zvezi s prekarnostjo, je odnos do prekarnosti 
oziroma dejstvo, da takšna razmerja postajajo predvsem med mladimi vedno bolj »običajna«, 
kar vodi v manjšo občutljivost za problematičnost takšnih razmerij, kar posledično vpliva  na vo-
ljo delavca pri vstopanju v razmerje z elementi prekarnosti, v katerem bo delo opravljal. Menim, 
da je s tega vidika za omejevanje nadaljnjega širjenja prekarnih oblik dela ključno ozaveščanje 
udeležencev na trgu dela o tveganjih, ki jih prinašajo zlasti prikrita delovna razmerja, pa tudi 
zakonite oblike dela, ki imajo elemente prekarnosti. Prav tako je ključno odločno, jasno in med 
resorji in različnimi vejami oblasti usklajeno in konsistentno ukrepanje pristojnih organov od 
inšpekcije, ministrstev, sodišč in drugih v primerih ugotovljenih kršitev pri zakonitosti pravnih 
podlag za opravljanje konkretnega dela. Poleg drugih ukrepov za omejevanje prekarnih oblik 
dela in njihovega normativnega urejanja je namreč ključna sprememba izvajanja zakonskih 
določil v praksi, pri čemer lahko ključno in vodilno vlogo s pomembnim demonstracijskim učin-
kom odigra tudi kadrovska politika v javnem sektorju.   

14 2. odstavek 13. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16 
in 15/17-odl. US) 
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Tea JARC, predsednica Sindikata Mladi plus 

Razširjenost in posledice prekarnosti med mladimi

V zadnjih letih je moč opaziti pozitiven trend upadanja brezposelnosti med mladimi. Vendar 
pa so mladi še vedno družbena skupina, ki se srečuje z oteženim prehodom na trg dela in je 
stopnja brezposelnosti v tej starostni skupini »praviloma« vedno višja kot v primerjavi z drugimi 
starostnimi skupinami. Kljub temu uradne statistike in javne debate sporočajo, da se je položaj 
izboljšal in položaj mladih na trgu dela naj ne bi bil več velik problem. 

Vendar pa - če mladi že delajo in so torej vključeni na trg dela - največkrat delajo v prekarnih 
oblikah dela. Te so najbolj razširjene prav med mladimi in glede na delež razširjenosti teh 
začasnih oblik dela je Slovenija na samem vrhu v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. 
Glede na rezultate nedavne raziskave Slovenska mladina 2018/201915 ima zgolj 38 % mladih 
zaposlitev za nedoločen čas, vsi drugi delajo prek drugih oblik dela. Glede na naše izkušnje dela 
z mladimi in njihova pričevanja gre v teh primerih velikokrat za prikrita delovna razmerja. Po za-
konu bi namreč morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi (za nedoločen čas), a jih delodajalci 
nadomeščajo z drugimi oblikami dela, kar je tudi v nasprotju z zakonom. 

Rezultati torej kažejo, da so mladi najbolj izpostavljeni manj varnim in prožnim, torej prekar-
nim oblikam dela. Zanimivo je tudi, da je trenutna stopnja brezposelnih mladih po uradnih 
evidencah v primerjavi z letom 2013 sicer padla, vendar se mladi v anketi v veliki meri še 
vedno opredeljujejo za brezposelne. V raziskavi je namreč navedeno: »Čeprav uradni podatki za 
Slovenijo kažejo na upad brezposelnosti med mladimi, samoporočana stopnja brezposelnosti 
ostaja tako rekoč nespremenjena od leta 2013 in je hkrati za več kot 200 % višja od stopnje, ki 
jo navaja Labor Force Survey (LFS).« Omenjeni upad brezposelnosti gre med drugim pripisati 

15  https://www.fes-croatia.org/fileadmin/user_upload/FES_JS_SLOVENIEN_slovenisch_WEB.pdf 



24  •  Zbornik - Naslovimo prekarnost za boljši jutri

povečevanju števila samozaposlenih, lahko pa ga povežemo še z ugotovitvijo, da mladi opravlja-
jo predvsem kratkotrajna in občasna dela, zato se tudi v anketnih raziskavah večkrat opredelijo 
kot brezposelni.

Čeprav gre torej gospodarstvu bolje in je trenutno načeloma lažje dobiti zaposlitev, je strašljivo 
dejstvo, da se je v primerjavi z letom 2000 strah mladih pred brezposelnostjo skoraj podvojil. Na 
podlagi naših izkušenj pri delu z mladimi lahko sklepamo, da so zato mladi vse prevečkrat tudi 
pripravljeni sprejeti kakršnokoli delo ter obenem pristati na kršitve.

Ta negotovost na trgu dela, nestabilne oz. nestalne ter največkrat slabše plačane oblike dela 
imajo negativne posledice tako za mlade kot za celotno družbo. 

1. Svobodnost izbire?
Vendar pa se v javnem diskurzu velikokrat pojavlja tudi prepričanje, da tovrstno delo mladim 
ustreza. Da »mladi želijo biti svobodni, fleksibilni in sami svoji šefi«. Vse to smo na Sindikatu 
Mladi plus vse prevečkrat slišali, ko smo se zavzemali za aktiven boj proti prekarnosti. Predvsem 
delodajalci in ostali odločevalci nas mlade prepričujejo, da gre za način življenja, ki smo si ga 
mladi sami izbrali in nam v bistvu odgovarja.

In ravno zato smo se na Sindikatu Mladi plus odločili, da preverimo, ali to drži. Nasprotno od 
ostalih, ki vse prevečkrat zgolj ugibajo, kaj naj bi bile želje in potrebe mladih, smo se mi odločili, 
da o tem povprašamo mlade same. 

Leta 2018 izvedli raziskavo o položaju mladih na trgu dela16, kjer smo med mladimi želeli 
preveriti, kakšne izkušnje imajo na trgu dela, kakšne so njihove potrebe in kako dobro poznajo 
svoje pravice. 

Mlade smo vprašali, katero obliko dela bi najraje izbrali, če bi imeli možnost izbire. Predstavili 
smo jim namreč vse mogoče oblike dela in mladi so jih razvrstili glede na lastne prioritete. 

Ne preseneča, da bi se največ mladih (74 % vprašanih) odločilo za pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas. Le 5 % vprašanih bi se odločilo za pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo 
o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom pa bi ravno tako izbralo le 5 % vprašanih. Kljub temu, 
da je študentsko delo najbolj razširjena oblika dela med mladimi, ki so sodelovali v anketi, je 
na prvo mesto to obliko dela postavilo zgolj 6 % vprašanih. Delo prek s.p. in delo na črno 4 %, 
avtorsko in podjemno pogodbo pa 1 % vprašanih. 

V nadaljevanju smo mlade spraševali, kateri aspekti so jim pomembni pri delu - ali je to res 
fleksibilnost ali pa vseeno raje preferirajo druge pogoje in pravice. Zanimalo nas je torej, ali si 
mladi res ne želijo redne in varne zaposlitve in stremijo k t. i. svobodi. Našteli smo različne dela-
vske in socialne pravice, vprašani pa so lahko njihov pomen označili od 1 (sploh ni pomembno) 
do 5 (zelo pomembno). 

Med različnimi dejavniki so mladi med pomembne ali zelo pomembne razvrstili: 

1. socialne pravice (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) so skoraj vsi anketiranci (95 %) 
označili kot zelo pomembne oziroma pomembne;

2. delavske pravice (plačan prevoz na delo, malica, dopust, regres ipd.) je kot pomembne/
zelo pomembne označilo kar 94 % vprašanih; 

3. varno in zdravo delovno okolje prav tako 94 %;

4. enakopravnost na trgu dela (enako plačilo za enako opravljeno delo) prav tako 94%;

16 https://www.mladiplus.si/zgodbe/dostojno-delo/
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5. varnost oziroma trajnost zaposlitve/oblike dela je kot pomembno/zelo pomembno opre-
delilo kar 89 % anketirancev;

6. plačano pokojninsko zavarovanje oziroma da teče delovna doba, 86 %;

7. na vprašanje »Koliko ti pomeni fleksibilen urnik oziramo samostojno razporejanje de-
lovnega časa?« je 70 % vprašanih odgovorilo, da jim je možnost fleksibilnega urnika 
pomembna oziroma zelo pomembna.

Vse to kaže, da bi mladi - če bi lahko izbirali - z veliko večino torej izbrali varno in trajno zapo-
slitev oz. pogodbo za nedoločen čas (74 %). Iz omenjenih rezultatov tudi lahko povzamemo, da 
so delavske in socialne pravice za mlade izjemno pomembne in da mladi te pravice cenijo celo 
bolj kot fleksibilen urnik in samostojno razporejanje delovnega časa. Pomembna jim je seveda 
tudi fleksibilnost, vendar ne v tako zelo veliki meri kot ostali dejavniki dela. 

Vendar pa so mladi, v isti sapi, ko so povedali, da bi najraje delali prek pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas, povedati tudi, da so pripravljeni sprejeti karkoli. Tudi kršitve svojih pravic. 

Ker mladi v bistvu ne morejo izbirati in nimajo možnosti svobodne odločitve o tem, prek katere 
oblike dela bodo služili za preživetje. 

Tudi to potrjuje naša raziskava, kjer smo mlade vprašali tudi, katere oblike dela so že vse op-
ravljali in s katerimi imajo največ izkušenj. Kot pričakovano, imajo skoraj vsi vprašani (95 %) 
izkušnje s študentskim delom. Prav tako je zgovorno dejstvo, da je kar polovica anketirancev 
(50 %) že opravljala delo na črno (šlo je za plačilo na roke ali za delo prek tuje študentske 
napotnice). 

Samo 15 % vprašanih mladih je že imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, manj kot tretjina 
(30 %) vprašanih pa je imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Medtem je zgolj 3 
% vprašanih imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom za nedoločen 
čas, 12 % vprašanih pa je imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom 
za določen čas. Dobra četrtina (26 %) je svoje delo že opravljala prek avtorske pogodbe, 13 
% pa na podlagi podjemne pogodbe. Med anketiranci je bilo 15 % takih, ki so že imeli status 
samostojnega podjetnika. 

Ti podatki so nam dodatno pokazali, kako velik je torej razkorak med tem, kaj si mladi v resnici 
želijo in kakšne so njihove izkušnje na trgu dela. Pri tem pa je bilo še najbolj zastrašujoče videti 
tudi, kako velik delež mladih ima že izkušnje z delom na črno in kako »normalno« se jim zdi to. 
Prek pogovora z mladimi, ki velikokrat pristanejo na kršitve tudi tako, da delajo prek ene izmed 
prekarnih oblik dela, ko bi, glede na zakon, morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in gre 
torej za prikrita delovna razmerja, nam mladi povedo, da se to dogaja vseskozi in da velikokrat 
tudi vedo, da to ni prav, a vseeno morajo pristati na take pogoje, če želijo delo. 

Absurdno je torej govoriti o tem, da so si mladi sami izbrali tak način življenja, »fleksibilnost« 
in svobodo, saj jim je ravno možnost svobodne izbire onemogočena. Mladi so se kvečjemu 
prilagodili in preprosto sprejeli dejstva, zavedajoč se, da si v resnici želijo drugačnega položaja 
na trgu dela. 

Morda bi bili mladi veliko bolj svobodni, ne v prekarni obliki dela, temveč če jim ne bi bilo treba 
vsak mesec skrbeti, kako bodo plačali svoje račune, in če bodo prihodnji mesec sploh še imeli 
delo. Ali pa je svoboda v tem, da dejansko lahko ostaneš doma, ko zboliš, na plačani bolniški, 
brez skrbi, da zaradi tega ostaneš brez celotnega dohodka. Ali pa morda v tem, da si lahko 
privoščiš oddih od dela, odmor in plačan dopust ter dobiš celo regres. 

Zame, in verjetno za večino mladih, bi ravno to predstavljalo svobodo. To, da ni treba vsak dan 
ali mesec životariti za preživetje in skrbeti, kaj bo naslednji dan, ampak to, da začutimo varnost 
in stabilnost. 
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2. Posledice prekarnosti
Negotov položaj na trgu dela ima tako mnogo negativnih posledic na posameznice in 
posameznike. 

Prekarne oblike dela so namreč praviloma slabše plačane. Prav tako pri njih večinoma ni zago-
tovljen minimalni dohodek, ki naj bi ga oseba dobila (npr. minimalna plača). 

Zaradi nizkih in nestalnih dohodkov se ne morejo osamosvojiti od staršev, rešiti svoje bivanjske 
problematike in načrtovati zasebnega ter profesionalnega življenja. Zaradi tega se viša staro-
stna meja, ko mladi dosežejo avtonomijo in se osamosvojijo. 

Pri teh oblikah dela tudi večinoma ni omejitev glede obsega ur dela na dan/teden/mesec ali 
v koledarskem letu. Prekarke in prekarci lahko torej v povprečju delajo veliko več, za manji 
dohodek. Današnje generacije mladih se še pred svojim 30. letim srečujejo z izgorelostjo oz. 
»burn-outom« in posledice tega ne vplivajo samo na njihov trenutni položaj, temveč ustvarjajo 
brazgotine, ki jih bodo zaznamovale tudi v bodoče.

Pri večini takih oblik dela namreč niti ni zagotovljenih regulativ s področja varnosti in zdravja 
pri delu. Zaradi tega je vprašljivo zdravje teh ljudi, ne samo v času njihovega trenutnega dela, 
temveč predvsem na daljše časovno obdobje. 

O vplivu prekarnosti na zdravje ljudi je bilo v svetu narejenih ogromno raziskav17. Tveganje 
za različne bolezni, predvsem psihične, pa tudi psihosomatske, je pri prekarnih delavkah in 
delavcih večje, kot pri vseh ostalih delavcih. Zanimivo pa je, da je tveganje bolezni pri prekarkah 
in prekarcih tudi večje od tveganja za bolezni pri dolgotrajno brezposelnih. Ti sicer se znajdejo 
v negativnem stanju, ampak se pojavlja manj hitro menjajočih se razpoloženj, poleg tega ljudje 
razvijejo določene načine samozaščite. Prekarci pa vedno znova upajo, kar jih vodi v ponavljajoč 
se vzorec razočaranj.

Radikalno poglabljanje negotovosti, ki jo prekarnost povzroča, pripelje do tega, da začneta na 
mesto aktivnosti vdirati brezvoljnost in otopelost, posledično pa tudi pojav bolezni, psihičnih in 
somatskih, ter tveganega življenja.

Prav tako se prekarke in prekarci težje organizirajo in se kolektivno borijo za svoje pravice in iz-
boljšanje lastnega položaja. Sindikalno organiziranje je ena izmed osnovnih pravic državljanov, 
delavk in delavcev, in kljub temu, da se sindikati trudimo združevati, organizirati in zastopati te 
skupine, je to zaradi narave njihovega dela v praksi izjemno težko. 

Brezposelnost in prekarne oblike dela torej ne vodijo zgolj v manjšo ekonomsko varnost, temveč 
tudi v zmanjšanje pravne in socialne varnosti na različnih področjih. Mladi so zaradi svojega po-
ložaja v družbi deležni tudi visokega tveganja za socialno vključenost, mnogokrat pa so socialno 
že izključeni. 

Razširjenost prekarnih oblik dela pa izkrivlja tudi sam trg dela in družbeni ter politični sistem.  
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) jasno opredeljuje kot osnovno obliko dela pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas. Vse ostale oblike dela naj bi bile zgolj izjema. Vendar pa - zakaj 
je ta izjemna v bistvu postala za mlade pravilo? Če torej skoraj dve tretjini mladih dela prek 
prekarnih oblik dela in je pogodba o zaposlitvi za njih nekaj nedostopnega, je to jasen dokaz, da 
se je trg dela izkrivil in so prekarne oblike dela postale poslovna praksa delodajalcev. In v veliko 
od teh primerov gre za prikrita delovna razmerja in s tem za kršenje zakonodaje. 

To ni nesprejemljivo zgolj zato, ker je to protizakonito, temveč tudi za to, ker na podlagi teh 
določb sloni več drugih podsistemov, kot so socialni, davčni, zdravstveni, pokojninski, itd.  
Ker imamo več prekarnih delavk in delavcev, za katere se ne plačuje davkov in prispevkov v 

17  https://www.mladiplus.si/2018/04/03/nehvalezni-skeptiki-o-delu/ 
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enaki meri, kot bi se jih drugače za redno zaposlene, v državne blagajne priteka manj sredstev. 
To pa ogroža socialno državo in državo blaginje. 

Prav tako nižji standardi dela, ki veljajo v prekarnih oblikah dela, vplivajo na redno zaposlene 
in s tem ogrožajo že pridobljene pravice. Vse pogosteje se pojavlja težnja po večji fleksibilnosti 
tudi redno zaposlenih in zmanjševanju njihovih pravic. Prekarnost s tem ne ogroža samo pre-
karke in prekarce, temveč vse delavke in delavce. 

Ker pa - kot rečeno - gre v večini prekarnih oblik dela za prikrita delovna razmerja, pravni, 
inšpekcijski in politični sistem z neukrepanjem mladim in državljanom na splošno sporočajo, 
da njihove pravice niso zaščitene in ne bodo obvarovane. S tem, ko dopuščamo tak odnos, 
sporočamo, da je za našo družbo sprejemljivo, da so mladi in prekarci drugorazredni državljani, 
katerih pravice so lahko konstantno kršene, da je sprejemljivo, da pristanejo na te kršitve, da 
delajo prekomerno za nižje dohodke in da je zaradi tega lahko ogroženo tudi njihovo zdravje. 
Ustvarjamo torej družbo hlapcev in celo sužnjev, ki so pripravljeni sprejeti karkoli. 

Zaključek
Če je bilo mogoče v zadnjih letih slab položaj mladih na trgu dela in na splošno »upravičevati« 
s finančno krizo, ki nas je pestila, bi zdaj, po gospodarskem okrevanju, pričakovali, da se bo 
omenjeni položaj izboljšal. Vendar ni čisto tako. Prekarnost se je razširila v različne panoge in 
vrste dela in se širi dalje. Prav tako ni več prisotna zgolj med mlajšimi generacijami, temveč se 
širi tudi v druge starostne skupine. Ne vpliva samo na položaj posameznic in posameznikov 
na trgu dela, temveč na vse aspekte njihovega negotovega življenja. In ne vpliva samo nanje, 
temveč na celotno družbo. 

Prvi ukrep, ki bi ga lahko že zdavnaj izpeljali, je povečanje nadzora nad kršitvami na trgu dela. 
Delovanje v skladu z zakonom mora biti temelj za funkcionalen trg dela. Naš inšpekcijski sistem 
je kadrovsko in finančno podhranjen in zaradi tega ne zmore zagotavljati ustreznega varstva 
delavk in delavcev. Na Sindikatu Mladi plus že več let opozarjamo na to, tudi sami prijavljamo 
kršitve in se borimo za okrepitev Inšpektorata RS za delo. Verjamemo, da je to bistven ukrep, ki 
lahko zmanjša prekarnost in s tem zagotovi boljše pogoje za delavke in delavce. Vsi si namreč 
zaslužimo dostojno delo in dostojno življenje. In mladi ne zahtevamo in si ne zaslužimo nič 
manj kot to. 
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Medresorska delovna skupina za načrtovanje in 
izvedbo ukrepov proti prekarnosti in dosedanje 
aktivnosti 

Prva seja Medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti je 
bila 2. 4. 2019 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem 
besedilu: MDDSZ). Seje so se udeležili imenovani člani oziroma njihovi namestniki.

Poudarjene so bile tri ključne naloge medresorske delovne skupine:

1. seznanitev s stanjem na trgu dela in dejavniki tveganja za prekarnost;

2. proučiti učinke, ki jih ima prekarno delo na posameznika in družbo kot celoto;

3. pripraviti konkreten nabor ukrepov, s katerimi bo Vlada RS naslovila prekarnost.

Poseben poudarek je bil dan mehanizmom za učinkovito uveljavitev zakonite uporabe obstoječih 
pravnih podlag za opravljanje dela, specifičnega za posamezne resorje, ter zagotovitvi socialne 
in ekonomske varnosti v okviru teh načinov opravljanja dela. V tem kontekstu je pomembna tudi 
problematika t. i. outsourcanih delavcev v javnem sektorju, ki je sicer v pristojnosti Ministrstva 
za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo pripravlja oceno glede števila zaposlitev in finanč-
nega učinka za ministrstva in upravne enote. Poleg tega ima Ministrstvo za javno upravo že 
pripravljeno celovito informacijo glede izpostavljene problematike, ki jo bo zagotovilo medre-
sorski delovni skupini. 

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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Skladno z nalogami medresorske delovne skupine so bili tudi ostali sodelujoči resorji pozvani k 
podaji konkretnih predlogov za preprečevanje prekarnosti na področju pristojnosti posamezne-
ga resorja in oceni časovnega okvira za njihovo uresničitev.

2. Druga seja MDS je bila organizirana vzporedno s posvetom z naslovom »Naslovimo prekar-
nost za boljši jutri« 19. 4. 2019 v prostorih Državnega sveta. Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca in ministrica mag. Ksenija Klampfer sta poudarila, da gre za kompleksno problematiko, 
ki potrebuje okvirne in sistemske rešitve, hkrati pa mora v proces priprave zakonskih rešitev 
vključiti široko paleto deležnikov. Na posvetu so bili predstavljeni vmesni izsledki raziskoval-
nega projekta MAPA, ki je v multidisciplinarni analizi obravnavala prekarno delo s pravnega, 
ekonomskega, socialnega in zdravstveno varnostnega vidika. Na plenarnem delu so bile iz-
postavljene teme, kot so družbena odgovornost in vloga gospodarstva pri odpravi prekarnosti, 
kaj definira prekarno delo, posledice za mlade, trendi v 21. stoletju ter opozorila glede zlorab 
prekarnega dela s strani sindikalnih organizacij. Kako lahko v praksi pripomoremo k večji kako-
vosti delovnih mest pa je bila tema zaključne okrogle mize.

3. Predviden terminski plan nadaljnjega dela medresorske delovne skupine je naslednji:

•	 3. seja je predvidena med septembrom in oktobrom 2019 – pregled oblik dela po posa-
meznih resorjih, opredelitev do glavnih pomanjkljivosti ter določitev sprememb glede na 
ugotovljene pomanjkljivosti;

•	 4. seja je predvidena novembra oziroma decembra 2019 – pregled možnih rešitev in iskanje 
skupnih okvirov z vidika sistemskega pristopa;

•	 5. seja je predvidena marca oziroma aprila 2020 – zaključki dela in potrditev zaključkov MDS 
(celovit nabor ukrepov za omejitev učinkov prekarnosti).


