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POVZETEK
Vse pogostejše spremembe ter z njimi povezani trţni pritiski so v zadnjih desetletjih
privedli do drugačnih načinov zaposlovanja in organizacije dela. Da je podjetje
preţivelo ter ostalo konkurenčno ostalim, se je moralo posluţiti novih načinov dela. Z
ţeljo po izboljšanju takratnega stanja je prišlo do ideje po večji fleksibilnosti trga
dela. Na trgu dela so se tako pojavile nove oblike dela, ki omogočajo laţje
prilagajanje trenutnim razmeram v gospodarstvu. Nove fleksibilne oblike del
omogočajo iskalcem zaposlitve laţji vstop na trg delovne sile, delodajalcem pa laţje
prilagajanje števila zaposlenih trenutnim potrebam v podjetju. Izredno pomembne so
tudi z vidika povečevanja zaposlovanja ter s tem zmanjšanja števila brezposelnih.
Seveda pa imajo nestandardne oblike dela določen vpliv na posameznika, in sicer
tako na njegovo delovno kot privatno ţivljenje. S tem se bom podrobneje ukvarjala v
empiričnem delu, kjer bodo prikazana mnenja zaposlenih glede vpliva fleksibilnih
oblik dela na njihovo ţivljenje.
Ključne besede: fleksibilnost trga dela, fleksibilne oblike dela, študentsko delo, zakon
o delovnih razmerjih, vpliv na posameznika.
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SUMMARY
Often changes and related market pressures have led to different types of
employment and organization of the working process in the past few decades. For a
company to survive and remain competitive, it was forced to use new approaches.
With the agenda to improve the current conditions, the idea of the greater flexibility
of the labour market occurred. As a consequence new forms of employment
emerged on the market, which enabled easier adaptation to the current conditions in
the economy. These new flexible forms of employment enable those who are
searching for work an easier entrance to the labour market and help employers to
adapt the number of employees to the needs of the company. These new forms are
extremely important also from the increasing employment/decreasing unemployment
point of view.
However, these out of standard forms of employment have a certain impact on the
individual, his/hers professional and private life. More on this subject is explained in
the empirical part, where opinions of employees regarding the impact of flexible
forms of employment on their lives are described.
Key words: flexible labour market, flexible forms of employment, student work,
legislation on contractual employment relationships, impact on an individual
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UVOD

Spremembe v gospodarstvu in gospodarski razvoj se zrcalijo tudi v spremembah na
trgu dela. Slovenija se poleg gospodarske krize trenutno še vedno srečuje s številnimi
ovirami na področju trga dela. Le-te pa dodatno vplivajo na slabši razvoj fleksibilnosti
in mobilnosti.
Spremenjen način ţivljenja in trţni pritiski so skozi zadnja desetletja privedli do
drugačnih načinov zaposlovanja in organizacije dela. Podjetje se je moralo znati
prilagajati trenutnim trţnim razmeram, da je ostalo konkurenčno z ostalimi. Kot
rešitev za izboljšanje stanja na področju dela se je pojavila ideja po večji fleksibilnosti
trga dela. Z njo naj bi dosegli laţje prilagajanje števila zaposlenih potrebam podjetja,
plača bi se določala glede na samoproduktivnost, povečala pa naj bi se tudi sektorska
in regionalna mobilnost delovne sile.
V tem obdobju se pojavijo tudi bolj fleksibilne oblike dela, ki pripomorejo k
ustvarjanju novih delovnih mest. Med njimi ima posebno mesto študentsko delo.
Fleksibilnost naj bi delodajalcu tako omogočila večji nadzor in večjo izbiro, predvsem
pa hitrejše odzivanje na potrebe trga. Posamezniku pa naj bi tako prinesla večji
nadzor in izbiro nad razdelitvijo svojega časa med delovno in zasebno ţivljenje.
Nedvomno pa je fleksibilnost tako v Evropi kot tudi pri nas potreba in ne zgolj
moţnost, ki bistveno pripomore k hitrejšemu prilagajanju trţnim razmeram. Tudi
sami smo v obdobju tako imenovane gospodarske krize. S tem smo podvrţeni
številnim in nepredvidljivim spremembam, na katere pa se je potrebno znati ustrezno
odzvati in prilagoditi.
Za to obdobje so osnovne značilnosti trga dela predvsem visoka stopnja
brezposelnosti in pomanjkanje prostih delovnih mest. To pa posledično privede do
potrebe po večji fleksibilnosti trga dela. Večja prilagodljivost naj bi tako pripomogla k
izhodu iz krize ter tako pomagala pri samem okrevanju gospodarstva. Z njo naj bi se
povečala raznolikost zaposlitvenih moţnosti in oblik zaposlitve. Tudi pri nas so ţe
opazna vse večja odpuščanja zaposlenih. Nekatera podjetja pa se trudijo za
ohranitev delovnih mest in zato povečujejo deleţ fleksibilnih zaposlitev, zmanjšujejo
plače ter delovni čas.
Diplomska naloga se bo osredotočala na ekonomski in druţbeni vidik fleksibilnosti
trga dela v Sloveniji. Poleg uveljavljenih fleksibilnih oblik dela, zakonske ureditve,
trenutnega stanja trga dela z vidika fleksibilnosti bo poudarjen tudi posameznik. V
nalogi se bom spraševala, kaj pomeni fleksibilno delovno mesto za posameznika, ali
je to moţnost večje izbire in laţjega usklajevanja delovnega in zasebnega ţivljenja,
ali pa ljudje čutijo fleksibilizacijo kot pritisk in nezaţeleno povečanje negotovosti v
ţivljenju? Pri iskanju odgovorov na zastavljeno vprašanje nam bo pomagala anketa o
vplivu fleksibilnih oblik dela na zaposlene.

1

1.1

NAMEN NALOGE

Namen diplomskega dela je prikaz sprememb ter stanja na področju trga dela,
predvsem z vidika njegove fleksibilnosti. Glavna tema bodo fleksibilne oblike dela,
njihov obseg ter vpliv na posameznika. Na temo vpliva fleksibilnih oblik dela je bila
izvedena tudi krajša anketa, ki prikazuje mnenja posameznikov. Poleg predstavitve
fleksibilnih oblik dela bo beseda tekla tudi o študentskem delu kot eni izmed
najpogostejših in trenutno najbolj spornih fleksibilnih oblik dela.
Zastavljeni hipotezi:

1. hipoteza: Z leti se fleksibilnost trga dela v Sloveniji povečuje, še posebej to velja
za delo za določen čas. Na trgu je tako vse večja ponudba del za določen čas, kar
posledično prinaša vse manjše zaposlovanje za nedoločen čas.

2. hipoteza: Fleksibilne oblike zaposlitve prinašajo delavcem v Sloveniji večjo mero
negotovosti, kar vpliva na njihovo delovno in zasebno ţivljenje.
1.2

STRUKTURA NALOGE

Diplomsko delo bo poleg uvoda in zaključka obsegalo šest poglavij. V začetku bosta
teoretično opredeljena osnovna pojma trg dela in fleksibilnost trga dela. Sledil bo
prikaz, kje se kaţe fleksibilnost ter kako so se pojavile fleksibilne oblike del. Nadalje
bodo predstavljene predvsem atipične oziroma fleksibilne oblike dela (zaposlitev za
določen čas, delo na domu itd.), navedeni pa bodo tudi drugi instrumenti, ki
prispevajo k fleksibilnosti trga dela. Sledilo bo nekaj besed o pomenu varne
fleksibilnosti.
Seveda pa je fleksibilnost trga dela in s tem nastale fleksibilne oblike dela urejena
tudi zakonsko. Tretje poglavje bo tako temeljilo na Zakonu o delovnih razmerjih. V
ospredju bo podrobnejši prikaz pogodb fleksibilnih oblik zaposlitev, ki so urejene v
obravnavanem zakonu. Sledil bo prikaz mednarodne pravne ureditve fleksibilnih oblik
dela.
V četrtem poglavju bo predstavljeno stanje trga dela v Sloveniji. Opisane bodo
spremembe, ki so se zgodile skozi leta. Glavno vprašanje bo trenutno stanje na trgu
dela: kakšna je stopnja zaposlenosti, brezposelnosti, kakšna je ponudba glede del,
predstavljena bo tudi napoved zaposlovanja za leto 2009 po anketi LPZAP. V
nadaljevanju bo sledil prikaz problemov trga dela, ukrepov za reševanje teh
problemov. V zadnjem podpoglavju pa bo nekaj besed namenjenih tudi gospodarski
krizi ter moţnim spremembam.
Naslednje, obseţnejše poglavje, bo temeljilo na prikazu razširjenosti fleksibilnih oblik
dela v Sloveniji. S pomočjo statističnih podatkov bo prikazan tudi njihov obseg.
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Sledilo bo podpoglavje, ki bo namenjeno le študentskemu delu. Na koncu poglavja
pa bodo v ospredju moţne posledice porasta fleksibilnih oblik zaposlovanja.
V šestem poglavju bosta predstavljena druţbeni in ekonomski vpliv fleksibilnih oblik
dela na zaposlene in delodajalce. To poglavje bo govorilo o pomenu dela za človeka.
Poglavje je uvod v analizo izvedene ankete o vplivu fleksibilnih oblik dela na
zaposlene.
Izvedena anketa je pokazala, kako zaposleni sprejemajo proţne oblike dela in kako
le-te vplivajo na njihovo ţivljenje. Anketa naj bi pripomogla tudi pri iskanju odgovora
na zastavljeno hipotezo, ali fleksibilne oblike dela res prinašajo delavcem v Sloveniji
večjo mero negotovosti.
1.3

UPORABLJENA METODOLOGIJA

V začetnem, teoretičnem delu so bili ključni ţe obstoječi viri in opis le-teh.
Uporabljena je bila tako domača kot tuja literatura. Za boljši prikaz so bili uporabljeni
nekateri ţe znani statističnih podatkov (Eurostat, Statistični urad RS …) ter ankete,
opravljene na to temo. Empirični del diplomske naloge obsega anketo o vplivu
fleksibilnih oblik dela na zaposlene. Namen ankete je bil prikazati sprejemanje
fleksibilnih oblik dela ter vpliv le-teh na zaposlene.
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2

FLEKSIBILNOST TRGA DELA

2.1

OPREDELITEV TRGA DELA

Če ţelimo bolj podrobno predstaviti fleksibilnost trga dela, moramo najprej razjasniti
pojma trg dela in fleksibilnost.
Za boljše razumevanje, kaj je trg dela, se bomo najprej obrnili k narodnemu
gospodarstvu. Le-to je razdeljeno na štiri trge, in sicer na:
 trg dobrin,
 trg dela,
 trg denarja in
 trg vrednostnih papirjev.
Na trgih nastopajo različni ekonomski subjekti1 v vlogah ponudnikov in
povpraševalcev. Na enem trgu se tako pojavljajo kot ponudniki (npr. gospodinjstva
kot ponudnik delovnih storitev na trgu delovne sile), na drugem pa kot povpraševalci
(npr. gospodinjstva povprašujejo na trgu dobrin). Te transakcije je mogoče na
pregleden način prikazati kot kroţni tok, kjer v eno smer tečejo proizvodi in storitve,
v drugo pa denar in plačilo za proizvode in storitve (Senjur, 2001, str. 37, 38).
Na trgu dela nastopajo kupci dela, to so podjetja, ter prodajalci dela, sem pa spadajo
delavci, ki v medsebojnih stikih določajo obseg zaposlenosti in plače (Vodopivec et
al., 2005, str. 17).
Vodopivec in drugi (2005, str. 17) v nadaljevanju pravijo, da se trg dela po svojih
pravilih delovanja močno loči od trga proizvodov in storitev. Ključno zanj je:
 da je predmet nakupa oziroma prodaje izključno storitev, ki jo delavci
opravijo, ne pa delavci sami;
 poleg cene dela pa so tu ključne tudi razmere, v katerih poteka delo.
V zadnjem času postaja trg dela vse bolj fleksibilen, zato je med gospodarskimi
subjekti o tej temi tudi vedno več razprav.
2.2

OPREDELITEV FLEKSIBILNOSTI TRGA DELA

Fleksibilnost trga dela je zelo obseţen pojem. Prav zato najdemo v literaturi številne
opredelitve pojma, ki fleksibilnost trga dela prikazujejo z različnih vidikov.
Kajzer (2005, str. 11) fleksibilnost trga dela opredeljuje kot moţnost prilagajanja dela
na spremenjene makroekonomske razmere (npr. zunanje šoke). Bolj natančno
povedano gre tu za prilagajanje števila zaposlenih (opravljenih ur) povpraševanju,
1

To so gospodinjstva, podjetja in drţava.
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prilagajanje plač produktivnosti ter sektorsko in regionalno mobilnost delovne sile
(Kajzer, 2006, str. 38).
Gansmann (2000, str. 245) opisuje fleksibilnost kot sposobnost hitrega prilagajanja
trgov, organizacij in industrij na spreminjajoče se interne in eksterne razmere. Gre
torej za določeno mero kreativnosti, inovativnosti in pozitivnega odzivanja na
spremembe, ki se odraţa v sposobnosti delodajalca, da mu uspe sprotno prilagajanje
zaposlovanja trenutnim trţnim spremembam (Felstead, Jewson, 1999, str. 2).
Pojem fleksibilizacije je povezan z redefinicijo dela danes. To delo naj bi se tako od
modela zaposlitve s polnim delovnim časom za nedoločen čas razširilo na drugačne,
bolj fleksibilne oblike dela. Pojavile so se nove oblike zaposlovanja, kot so:
zaposlovanje za določen čas, zaposlovanje s krajšim delovnim časom,
samozaposlovanje, delo prek študentskega servisa idr. S pojavom teh oblik je prišlo
do dodatne moţnosti ustvarjanja novih delovnih mest in s tem reševanje problema
brezposelnosti (Kanjuo, Ignjatović, 2004, str. 231).
Seveda pa se fleksibilizacija ne kaţe le z uvedbo novih oblik dela, temveč tudi z
laţjim prilagajanjem števila zaposlenih (laţje odpuščanje in najemanje) glede na
potrebe v podjetju, s funkcionalno fleksibilnostjo2, prostorsko fleksibilnostjo,
prilagodljivostjo delovnega časa ter s plačilno fleksibilnostjo. S tem je delodajalcu
omogočeno laţje zadovoljevanje potreb vse bolj konkurenčnega trga. Skratka
fleksibilizacija naj bi omogočala laţje in hitrejše spoprijemanje trga dela s
spremembami, značilnimi za današnje poslovanje (Kanjuo, Ignjatović, 2004, str.
231).
Pri fleksibilnosti je potrebno poudariti, da ne gre zgolj za dosego višje gospodarske
rasti in višje zaposlenosti, temveč gre tudi za trend, ki ga je uvedla generacija x
oziroma y. Mladi si ţelijo dinamično delovno okolje, ki jim prinaša nova doţivetja ter
jih s tem bogati. Vseţivljenjska zaposlitev pri enem delodajalcu ima zanje drugačen
pomen kot za prejšnje generacije. Tudi številne menedţerske teorije priporočajo
menjavo zaposlitev vsakih pet let (Šmid, 2006).
2.3

OBLIKE FLEKSIBILNOSTI

Ko pomislimo na fleksibilnost trga dela, moramo vedeti, da tu ne gre zgolj za
uveljavitev fleksibilnih oblik dela, kot so delo za določen čas, delo s krajšim časom,
temveč je tu pomembno tudi laţje prilagajanje števila zaposlenih glede na trenutne
potrebe po delu, prilagajanje časa in plačila glede na opravljeno delo idr. V
nadaljevanju bo predstavljeno, kje je moţno opaziti fleksibilnost znotraj trga dela.

2

Zahteva po obvladovanju in uporabi več znanj in spretnosti, ki omogočajo opravljanje več
raznovrstnih nalog na enem delovnem mestu in prehajanje med delovnimi mesti.

5

Fleksibilnost lahko opazujemo na številnih področjih in v številnih oblikah, vendar gre
v osnovi za delovanje na dveh različnih ravneh (Kajzer, 2005, str. 12):
 na ravni podjetja, kjer govorimo o notranji fleksibilnosti;
 na ravni narodnega gospodarstva, kjer govorimo o zunanji fleksibilnosti.
Notranja fleksibilnost povzeta po Rimmer, Zappala v Kajzer (2005, str. 12) obsega:
 zunanjo numerično fleksibilnost, ki prikazuje sposobnost podjetja, da prilagodi
raven potrebnega produkcijskega faktorja dela spremembam na trgu blaga z
zmanjšanjem ali povečanjem števila zaposlenih;
 notranjo numerično fleksibilnost, ki označuje sposobnost podjetja, da prilagodi
obseg in časovno razporeditev dela, s tem da ne pride do zmanjševanja ali
povečanja števila zaposlenih;
 funkcionalno fleksibilnost, le-ta omogoča delodajalcu moţnost razporeditve
zaposlenih na različna delovna mesta, kar lahko pomeni tudi brisanje ločnic
med poklici;
 fleksibilnost plač in stroškov dela omogoča povezanost višine plače z
rezultatom dela, kar pomeni, da so delavci izplačani glede na rezultat dela,
sem spadajo tudi posebne ugodnosti za uspešnost;
 proceduralno fleksibilnost določajo postopki pogajanj in dogovarjanja o
elementih, ki določajo prej omenjene oblike fleksibilnosti na ravni podjetja.
Zunanja fleksibilnost vsebuje naslednje oblike (Kajzer, 2005, str. 13):
 numerično fleksibilnost, ki izraţa stopnjo prilagajanja zaposlenosti (zunanja
numerična fleksibilnost) in opravljenih ur (notranja numerična fleksibilnost) ter
spremembe na trgu dela;
 fleksibilnost stroškov dela prikazuje prilagajanje ravni realnih plač in ostalih ter
relativnih stroškov dela spremembam v času zaposlenosti, brezposelnosti in
produktivnosti. Za določitev fleksibilnosti plač sta pomembna predvsem sistem
pogajanj o plačah in predpisih o minimalni plači;
 mobilnost delovne sile in spremembe v njenem obsegu pa omogoča
prestavljanje ljudi z enega na drugo delo, od enega poklica k drugemu, tudi
geografsko premeščanje, omogoča prilagajanje ekonomskim pogojem del.
V nadaljevanju sledi empirični vidik in pogled na fleksibilnost trga dela (Monastiriotis
v: Kajzer, 2007, str. 17). Fleksibilnost trga dela je tu opredeljena s pomočjo treh
področij, kjer lahko trţne sile svobodno delujejo. Ta področja so:
 proizvodnja – moţna prilagoditev vloţka dela ter vsebine dela;
 stroški dela – tu je omogočeno prilagajanje ravni plač ter ostalih stroškov;
 ponudba dela – omogoča fleksibilnost z mobilnostjo delovne sile ter s
prilagodljivostjo le-te pri pridobivanju novih znanj.
2.4

NASTANEK FLEKSIBILNIH OBLIK DELA

Trţno gospodarstvo je ciklične narave, kar pomeni, da ima svoje kratkoročne in
dolgoročne vzpone in padce. Ta gibanja tako povzročajo občasne krize gospodarstva,
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in posledično neugodno stanje na trgu dela. Prav take razmere pa so privedle do
porasta fleksibilnih oblik dela.
Obdobje po drugi svetovni vojni je prineslo nekaj bistvenih novosti na področju
drţavne blaginje in socialne politike v zahodnih druţbah. Obdobju velike depresije,
zaznamovane z zelo visoko brezposelnostjo, je tako sledilo obdobje polne
zaposlenosti, sorazmerno visoke gospodarske rasti in rastoče splošne blaginje
(Ignjatović, 2002, str. 6).
Uveljavitev koncepta polne zaposlenosti3 in gospodarske rasti je pomagal oblikovati
takratno socialno politiko. Tako je vse do začetka 70. let (do dveh tako imenovanih
naftnih šokov) kot standardna oblika zaposlitve prevladovala zaposlitev za nedoločen
čas, ki je zagotavljala visoko stopnjo socialne varnosti (Ignjatović, 2002, str. 8).
Seveda je imel koncept polne zaposljivosti tudi številne pomanjkljivosti. Ena izmed
njih je naravnanost koncepta na zaposlovanje tako imenovanih »bread winnerjev«
(moških manualnih delavcev, starih med 30 in 55 let). V tem času so na trg delovne
sile vstopile tudi nove socialne skupine, predvsem ţenske kot tudi migranti iz manj
razvitih drţav, kar je povečalo povpraševanje po delu. Zaradi neenakega
obravnavanja vseh potencialnih iskalcev zaposlitve in dovolitvijo določene stopnje
brezposelnosti je v tem obdobju pri konceptu prišlo do navidezno polne zaposlenosti
(Ignjatović, 2002, str. 8, 9).
Poudariti je potrebno, da je bila v obdobju popolne varnosti zaposlitve delovna sila
izredno nemobilna. Vsi prehodi med delovnimi mesti so bili moţni zgolj po volji
delavcev (Svetlik, 1992, str. 39).
Delovanje drţavne blaginje pa je sčasoma privedlo še do nekaterih učinkov, ki so
začeli spodjedati temelje drţavne blaginje in koncepta polne zaposlenosti. Visok
standard socialnih storitev je za drţavo pomenil velik strošek, prav tako je prišlo
konec 60. in začetku 70. let do upočasnitve gospodarskega razvoja. Za večjo
brezposelnost pa so bile krive tudi same tehnološke spremembe (Ignjatović, 2002,
str. 10).
Vse to sta dodatno pospešila še dva naftna šoka. Vsesplošno nazadovanje, tako
glede povečanja brezposelnosti zaradi pomanjkanja delovnih mest, naraščanja
revščine kot glede poslabšanja gospodarskih razmer in prestrukturiranja
gospodarstev, je drţavo prisililo, da poišče nove poti za povečanje zaposlovanja.
Nastala je ideja bolj fleksibilnih oblikah dela (Ignjatović, 2002, str. 11). Razlog za
povečanje pomena fleksibilizacije je poleg gospodarske krize povzročila tudi selitev
proizvodnje iz industrijskega v storitveni sektor ter selitev najnestabilnejših delov
podjetja v manjša podjetja (Svetlik, 1994, str. 124).
3

Koncept polne zaposlenosti je po drugi svetovni vojni veljal za preventivni mehanizem, ki naj bi med
drugim z zagotavljanjem zaposlitve vsem iskalcem zaposlitve odpravil neprostovoljno brezposelnost ter
tako zagotavljal, da se obdobje iz časa velike depresije ne bi več ponovilo.
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Nove fleksibilne oblike del so omogočale večjo raznolikost ponudbe dela ter večjo
prilagodljivost podjetij. Zaposlitev s krajšim delovnim časom naj bi se tako prvotno
uporabljala le v primeru teţkih delovnih razmer, zdravstvenih in socialnovarstvenih
razlogov. Ob povečanju dela ali zaradi začasnega nadomeščanja dela naj bi se
uporabila zaposlitev za določen čas. S časom so spremembe v političnem in
gospodarskem sistemu zameglile mejo med vrstami del. Tako je drţava začela
dopuščati fleksibilne oblike dela in s tem preloţila del bremena krize tudi na delavce
(Svetlik, 1994, str. 123).
Kot pravi Ignjatović (2002, str. 14) je prehod v postmoderno obdobje sodobno
razvite druţbe spremenil v druţbe tveganja. Zanje je značilno, da so poleg
pričakovanih posledic odločitev vse bolj podvrţene tudi nepričakovanim posledicam,
ki prinašajo vedno večje tveganje ter dodatno breme za delovanje druţbenih
sistemov. Večje tveganje se na trgu delovne sile kaţe kot manjša varnost delovnih
mest in predvsem manjša varnost zaposlitve ter kot pojav novih, bolj fleksibilnih oblik
zaposlitve, ki le kratkoročno rešujejo problem poloţaja posameznika na trgu delovne
sile.
2.5

FLEKSIBILNE OBLIKE DELA

Fleksibilne oblike zaposlitve so tiste zaposlitve, ki v eni ali več značilnostih odstopajo
od tako imenovane tipične pogodbe o zaposlitvi, opredeljene kot zaposlitev za
nedoločen čas. Zanjo je ključno, da se izvaja za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, delo se opravlja neposredno za delodajalca, po njegovih navodilih in pod
njegovim vodstvom in nadzorom ter v prostorih oziroma na delovišču delodajalca
(Bečan et al., 2008, str. 231).
Te fleksibilne oblike delodajalcem omogočajo laţje in hitrejše odpuščanje in
najemanje delavcev z manj omejitvami, poleg tega pa zanje velja, da so praviloma
cenejše kot redne zaposlitve s polnim delovnim časom. Delodajalec se tako laţje
prilagaja trţnim nihanjem in zniţuje stroške proizvodnje. Za iskalce dela pa so
obravnavane oblike pogosto edina alternativa ali pa moţnost dodatnega zasluţka ter
usklajevanja zasebnega in poklicnega ţivljenja. S strani drţave pa fleksibilne oblike
dela na eni strani prispevajo k zmanjšanju brezposelnosti, na drugi strani pa
prinašajo manj sredstev za drţavno blaginjo in večjo skrb po socialni varnosti
(Svetlik, 1994, str. 125).
Nekatere oblike fleksibilnih oblik dela so bolj pogoste kot druge. Njihov pomen in
razvitost pa se glede na drţavo razlikuje in temelji na gospodarskem in tehničnem
razvoju kot tudi na političnih in kulturnih dejavnikih, ki usmerjajo gospodarski razvoj
in delovanje trgov delovne sile (Kanjuo, Ignjatović, 2004, str. 235).
Najpogostejše fleksibilne oblike dela so v postmodernem obdobju postale:
 delo s skrajšanim delovnim časom (»part-time«),
 delo za določen čas,
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pogodbeno delo,
delo na domu in
samozaposlitev.

Te oblike zaposlitve se pojavljajo predvsem na sekundarnem trgu in se od redne
zaposlitve razlikujejo predvsem po večjem tveganju, manjši varnosti, niţjem
vrednotenju in začasnosti (Ignjatović, 2002, str. 82). Poleg navedenih fleksibilnih
oblik dela pa je v Sloveniji zelo obseţno tudi delo prek študentskega servisa.
Spodnja tabela prikazuje posamezne oblike fleksibilnega zaposlovanja. Za njihovo
določitev so bili upoštevani temeljni kriteriji: čas, pogoji dela/pogoji zaposlovanja in
prostor. V praksi je razvrstitev omenjenih oblik zaposlovanja veliko teţja, saj se
pojavlja nešteto variacij na eno od klasičnih oblik fleksibilnega zaposlovanja, 4 v
katerih se prepletajo različne dimenzije (Kanjuo, Ignjatović, 2004, str. 234–236).
Tabela 1: Oblike fleksibilnega zaposlovanja

Čas
Delo za določen čas
Delo s krajšim delovnim
časom (»part-time«)
Gibljivi delovni čas
(»flexitime«)
Zgoščeni delovni teden
Letno določene ure
Fazna, delna upokojitev
Sezonski delavci
Priloţnostni delavci
Delavci na klic (»zerohours contracts«)
Začasna prekinitev kariere
(»sabaticals«)
Prostovoljno reducirani
delovni čas
Podaljševanje delovnega
časa

Pogoji dela/
zaposlovanja
Delitev dela
Kombiniranje nalog
večjega števila delovnih
mest
Rotacija delovnega mesta
Delitev delovnega mesta
Pogodbe za opravljeno
delo
Neodvisni delavci v
svobodnih poklicih
Neodvisni izvajalci
Svetovalci
Delavci, najeti preko
zaposlovalnih agencij
Sposojeni delavci

Prostor
Različna in spremenljiva
lokacija (»flexiplace«)
Delo na domu
Delo, podprto z IKT
(»teleworking«)
Delavci na daljavo

Nadomestni delavci
Delavci drugih podjetij, v
katera posamezna
podjetja »izvaţajo«
posamezne sklope opravil

4

Pri razvrstitvi posameznih oblik fleksibilnega zaposlovanja prihaja do velike zmede tudi zaradi vrste
različnih nazivov in poimenovanj, ki se med seboj lahko prekrivajo, ni pa nujno, da pomenijo isto ali
obratno.
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Nadurno delo
Izmensko delo

Pomoţni, nadomestni
delavci
Delavci, ki jih
subvencionira drţava
Vir: Kanjuo, Ignjatović, 2004

V nadaljevanju so prikazani tipi fleksibilnih oblik del s krajšimi opisi:
 delo s krajšim delovnim časom (»part-time«) je delo, ki se opravlja za krajši
delovni čas od polnega delovnega časa pri delodajalcu (ZDR, 64. člen). Z njim
se srečujejo zlasti ţenske;
 delo za določen čas – bistvena značilnost pogodbe o zaposlitvi za določen čas
je, da je čas trajanja delovnega razmerja vnaprej določen z dogovorom strank
ob sklenitvi pogodbe (Bečan et al., 2008, str. 231);
 pogodbeno delo – pri tej vrsti dela imajo posamezniki lahko hkrati sklenjenih
več pogodb o delu (Svetlik, 1994, str. 125);
 delo na domu (»homework«) – gre za delo, ki ga delavec opravlja na svojem
domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca
(ZDR, 67. člen);
 delo na daljavo (»telework«) – je delo na domu, pri katerem je značilna
uporaba telekomunikacijskih naprav, s katerimi lahko delavec dnevno
komunicira z delodajalcem (računalniška povezava, internet) (ZDR, 67. člen);
 delitev delovnega mesta pomeni različno kombiniranje dveh delavcev na enem
delovnem mestu, ki sicer zaposluje enega samega s polnim delovnim časom
(Svetlik, 1994, str. 125);
 zaposlovanje pri posrednikih dela, ki nato svoje delavce posojajo drugim
delodajalcem, pri katerih pa ti ponavadi nimajo enakih pravic kot domači
delavci. Tu gre za tristransko pogodbeno razmerje med delavcem, agencijo za
zagotavljanje dela (delodajalcem) in uporabnikom (ZDR, 57. člen);
 delo na klic (»zero hours« pogodbe) – tu potencialni delavci čakajo doma,
delodajalec pa jih določeno število dni vnaprej obvesti o delu, ki ga nato
opravljajo najmanj določeno število ur (Svetlik, 1994, str. 125);
 delo v izmenah, za katerega je značilno, da delo poteka nemoteno, menjajo se
samo delavci, poznamo dvo-, triizmensko delo;
 samozaposlitev – samozaposlene osebe so samostojni podjetniki, posamezniki,
ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost, prav tako spadajo sem
osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost (npr. odvetniki, samostojni kulturni
delavci), kmetovalci ali druţinski člani, ki pomagajo pri delu, osebe, ki so
izjavile, da so samozaposlene (Statistični urad RS, 2002);
 gibljiv delovni čas (»flexitime«) – začetek in konec delovnika nista določena,
zaposleni morajo le delati določeno število ur na teden (MDDSZ, 2009);
 zgoščeni delovni tedni (»compressed work week«) – zaposleni opravijo 40 ur
dela v štirih dneh, in so preostale tri dni prosti (MDDSZ, 2009);
 delo prek študentskega servisa – študentsko delo je začasno ali občasno delo,
ki ga opravlja študent na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki
opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom skladno s predpisi
s področja zaposlovanja (Spletni portal Kanal mladih, 2009).
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2.6

VARNA FLEKSIBILNOST

S pojavom fleksibilnosti na trgu dela je prišlo do občutnega poslabšanja varnosti,
tako glede zaposlitve in dohodka kot socialne in zdravstvene varnosti. Prav to
poslabšanje poloţaja posameznika pa je začelo porajati vprašanje, kako doseči
ustrezno ravnovesje med fleksibilnostjo in varnostjo.
Kot odgovor na izzive globalizacije se je tako v EU oblikoval koncept varne proţnosti,
sestavljen iz štirih komponent, ki z usklajenim delovanjem zagotavljajo dinamičen trg
dela in varnost posameznika. Te komponente so (UMAR, 2008, str. 119):
 fleksibilna zaposlitvena pogodbena razmerja, ki temeljijo na moderni
zakonodaji o delovnih razmerjih;
 aktivna politika zaposlovanja, ki učinkovito pomaga ljudem v primeru
brezposelnosti in jim omogoča prehod v novo zaposlitev;
 sistem vseţivljenjskega učenja, ki delavcem zagotavlja prilagodljivost in
zaposljivost;
 moderni sistemi socialne varnosti, ki ustrezno kombinirajo sistem dohodkovne
podpore in spodbud za zaposlovanje ter mobilnost na trgu dela.
Znotraj teh področij so bile spremembe narejene predvsem v smeri večje
fleksibilnosti pogodbenih razmerij. Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS
št. 42/2002, 103/2007) iz leta 2007 so prinesle poudarek k večji notranji
fleksibilnosti, razširjene so bile moţnosti za zaposlovanje za določen čas, zmanjšane
so bile tudi nekatere ovire za interes delodajalcev pri zaposlovanju s krajšim
delovnim časom (UMAR, 2008, str. 120).
Osnovna ideja varne fleksibilnosti je, da se tako varnost kot proţnost ne izključujeta,
temveč se dopolnjujeta. Kajzer (2005, str. 14) je v svojem delu povzela definicijo
Withagena in Trosa, ki sta varno fleksibilnost opredelila kot politiko in strategijo, s
katero na eni strani spodbujamo fleksibilnost na trgu dela, v organizaciji dela in
industrijskih odnosih ter varnost zaposlitve in socialno varnost na drugi strani.
Vse večja uveljavljenost fleksibilnih oblik zaposlovanja in s tem iskanje drugačnih
garancij socialne varnosti in druţbene vključenosti sta postali temi, ki jima avtorji
namenjajo vse več pozornosti. V nadaljevanju bodo tako omenjena nekatera mnenja
avtorjev, ki sta jih v svojem delu povzela Kanjuo ter Ignjatović (2004, str. 238).
Aronowitz in DiFazio sta mnenja, da je potrebna uporaba nove tehnologije in
sprememba druţbenih vrednot. Prav tako je potrebno preseči dogmo o plačanem
delu kot edinemu viru identitete, statusa, socialne varnosti. Beck pa zagovarja
kombinacijo plačanega dela (s krajšim delovnim časom), civilnega dela (obveznosti
starševstva) in redistribucije druţinskih obveznosti med moškimi in ţenskami.
Standing v Ignjatoviću (2002, str. 65) poudarja, da ohranitev zaposlitvene varnosti
prinaša tudi določene ekonomske koristi. Med njimi se lahko pojavijo sledeče:
 poveča privrţenost delavcev v podjetju ter zvišuje delovno motivacijo in s tem
produktivnost delavcev;
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zmanjša »stroške prehoda« (poklicna mobilnost) delavcev iz enega podjetja v
drugo z zmanjšanjem mobilnosti delavcev, posebej pa omogoča zvišanje
produktivnosti z učenjem na delovnem mestu;
spodbuja delavce, da sprejmejo racionalizacijo proizvodnje in druge ukrepe
modernizacije;
izboljšajo fleksibilnost samega dela ter delovnih mest s tem, da delavci
sprejmejo ali celo sproţijo spremembe poklicnega in delovnega okolja;
povzročijo večje strinjanje z uporabo disciplinskih ukrepov;
izboljšajo »dinamično učinkovitost« – obvezo menedţmenta, da postane bolj
učinkovit in konkurenčen tudi tako, da ne odpušča delavcev;
prepričajo delavce, da sprejmejo naraščanje plač na niţjih osnovah;
zmanjša verjetnost fikcijske brezposelnosti s pravočasnim obveščanjem o
izgubah delovnih mest, kar naj bi omogočilo potencialnim preseţnim
delavcem, da pravočasno začnejo iskati novo zaposlitev, s tem se zmanjšujejo
tudi individualni in socialni stroški mobilnosti.

Kot primera uspešnih praks na področju usklajevanja fleksibilizacije in potrebe po
kvalitetnem in uravnovešenem ţivljenju sta omenjeni Danska in Nizozemska. Danski
primer je prikazan z zlatim trikotnikom danskega trga delovne sile. Ta trikotnik
sestavljajo trije deli: fleksibilnost zaposlovanja, ki omogoča hitro prilagajanje in
konkurenčnost, sistem visoke socialne varnosti, ki preprečuje, da bi visoka mobilnost
zaposlenih povzročala občutek negotovosti, in aktivna politika zaposlovanja, ki temelji
na usposabljanju in izobraţevanju. Cilj omenjenega sistema je zagotoviti kroţenje
pozitivnih vplivov visoke mobilnosti na trgu delovne sile, socialno varnost in
pravice/dolţnosti izobraţevanja (Kongshoj Madsen v: Kanjuo, Ignjatović, 2004, str.
242).
Ker je koncept varne proţnosti razmeroma nov pojem, so meritve in analize še v fazi
poenotenja (Kajzer, 2008, str. 19, 20). Doslej je bilo narejenih ţe nekaj poskusov
merjenja in primerjalnih analiz na podlagi različnih kazalnikov. Primerjalnih analiz se
je lotila tudi Evropska komisija, in sicer z metodo analize vodilnih komponent in
metodo razvrščanja v skupine. V letu 2007 je ocenjevala 22 drţav EU. V analizo je
bilo vključeno sedem spremenljivk:
 indeks varovanja zaposlitve kot kazalnik zunanje numeričnosti fleksibilnosti;
 vključenost v izobraţevanje in usposabljanje;
 izdatki za politiko trga dela;
 kazalnik intenzivnosti dela in intenzivnosti delovnih urnikov;
 uporaba gibljivega urejanja delovnega časa in atipičnih zaposlitev;
 kazalnik avtonomnosti ter kompleksnosti dela in delovnih nalog kot merilo
funkcionalne proţnosti;
 kazalnik spreminjanja delovnih nalog in timskega dela.
Glede na rezultate analize so bile drţave razdeljene v pet skupin tako kot v analizi iz
leta 2006:
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1. skupina s t.i. anglosaškim sistemom, ki ga označuje visoka raven proţnosti,
nizka raven varnosti in srednje do nizka obdavčitev dela. Sem spadata Irska
ter Zdruţeno kraljestvo;
2. skupina s t.i. kontinentalnim sistemom, za katerega je značilna srednja do
nizka raven proţnosti, srednja do visoka raven varnosti in srednja raven
obdavčitve. Sem se uvrščajo Avstrija, Belgija in Francija;
3. skupina: s t.i. mediteranskim modelom, za katerega je ugotovljena nizka
raven proţnosti, srednja do visoka raven varnosti in srednja do visoka raven
obdavčitve. To skupino predstavljajo Španija, Portugalska, Grčija;
4. skupina s t.i. vzhodnoevropskim modelom, za katerega je značilno
pomanjkanje varnosti, srednja do visoka raven proţnosti in srednja do visoka
raven obdavčitve dela. Vanjo so uvrstili Poljsko, Madţarsko, Češko, Slovaško in
Italijo;
5. skupina s t.i. nordijskim modelom, ki ima visoko raven varnosti, srednje do
visoko raven proţnosti in srednje do visoko raven obdavčitve dela. Skupino
zastopajo Danska, Švedska, Finska in Nizozemska.

Slovenija se je uvrstila v skupino drţav Srednje in Vzhodne Evrope, kamor spadajo
Poljska, Madţarska, Češka in Slovaška, prav tako se je tej skupini v letu 2007
pridruţila Grčija. Podrobnejša analiza Slovenije kaţe na slabo upravljanje človeških
virov v podjetjih oziroma na nepoznavanje sodobnih organizacijskih praks za
učinkovito rabo teh virov.
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3

PRAVNA UREDITEV FLEKSIBILNIH OBLIK DELA

3.1

PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI

Slovenija se je reforme trga dela lotila zelo previdno. Po spremembah delovne
zakonodaje v letu 1991 je bila sicer zaposlitvena varnost še vedno močna. Kljub temu
pa so sprejete spremembe in dopolnila k Zakonu o delovnih razmerjih prinesla
moţnost odpuščanja delavcev. Tako so podjetja dobila moţnost odpuščanja
delavcev, katerih delo je postalo trajno nepotrebno, in sicer po šestih mesecih od
sprejetja ustreznega sklepa o trajnem prenehanju potreb po delu. Sočasno je bil
sprejet tudi nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Moţnost odpuščanja delavcev je tako postala ena od najpomembnejših prelomnic na
poti v trţno gospodarstvo (Preţelj, Svetlik, 1992, str. 27).
Samo proţnost trga je leta 1998 povečal Zakon o agencijah za posredovanje dela
(Vodopivec, 2007, str. 20). Velik korak v smeri k povečanju fleksibilnosti trga dela pa
so v letu 2007 prinesle tudi sprejete spremembe Zakona o delovnih razmerij.
Spremembe so omogočile povečanje notranje fleksibilnosti z uvedbo moţnosti za
daljše nadurno delo ter moţnosti zaposlitve za vrsto dela, s katerim je povečana
moţnost premeščanja delavcev v okviru podjetja in večje prilagajanje dela potrebam
delovnega procesa. Prinesle so tudi povečanje moţnosti uporabe fleksibilnih oblik
zaposlovanja (zaposlovanje za določen čas) ter spremembe glede laţje odpovedi
pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ni dolţan dati odpravnine, v kolikor je delavcu
zagotovljena ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, moţno je tudi skrajšanje
rokov (UMAR, 2008, str. 144).
Zakon, ki ureja delovna razmera, sicer pozna več proţnih oblik zaposlitve glede na
čas, pogoje dela/zaposlovanja in prostor, vendar kljub vsem moţnim oblikam bolj
proţnega zaposlovanja postopek zaposlovanja delavca in z njim povezane formalne
zahteve še vedno ostajajo relativno zamudni (Skorupan, 2009). Poleg tega je
potrebno poudariti, da je slovenska zakonodaja z vidika delavca zelo zaščitniška, saj
so v zakonu določeni delovni čas, odmori in letni dopust. Drugod so tovrstna
vprašanja v večini določena v kolektivnih pogodbah (Danska) ali pa v individualni
pogodbi o zaposlitvi (Vodopivec, 2007, str. 23).
V nadaljevanju bo tako pobliţje predstavljen Zakon o delovnih razmerjih (Ur.I. št.
42/2002, 103/2007). Le-ta ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbami o
zaposlitvi med delavci in delodajalci. Z vidika fleksibilnih oblik dela je pomembno
zlasti deseto poglavje, ki govori o posebnostih pogodb o zaposlitvi in navaja določbe
za sledeče pogodbe.
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3.1.1

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) izhaja iz načela, da je pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, pogodba o zaposlitvi za določen čas pa izjema
(prvi odstavek 10. člena ZDR). Bistvena značilnost pogodbe o zaposlitvi za določen
čas je zlasti ta, da je čas trajanja pogodbe določen vnaprej, in sicer z dogovorom
strank ob sklenitvi pogodbe (Bečan et al., 2008, str. 235).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je tako eden izmed institutov, ki zagotavlja
fleksibilnost delovnega razmerja, vendar pa je tu potrebno tudi poudariti, da se njena
preširoka uporaba lahko sprevrţe v izigravanje določil o odpuščanju delavcev
(Belopavlovič, 2004, str. 20).
Da ne bi prišlo do zlorab sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, so z zakonom
natančno določeni primeri, ko je taka pogodba dopustna (ZDR, 52. člen). Pogodbo za
določen čas se tako lahko sklene, ko gre za:
 izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas;
 začasno povečan obseg dela;
 nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
 zaposlitev tujca ali osebe brez drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za
določen čas, razen v primerih osebnega delovnega dovoljenja;
 opravljanje sezonskega dela;
 poslovne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali
organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje poslov ali
za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, in drugi primeri, ki jih
določa zakon.
Sklepanja pogodb pa zakon ne omejuje le z dopustnimi primeri, ampak določa tudi
časovne omejitve pri sklepanju ene ali več zaporednih pogodb. Delodajalec tako ne
sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim
delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti,
razen v primerih, ki jih določa zakon (ZDR, 53. člen).
Z vidika pravic in obveznosti je pomemben tudi 55. člen, ki določa, da imata v času
trajanja delovnega razmerja za določen čas pogodbeni stranki enake pravice in
obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni
določeno drugače. S tem členom je poudarjeno načelo enakega obravnavanja
delavcev, zaposlenih za določen čas, v primerjavi s primerljivimi delavci, zaposlenimi
za nedoločen čas (ZDR, 55. člen).
3.1.2

Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja
dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku

Obravnavano pogodbo je leta 2003 v slovensko pravno ureditev uvedel Zakon o
delovnih razmerjih. Dotedanja zakonodaja te fleksibilne oblike zaposlitve ni poznala.
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Ta oblika zaposlitve omogoča zagotavljanje dela delavcev drugim uporabnikom,
seveda na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in agencijo, ki lahko opravlja to
dejavnost. Tu gre za tristransko pogodbeno razmerje med delavcem, agencijo za
zagotavljanje dela (delodajalcem) in uporabnikom. Delavec tako opravlja delo na
podlagi delodajalčeve napotitve za druge uporabnike (podjetja), ki jim delodajalec po
dogovoru z njimi začasno zagotavlja svoje delavce (Bečan et al., 2008, str. 260,
261).
Z zakonom je razmerje med delodajalcem za zagotavljanje dela delavcev drugemu
uporabniku (agencijo) in delavcem opredeljeno kot delovnopravno razmerje (ZDR,
57. člen). Zakon natančno določa tudi primere, v katerih napotitev delavca k
drugemu uporabniku po zakonu ni dovoljena. Tako do napotitve ne pride v primeru,
ko bi šlo za nadomeščanje pri uporabniku zaposlenih delavcev, ki stavkajo. Prav tako
ne pride do napotitve v primeru povečane nevarnosti in tveganja oz. v primerih, ko je
uporabnik v predhodnem obdobju 12 mesecev odpovedal pogodbo o zaposlitvi
večjemu številu pri njemu zaposlenih delavcev. V sledečih členih pa je določeno tudi
trajanje napotitve, dopustnost sklepanja pogodb, ki se lahko sklene za določen ali
nedoločen čas ipd.
3.1.3

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Zaposlitev s krajšim delovnim časom (»part-time work«) je zaposlitev za delovni čas,
ki je krajši od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Obravnavana zaposlitev je
poleg zaposlitve za določen čas ena najpogosteje uporabljenih fleksibilnih oblik
zaposlitve. Delavcem omogoča boljše in laţje usklajevanje osebnega, druţinskega in
poklicnega ţivljenja. Delodajalcu pa dopušča fleksibilnost zaposlovanja v skladu s
potrebami delovnega ali proizvodnega procesa (Bečan et al., 2008, str. 280, 281).
Zaradi specifičnosti načina dela so nekatera vprašanja urejena z ZDR. Druga
vprašanja, zlasti tista, ki se nanašajo na krajše delo v posebnih primerih (invalidnost,
zdravstvene teţave) ter na pravice iz socialnega zavarovanja, pa so predmet urejanja
posebnih zakonov (Belopavlovič, 2004, str. 24).
Pravice in obveznosti pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas so enake kot za
delavca, ki dela polni čas in jih uveljavlja sorazmerno času (ZDR, 64. člen). Poleg
tega lahko delavec sočasno sklene več pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas z več
delodajalci in tako doseţe poln delovni čas (ZDR, 65. člen).
ZDR v 66. členu določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju in
predpisi o starševskem dopustu pravico iz socialnega zavarovanja, kot da bi delal
polni delovni čas (ZDR, 66. člen).
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3.1.4

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Delo na domu je kljub uvajanju novih tehnologij in telekomunikacijskih naprav v
Sloveniji še vedno slabo razširjeno.
Kot delo na domu (»homework«) se smatra delo, ki ga delavec opravlja na svojem
domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. K delu
na domu se šteje tudi delo na daljavo (»telework«), pri katerem je značilna uporaba
telekomunikacijskih naprav, s katerimi lahko delavec dnevno komunicira z
delodajalcem (računalniška povezava, internet) (ZDR, 67. člen).
Delavec, ki dela na domu, naj bi bil enako obravnavan kot delavec, ki dela v delovnih
prostorih delodajalca. Poleg tega ima enake pravice in obveznosti, vključno s pravico
do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. Medsebojno razmerje
delavca in delodajalca pa se uredi s pogodbo o zaposlitvi (ZDR, 68. člen).
Z zakonom se delavcu priznava nadomestilo za uporabo svojih sredstev pri delu na
domu. Višina nadomestila se določi s pogodbo o zaposlitvi. Prav tako je s tem členom
delodajalec dolţan zagotavljati varne pogoje dela na domu (ZDR, 69. člen).
3.2

MEDNARODNA UREDITEV

Slovenija se pri urejanju fleksibilnih oblik dela posluţuje tudi mednarodne
dokumentacije, kot so konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) ter direktive
Evropske unije (EU).
3.2.1

Direktive EU

Problem pomanjkanja proţnosti trga delovne sile, zlasti pri organizaciji delovnega
časa, plačila in mobilnosti, je prinesel ţeljo Skupnosti, da do neke mere deregulira
delovanje trgov delovne sile in hkrati zagotovi spoštovanje temeljnih socialnih pravic.
S povečano uporabo fleksibilnih oblik dela pa podjetjem omogočiti, da organizirajo
svoje delo na način, ki maksimizira njihovo storilnost, in hkrati zagotoviti spoštovanje
temeljnih socialnih pravic delavcev. V ta namen je bil sprejet Osnutek direktive o
netipičnih oblikah dela (Ur.l. ES C 224) (Svetlik, 2002, str. 69, 70).
Z vidika ureditve fleksibilnih oblik dela je pomembna zlasti Direktiva Sveta
91/383/EGS z dne, 25. 6. 1991 (Ur.l. ES L 206/19), s katero se dopolnjujejo ukrepi za
spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim
razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem. Njen namen je
zagotoviti zaposlenim delavcem za določen čas in začasnim delavcem (Delavci, ki
delajo prek agencij.) enako raven varovanja v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu,
kot jo imajo zaposleni za določen čas oziroma drugi delavci v podjetju (Direktiva
91/383/EGS, člen 2).

17

Sledi Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14.10.1991 (Ur.l. ES L 2008/32) o obveznosti
delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi
ali delovnem razmerju. Ta direktiva velja za vsakega plačanega zaposlenega, ki ima
pogodbo o zaposlitvi ali je v delovnem razmerju, kot to opredeljuje in ureja veljavna
zakonodaja drţave članice (člen 1). Z njo je določena obveznost delodajalca, da
vsakega zaposlenega delavca pisno seznani z bistvenimi elementi pogodbe o
zaposlitvi oziramo delovnem razmerju. Podrobneje določa samo vsebino obvestila,
obliko in rok, v katerem mora delodajalec to obvestilo izpolniti. Prav tako mora
delodajalec v pisni obliki obvestiti delavca o vseh spremembah, ki nastajajo med
delovnim razmerjem (Direktiva 91/533/EGS, člen 2, 3).
Potrebno je omeniti tudi Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne, 28. 6. 1999 (Ur.l. ES L
175/43) o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE
in CEEP5. Namen te direktive je uveljaviti okvirni sporazum o pogodbah za določen
čas, sklenjen 18. marca 1999 med splošnimi medpanoţnimi organizacijami, ki je
priloga k tej direktivi (Direktiva 1999/70/ES, člen 1). Le-ta se nanaša na zaposlene za
določen čas, a pri tem izvzema zaposlene pri agencijah za začasno delo. Namen
sporazuma je izboljšati kakovost dela za določen čas, in sicer z zagotavljanjem načela
prepovedi diskriminacije in z ureditvijo okvirov za preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz
veriţenja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Direktiva izhaja iz načela, da zaposlitev
za določen čas ne sem biti obravnavana manj ugodno kot primerljiva zaposlitev za
nedoločen čas samo zaradi njene časovne omejitve, razen če je to objektivno
opravičeno (Direktiva 1999/70/ES Okvirni sporazum ETUC-UNICE-CEEP o delu za
določen čas, preambula).
Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15.12.1997 (Ur.l. ES L 14/9) o okvirnem sporazumu o
delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC. Cilj te
direktive (Direktiva 97/81/ES, člen 1) je izvajanje Okvirnega sporazuma o delu s
krajšim delovnim časom, sklenjenega 6. junija 1997 med splošnimi industrijskimi
organizacijami (UNICE, CEEP in ETUC), ki je priloţen. Sporazum poudarja
preprečevanje diskriminacije nad delavci, ki delajo krajši delovni čas. Poleg tega je
njen namen izboljšati kakovost dela, olajšati sklepanje delovnega razmerja ter
pripomoči k proţnejši organizaciji delovnega časa, upoštevaje potrebe delavcev in
delodajalcev (Direktiva 97/81/ES, Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom,
preambula).
Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12.3.2001 o pribliţevanju zakonodaje drţav članic
v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov
podjetij ali obratov se nanaša na varstvo pravic zaposlenih pri prenosu podjetja ali
dela podjetja kot posledica zakonitih prenosov ali zdruţitev (Belopavlovič, 2005, str.
31).

5

ETUC (Evropska konfederacija sindikatov), UNICE (Sindikat industrije Evropske skupnosti), CEEP
(Evropski center javnih podjetij).
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Svet Evropske unije od leta 1998 dalje sprejema oziroma dopolnjuje smernice za
področje zaposlovanja. Drţave na podlagi teh smernic pripravljajo svoje strategije
zaposlovanja in akcijske programe zaposlovanja (Svetlik, 2002).
3.2.2

Konvencija MOD št. 175 o delu s krajšim delovnim časom

V okviru pravne ureditve pa je potrebno omeniti tudi Konvencijo Mednarodne
organizacije dela št. 175 o delu s krajšim delovnim časom (Ur.l. RS 11/2001, v
nadaljevanju MKDKDČ), ki jo je Republika Slovenija sprejela leta 2001. Le-ta določa,
da se mora delavcem, ki delajo krajši delovni čas, zagotoviti enako varstvo, kot je
zagotovljeno delavcem, ki delajo polni delovni čas tako glede pravice do
organiziranja, poklicne varnosti kot tudi zdravja ter diskriminacije (MKDKDČ, 4. člen).
Prav tako imajo pravico do osnovne plače, izračunane sorazmerno na podlagi ur, kot
jo prejemajo primerljivi delavci, ki delajo polni delovni čas (MKDKDČ, 5. člen).
Konvencija tudi določa, da so delavci, ki delajo krajši delovni čas upravičeni do
enakih pogojev glede socialne varnosti, kot jih imajo delavci, ki delajo polni delovni
čas, sorazmerno z delovnimi urami in prispevki (MKDKDČ, 6. člen). Upravičeni so tudi
do denarnih prejemkov glede varstva materinstva, prenehanja zaposlitve, plačanega
letnega dopusta in praznikov ter odsotnosti z dela zaradi bolezni v sorazmerju z
opravljenimi urami dela ali zasluţkom (MKDKDČ, 7. člen).
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4

SLOVENSKI TRG DELA

4.1

SPREMEMBE NA SLOVENSKEM TRGU DELA

V zadnjem desetletju so se razmere na slovenskem trgu dela zelo spremenile. Tako
je koncept polne zaposlenosti, ki je desetletja zagotavljal relativno polno zaposlenost
in varnost zaposlitve, prešel v sistem trţnega gospodarstva. Transformacijska
depresija s konca osemdesetih in začetka devetdesetih let je povzročila številne
spremembe. Zaradi pomanjkanja delovnih mest in zaradi strukturnih sprememb je
tako prišlo do vse večjega števila brezposelnih (Svetlik, 2002, str. 12).
V tem času se je opazno zmanjšala delovna aktivnost prebivalstva. Prizadeti so bili
tako mladi kot stari delavci. Mladi so vedno teţje našli zaposlitev, veliko starejših
delavcev pa se je predčasno upokojilo zaradi pritiskov in s strani drţave
subvencioniranega programa predčasne upokojitve (Vodopivec, 2005, str. 19).
Zaradi poslabšanja razmer na trgu dela konec osemdesetih let (točneje leta 1988) je
tudi Slovenija začela z razvojem programa in ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Z
njimi je v začetku omogočila večjo fleksibilnost predvsem na strani povpraševanja.
Leta 1990 je bil sprejet tudi Zakon o delovnih razmerjih, ki je dovoljeval odpuščanje
ţe zaposlenih preseţnih delavcev. Šele z njegovimi spremembami in z novim
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sprejetim leta
1991, so bili ustvarjeni dejanski pogoji za hitrejše sproščanje delovne sile, kar je
pomenilo hitrejše prehode v stanje delovne neaktivnosti ter v stanje brezposelnosti,
kar se kaţe v naraščanju stopnje brezposelnosti (Svetlik, 2002, str. 17).
V tem času so se pojavile spremembe tudi v poklicni in sektorski strukturi
slovenskega gospodarstva. V sektorski strukturi je tako sledil prehod delovno aktivnih
iz kmetijske in industrijske v storitvene dejavnosti (Svetlik, 2002, str. 14, 15). Kljub
povečanju storitvenega sektorja, pa Slovenija še vedno močno zaostaja za
povprečjem EU po deleţu zaposlenih na področju storitev. To zaostajanje je še
posebej vidno na področju zdravstva, socialnega varstva, trgovine in poslovnih
storitev.
Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in povečanja deleţa delovno aktivnih v
storitvenih dejavnostih pa je prineslo spremembe tudi pri samem povpraševanju po
delovni sili. Vse bolj pomembna je postala tudi izobrazba, tako da se je znatno
povečalo povpraševanje po bolj izobraţeni in mlajši delovni sili (Svetlin, 2002, str.
22).
Po letu 1993 so se razmere po gospodarski krizi umirile. Slovensko gospodarstvo se
je tako stabiliziralo, zmanjšala pa se tudi sama brezposelnost.
Kajzer (2005, str. 31) je povzela spremembe na trgu dela v obdobju od leta 1995 do
leta 2005. Za to obdobje je bilo značilno, da so se razmere na trgu izboljšale. Skupna
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stopnja zaposlenosti se je tako gibala okoli 63 %. V letih 2002 in 2003 je z
upočasnitvijo gospodarske rasti in negativnimi trendi v zaposlovanju tudi stopnja
zaposlenosti rahlo upadla, in sicer za 0,8 odstotne točke. V letu 2004 se je stopnja
zaposlenosti močno dvignila na 65,3 %, kar je nad povprečjem EU v tistem letu. V
Sloveniji se je v letu 2004 po Anketi o delovni sili (ADS) močno povečalo tako število
zaposlenih (za 3,3 %), samozaposlenih (za 4,5 %) kot tudi število pomagajočih
druţinskih članov (za 49 %). Povprečno število delovno aktivnih oseb po ADS je v
letu 2004 za 5,1 % višje kot leto prej, kar kaţe na močno povečanje razlik med
oblikami neformalne delovne aktivnosti.
Stopnja zaposlenosti se je zaradi pokojninske reforme še posebej povečala pri
starejših, pri mladih pa se je nekoliko zmanjšala, na kar je vplivalo povečanje
vključenosti mladih v izobraţevanje. Izobrazba je tako postala zelo pomemben
dejavnik na trgu dela, tako glede večje moţnosti zaposlitve kot delavnika, ki vpliva na
razlike v plačah (Kajzer, 2005, str. 7).
V tem obdobju je tako prišlo do potrebe po celovitem pristopu k reformam trga dela.
Do večjih sprememb je prišlo na naslednjih področjih (Kajzer, 2005):
 zmanjšalo se je varovanje zaposlitev, legalizirale pa so se tudi agencije za
posredovanje. Vodopivec (2005) z ekonomsko analizo ugotavlja, da je novi
zakon z omejitvijo restriktivnosti zaposlitvene zakonodaje v prvem letu
delovanja vplival na zmanjšanje razlik pri izstopu iz zaposlitve med delavci,
zaposlenimi za nedoločen in določen čas;
 skrajšalo se je trajanje prejemanja nadomestil za brezposelnost – s tem naj bi
vplivali na samo obnašanje brezposelne osebe in tako pospešili iskanje nove
zaposlitve;
 reforma pokojninskega sistema pa je prispevala k dviganju povprečne
upokojitvene starosti in s tem k precejšnemu dvigu stopnje zaposlenosti
populacije v starosti 55–64 let.
4.2

STANJE NA TRGU DELA

V prejšnjem poglavju so bile navedene nekatere ključne spremembe, ki so
zaznamovale slovenski trg dela. Sedaj pa se nekoliko bolj posvetimo trenutnemu
stanju.
Da je gospodarska kriza z vso silo zajela tudi Slovenijo, nam kaţejo vse večja
odpuščanja delavcev in vse manjša ponudba del. Septembra 2008 je tako število
brezposelnih začelo strmo naraščati. Podatki za mesec april 2009 kaţejo, da se je
število formalno delovno aktivnih (zaposlenih in samozaposlenih) glede na mesec
marec 2009 zmanjšalo za 0,3 %, glede na april 2008 pa za 1,5 %, kar kaţe, da se
upadanje na medletni ravni tako še naprej povečuje (UMAR, 2009, str. 12). Prav tako
se še vedno povečuje število brezposelnih (Tabela 2), a se rast počasi umirja, k
čemur prispeva ukrep o delnem subvencioniranju delovnega časa. Konec junija je
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bilo tako 86.481 brezposelnih, stopnja registrirane brezposelnosti se je aprila
povečala na 8,8 %.
Tabela 2: Stopnja registrirane brezposelnosti

Stopnja registrirane
brezposelnosti

2008
IV 2008
6,7
6,6
Vir: UMAR, 2009, str. 13

III 2009
8,4

IV 2009
8,8

V nadaljevanju sledi prikaz strukture aktivnega prebivalstva. Po evidencah
Statističnega urada RS je bilo v mesecu aprilu 2009 (Graf 1) v Sloveniji 74,4 % oseb
zaposlenih pri pravnih osebah, 7,3 % pri fizičnih osebah, 10 % oseb je bilo
samozaposlenih.
Graf 1: Struktura aktivnega prebivalstva, april 2009
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Vir: Statistični urad RS, 2009
Pod drobnogled je bila vzeta tudi zaposlenost v Sloveniji. Zaposlenost v Sloveniji je
bila v obdobju 2000–2008 (Tabela 3) vseskozi nekoliko višja od povprečja EU-27. V
letu 2008 je bila stopnja zaposlenih v Sloveniji, starih od 15 do 64 let 68,6 %. Kar
pomeni, da je bila za 2,7 odstotne točke višja od povprečja EU-27. Za primerjavo so
v spodnji tabeli (Tabela 3) navedeni tudi podatki sosednjih drţav. Od katerih odstopa
predvsem Avstrija, z 72,1% zaposlenostjo.
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Tabela 3: Stopnja zaposlenosti 2000-20086

Drţava/Območje
EU-27
Slovenija
Italija
Madţarska
Avstrija
Hrvaška

2000
62.2
62.8
53.7
56.3
68.5
:

2001 2002 2003 2004
62.6 62.4 62.6 63.0
63.8 63.4 62.6 65.3
54.8 55.5 56.1 57.6 b
56.2 56.2 57.0 56.8
68.5 68.7 68.9 67.8 b
:
53.4 53.4 54.7
Vir: Eurostat, 2009

2005
63.6
66.0
57.6
56.9
68.6
55.0

2006
64.5
66.6
58.4
57.3
70.2
55.6

2007
65.4
67.8
58.7
57.3
71.4
57.1

2008
65.9
68.6
58.7
56.7
72.1
:

Povpraševanje delodajalcev po delavcih se v Sloveniji od oktobra 2008 zmanjšuje, in
sicer najbolj v predelovalnih dejavnostih in tudi v gradbeništvu, trgovini, prometu in
skladiščenju ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V prihodnje se pričakuje
povpraševanje po kadrih, ki jih na trgu ţe več let primanjkuje. Med njimi so analitiki
in snovalci informacijskih sistemov, inţenirji elektrotehnike, inţenirji strojništva,
zdravniki, zobozdravniki, finančniki, revizorji, računovodje, medicinske sestre, kuharji,
natakarji, poklici za varovanje oseb in premoţenja, zidarji, tesarji, elektroinštalaterji,
varilci, monterji kovinskih konstrukcij, orodjarji, elektromehaniki, vozniki teţkih
tovornjakov in vlačilcev (Zavod RS za zaposlovanje, 2009).
Naslednji graf (Graf 2) nam prikazuje prijavljena prosta delovna mesta v obdobju od
junija 2008 do junija 2009. Tu so prikazane zaposlitve, ki jih je v navedenem obdobju
na osnovi obrazca M-1 (Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju) registriral Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod
RS za zaposlovanje pa je zanje pred tem prejel prijavo prostega delovnega mesta.
Graf 2: Prijavljena prosta delovna mesta jun. 2008 – jun. 2009
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Vir: Statistični urad RS, 2009

6

Oznaka : pomeni, da podatki niso na voljo; oznaka b pa pomeni, da podatki niso enotni.
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Ponudba delovnih mest tako za določen kot nedoločen čas je v obravnavanem letu
izrazito upadla, kar je posledica gospodarske krize, ki je privedla do zmanjšanja
naročil v podjetjih in s tem posledično manjšega povpraševanja po delovni sili. V
mesecu juniju 2008 je bilo skupaj prijavljenih 20.186 prostih delovnih mest, junija
2009 pa le 14.473. Ponudba delovnih mest se je v obravnavanem letu zmanjšala kar
za 28,3 %. Kot je razvidno iz podatkov, se je ponudba zaposlitev za določen čas v
razmerju z zaposlitvijo za nedoločen čas nekoliko povečala glede na leto 2008, in
sicer za 3,9 %.
Delodajalci se v večji meri odločajo za zaposlovanje za določen čas, saj jim tovrstne
zaposlitve omogočajo hitrejše odzivanje na spremembe v gospodarstvu ter potrebe v
podjetju (enostavnejše zaposlovanje in odpuščanje). Poleg tega jim je z njimi
omogočena večja konkurenčnost, saj z manjšimi stroški in hitrejšo prilagoditvijo
ostajajo konkurenčni ostalim podjetjem. Zaposlovanje za določen čas pa ima za
delodajalca še eno prednost, saj mu nudi čas, da preizkusi delavca in s tem oceni
njegove sposobnosti.
Seveda pa je v prihodnje moč pričakovati povečanje pomena fleksibilnosti in s tem
povezano večjo uporabo fleksibilnih oblik dela. Kajti prav prilagodljivost ter razvojna
naravnanost lahko pomagata do izhoda iz krize ter s tem do prestrukturiranja
gospodarstva.
Tudi pri gibanju zaposlenosti (Graf 3) vidimo, da je v vseh mesecih prevladujoča
oblika zaposlitev za določen čas. Ker je vse več ponujenih zaposlitev prav za določen
čas, posamezniki nimajo druge izbire, kot da takšno zaposlitev sprejmejo. S tem v
nekaterih primerih prihaja tudi do neprostovoljne fleksibilnosti.
Graf 3: Gibanje zaposlenosti jun. 2008 – jun. 2009
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4.3

NAPOVEDI

Konec vsakega leta Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na osnovi 9. in 10.
člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št.
107/2006) zbere podatke o gibanju zaposlenosti v preteklem letu ter napoved za
tekoče leto. K anketi LPZAP so pozvane poslovne osebe, ki zaposlujejo 10 ali več
oseb. V letu 2009 je obvestilo oziroma poziv k izpolnjevanju ankete prejelo 10.131
poslovnih subjektov, od tega je Zavodu RS za zaposlovanje odgovore posredovalo
7.481 (Spruk, 2009).
Tabela 4: Napoved rasti zaposlenosti po dejavnostih za leto 2009

Število
zaposlenih
31. 12.
2008
3.985
3.094
171.187

Področje dejavnosti
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
B Rudarstvo
C Predelovalne dejavnosti
D Oskrba z električno energijo, plinom in
paro
6.735
E Oskrba z vodo; ravnanje z odpadki in
odpadki; saniranje okolja
8.282
F Gradbeništvo
44.192
G Trgovina; vzdrţevanje in popravilo
motornih vozil
70.176
H Promet in skladiščenje
34.075
I Gostinstvo
13.979
J Informacijske in komunikacijske
dejavnosti
15.294
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
22.413
L Poslovanje z nepremičninami
2.226
M Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
15.840
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
18.272
O Dejavnost javne uprave in obrambe;
dejavnost obvezne socialne varnosti
49.409
P Izobraţevanje
57.705
Q Zdravstvo in socialno varstvo
45.438
R Kultura, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti
8.384
S Druge dejavnosti
2.687
Skupaj
593.373
Vir: Spruk, 2009
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Načrtovano
število
zaposlenih
31. 12.
2009
3.829
2.873
164.040

Indeks
2009/2008
96,1
92,9
95,8

6.807

101,1

8.390
44.433

101,3
100,5

72.118
33.809
14.076

102,8
99,2
100,7

15.222
22.852
2.304

99,5
102
103,5

16.070
19.612

101,5
107,3

50.278
57.910
45.861

101,8
100,4
100,9

8.442
2.721
591.647

100,7
101,3
99,7

Vsi poslovni subjekti, ki so posredovali podatke, so ob koncu leta zaposlovali 593.373
oseb, do konca leta 2009 pa naj bi se število zaposlenih zmanjšalo za 0,3 %. Tudi
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2009 predvideva negativno
gospodarsko rast – 4,0 % (prvič po letu 1994), stopnja registrirane brezposelnosti pa
naj bi porasla na 8,9 %. V letu 2010 pa naj bi bila stopnja registrirane brezposelnosti
kar 10,3 % (Spruk, 2009).
Največji porast zaposlovanja za leto 2009 (Tabela 4) napovedujejo poslovni subjekti
iz drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kjer naj bi bilo konec leta 7,3 % več
zaposlenih kot decembra 2008. Temu trendu povečanja zaposlovanja sledijo tudi
dejavnosti poslovanja z nepremičninami (+ 3,5 %), dejavnosti trgovine, vzdrţevanja
in popravil motornih vozil (+ 2,8 %) ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti (+ 2,0
%). Največje zmanjšanje zaposlenosti napovedujejo delodajalci iz rudarstva,
napovedano je kar 7,1 % zmanjšanje, v predelovalnih dejavnostih pa napovedujejo
4,2 % zmanjšanje zaposlenosti.
4.4

PROBLEMI TRGA DELA

Trg dela se sooča s številnimi problemi. V nadaljevanju so navedeni štirje ključni
problemi, ki se pojavljajo na trgu dela (Kajzer, 2005, str. 37):
 nizka stopnja zaposlenosti in visoka stopnja brezposelnosti nizko izobraţenih,
kar je ključni strukturni problem brezposelnosti v Sloveniji. Problem je povezan
z bistveno niţjo stopnjo zaposlenih v storitvenem sektorju ter niţjo stopnjo
zaposlitev s krajšim delovnim časom med starejšimi;
 izredno nizka stopnja zaposlenosti starejših (med najniţjimi v EU), ki je
povezana z reševanjem odkrite brezposelnosti s predčasnim upokojevanjem
kakor tudi z malo razširjenim delom s krajšim delovnim časom. Zato bi bilo
koristno spodbujati delno upokojevanje;
 sorazmerno visoka stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let). Z zaposlitvijo
mladih, neizkušenih ljudi je potreben dodaten napor pri uvajanju na delovnem
mestu. Zaposlenost bi se povečala s prekvalifikacijo in ustrezno izobrazbo
(vsaj srednješolsko);
 slabo ravnanje z ljudmi in premalo vlaganja v človeške vire, kar se kaţe v
neizkoriščenosti človeških virov, nizki stopnji proţnosti zaposlovanja ter
premajhnem obsegu kadrovskih strokovnjakov.
4.5

UKREPI ZA REŠEVANJE PROBLEMOV

Da bi se stanje na trgu dela izboljšalo, je Vlada RS v sklopu reform sprejela pet
ukrepov. Le-ti naj bi pripomogli k večji aktivnosti prebivalstva ter k zniţanju stopnje
brezposelnosti (MDDSZ, 2006, str. 3):
1. spodbujanje večje aktivnosti brezposelnih oseb (spodbujanje brezposelnih k
iskanju in sprejemanju dela);
2. učinkovitejša politika zaposlovanja (boljše usklajevanje posameznih ukrepov);

26

3. spodbujanje in omogočanje vseţivljenjskega učenja (izboljšanje moţnosti
posameznika na trgu dela);
4. ureditev sistema štipendiranja za mlade (povečanje usmerjenosti sistema v
zadovoljevanje potreb gospodarstva in omogočanje mladim, da pridejo do
izobrazbe, ki jim bo pozneje prinesla zaposlitev);
5. povečanje prilagodljivosti trga dela in olajšanje zaposlovanja (pomeni na eni
strani odpravljanje ovir in strahov delodajalcev pred novim zaposlovanjem, na
drugi strani pa spodbujanje brezposelnih k prekvalifikaciji ter zaposlovanju v
fleksibilnih oblikah dela).
Namen ukrepa povečanja prilagodljivosti trga dela in olajšanja zaposlovanja je
uskladitev stopnje varovanja delovnega mesta s ciljem proţnosti zaposlovanja ter
zmanjšanja strahu delodajalcev pred zaposlovanjem za nedoločen čas. Poleg tega je
potrebno spodbuditi fleksibilne oblike zaposlovanja, zmanjšati ovire za prekvalifikacije
in zaposlovanje brezposelnih, zmanjšati regulacijo opravljanja poklicev in pridobitne
dejavnosti ter zmanjšati davčne obremenitve dela (ukrep 54). Predlagane
spremembe Vlada RS (MDDSZ, 2006, str. 7):
 zmanjšati ovire za zaposlovanje za nedoločen čas, pospešiti zaposlovanje s
skrajšanim delovnim časom in druge oblike fleksibilnega dela, poleg tega pa z
ostalimi ukrepi zagotoviti več aktivne politike zaposlovanja in vseţivljenjsko
učenje;
 spodbujanje usposabljanja in izobraţevanja za večjo usposobljenost ter tako
omogočiti večjo zaposljivost in prilagodljivost;
 zmanjšati ovire za razvoj in delovanje agencij za zaposlovanje delavcev;
 omogočiti opravljanje začasnih in občasnih del s pridobitno dejavnostjo brez
prevelike reguliranosti in dolgotrajnih postopkov registracije;
 uvesti dodatne spodbude za legalizacijo dela na črno ter dosledno izvajati
ukrepe za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;
 zagotoviti dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
Poleg navedenih ukrepov Vlade bi bilo potrebno posebno pozornost posvetiti tudi
varnosti zaposlitve. Podjetja bi zato morala upoštevati logiko proţnosti in varnosti, ki
je vključena v evropsko strategijo zaposlovanja. Večji poudarek naj bi bil na vlaganju
v delovno silo, predvsem v njeno kvaliteto. Na eni strani naj bi bolj poudarjali pomen
znanja in kompetenc ter vseţivljenjskega učenja, na drugi pa kakovost delovnega
ţivljenja (večja socialna varnost, usklajevanje dela z drugimi področji ţivljenja, varno
in zdravo delovno okolje) (Kanjuo in Ignjatović, 2004, str. 255). Trenutno je stanje
ravno nasprotno, saj se podjetja v večini odločajo za fleksibilno zaposlovanje le
zaradi moţnosti večje izrabe delovne sile (ekonomski interes), zaposleni v tem
primeru nimajo nikakršne koristi. V prihodnosti predstavlja velik izziv iskanje
zaposlitev, ki bodo zadovoljile tako ekonomske kriterije organizacij, hkrati pa tudi
potrebe zaposlenih po usklajevanju svojega časa za delo in druge ţivljenjske
aktivnosti.
Večji poudarek bo potrebno nameniti tudi mlajšim generacijam, ki so še posebej
izpostavljene fleksibilnim oblika dela. V ospredju je zaposlitev za določen čas, ki je
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zanje ţe stalnica. Glede te zaposlitve bi bilo potrebno vzpostaviti dodaten nadzor nad
podaljševanjem pogodb. Izboljšati pa bi bilo potrebno tudi njihov finančni poloţaj,
predvsem z vidika moţnosti najema kredita, saj je le-ta zelo pomemben za mlade
druţine, ki si ţelijo ustvariti svoj dom. Na drugi strani pa bo staranje delovne sile
zahtevalo uvajanje določenih oblik zaposlitve, ki bodo omogočile zaposlovanje tudi
starejši populaciji. Kot primer dobre prakse sta zaposlovanje s krajšim delovnim
časom in delitev delovnega mesta, ki omogoča, da starejši in bolj izkušeni delavci
uvajajo mlajše.
4.6

VPLIV GOSPODARSKE KRIZE IN MOŢNOSTI SPREMEMB

Dnevna poročila govorijo o vse večjem odpuščanju in propadanju nekdaj velikih
podjetij in nam s tem poročajo, da je gospodarska kriza z vso silo zajela tudi
Slovenijo. Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj predvidevajo, da se bo do
konca leta število brezposelnih pribliţalo številki sto tisoč. Ker pa je število
brezposelnih ţe maja preseglo napovedi UMAR-ja za leto 2009, lahko pričakujemo,
da bo Slovenija v letu 2010 vstopila s 100.000 Slovenci brez dela. Slovenija se je s
podobno situacijo ţe srečala v letih po osamosvojitvi, tedaj se je spopadala s hudo
recesijo, med katero je brez dela ostalo kar 130.000 Slovencev (Zimic, 2009).
Gospodarska kriza je privedla do upadanja gospodarske aktivnosti. Poslovni rezultati
so se poslabšali v večini dejavnosti, v zadnjih mesecih pa so se razmere poslabšale
predvsem v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Za trg dela je značilno, da se
na takšne šoke odzove s fleksibilnostjo stroškov dela, mobilnostjo dela, ki zajema
geografsko mobilnost in mobilnost med sektorji, ter s prilagajanjem števila
zaposlenih in s spremembami števila opravljenih delovnih ur (sprememba plač)
(UMAR, 2009a).
Zasebni sektor se je krize lotil s prilagoditvami plač ter zmanjšanjem obsega
povpraševanja po delu. Zmanjšalo se je opravljanje nadur, podjetja so uvedla
skrajšan delovni čas, konec leta 2008 pa je gospodarska kriza prinesla številna
odpuščanja ter nepodaljšane pogodbe za določen čas. Septembra 2008 je bilo v
Sloveniji 59.303 brezposelnih oseb. Brezposelnost pa se je skozi mesece močno
povečevala, saj je bilo v mesecu juniju 2009 kar 86.418 brezposelnih oseb. Zaradi
vse večje brezposelnosti je prišlo tudi do naraščanja števila prejemnikov nadomestil
za brezposelnost in prejemnikov denarnih socialnih pomoči. S tem pa se povečuje
javnofinančni izdatek za socialno varnost (UMAR, 2009a).
Na gibanje na trgu dela se je drţava odzvala z ukrepi politike trga dela. Okrepila je
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki vključuje svetovanje in pomoč pri
zaposlitvi, usposabljanje in izobraţevanje, spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja, programe za povečanje socialne vključenosti. Vlada ţeli pri
ukrepanju na trgu dela doseči hkrati tri cilje (UMAR, 2009a):
 minimizirati mnoţično odpuščanje,
 omogočiti prestrukturiranje in
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zagotoviti ustrezno dohodkovno strukturo.

Z namenom ohranitve delovnih mest sta bila sprejeta tudi:
 Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Ur.l. RS 5/2009),
 Zakon o delnem povračilu nadomestila plač (UR.l. RS 42/2009).
Pri prvem gre za spodbujanje krajšega delovnega časa, ki je ena izmed oblik
prilagajanja spremenjenim razmeram na trgu in krizi. Namen spodbujanje je
ohranjanje delovnih mest kljub začasnemu padcu povpraševanja. S sprejetjem
Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa lahko podjetja zaprosijo
za pridobitev subvencije v višini 60–120 € za delavca. Do začetka junija 2009 je bila
subvencija odobrena 620 podjetjem, in sicer za 63.589 zaposlenih s skrajšanim
delovnim časom. Zakon o delnem povračilu nadomestila plač pa ureja delno povračilo
izplačanih plač zaposlenih na »začasnem čakanju na delo« (UMAR, 2009a).
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5

FLEKSIBILNE OBLIKE DELA V SLOVENIJI

V Sloveniji je bila zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom dolgo časa
edina oblika zaposlitve. Delojemalcem je bila najprivlačnejša zaradi socialnih pravic,
za delodajalce pa običajno najdraţja. Seveda pa moramo tu poudariti, da je tudi
danes še vedno ena od prevladujočih oblik zaposlitve, na katero so vezane številne
politike drţavne blaginje, ugodnosti, ki izhajajo iz zaposlitve (Ignjatović, 2002, str.
177).
Kljub njeni prevladi, pa se na slovenskem trgu dela vedno bolj uveljavljajo fleksibilne
oblike dela. Podatki zadnjih petindvajsetih let kaţejo, da so bile spremembe na trgu
dela tako velike, da bi trg dela teţko označili kot nefleksibilen. V obdobju 1997–2006
sta pri nas prevladovali dve fleksibilni obliki dela (Senjur, 2008):
 zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom (prevladujoča oblika),
 delo preko študentskega servisa.
V zadnjih letih se zaposlitev za določen čas v Sloveniji povečuje (Tabela 5). Tako je
Slovenija v primerjavi z EU in njenimi članicami glede števila zaposlitev za določen
čas v samem vrhu. Tudi podatki Zavoda RS za zaposlovanje kaţejo, da je zaposlitev
za določen čas vse več. Za Slovenijo velja, da je kar 70 % novih zaposlitev prav za
določen čas. Izmed vseh novih prijavljenih brezposelnih pa je okrog 40 % tistih, ki so
ostali brez sluţbe prav zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Tu moram poudariti,
da je v tej skupini večji deleţ ţensk in mladih. V Sloveniji je deleţ mladih do 30 let v
vseh zaposlitvah za določen čas skoraj 40% med moškimi, deleţ med ţenskami pa je
še nekoliko večji, in sicer znaša 50 % (Bečan et al., 2008, str. 231–232).
Tabela 5: Deleţ zaposlenih za določen čas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Slovenija 13,7
13,0 14,3
13,7
17,8
17,4
17,3
18,5
EU-25
12,6
12,9 12,9
13,2
13,8
14,6
15,0
15,1
Vir: EUROSTAT, 2008
Zaradi visokih stroškov odpuščanja in zaradi laţjega prilagajanja se delodajalci vse
pogosteje odločajo za zaposlitev za določen čas. V obdobju od 2000 do 2007 se je
deleţ zaposlenih za določen čas v Sloveniji povečal kar za 8 odstotnih točk, v EU pa
le za 2,9 odstotne točke. Ta podatek kaţe, da se deleţ zaposlitev za določen čas v
Sloveniji v primerjavi s povprečjem EU veča. Seveda je potrebno poudariti, da je bilo
v preteklosti v Sloveniji teh oblik v primerjavi z nekaterimi drţavami v EU relativno
malo. Ker so se v Sloveniji te oblike začele uveljavljati predvsem v zadnjih letih, se
deleţ le-teh povečuje prav sedaj. Ta deleţ se je pri nas še posebej povečal na
prehodu iz leta 2003 v leto 2004. V tem letu je začel veljati nov Zakon o delovnih
razmerjih, ki je zmanjšal varovanje redno zaposlenih in deloma zaostril pogoje za
uporabo začasnih zaposlitev.
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5.1

MERJENJE FLEKSIBILNOSTI TRGA DELA

Fleksibilnost trga dela je zelo obširen pojem, zato je zanj nemogoče oblikovati
enovito merilo. Kot najpogostejši metodi merjenja se v mednarodnih primerjavah
uporabljata razširjenost začasnih in delnih zaposlitev. Delne zaposlitve (zaposlitve s
krajšim delovnim časom) praviloma povečujejo prilagodljivost trga dela na strani
ponudbe in povpraševanja. Začasne zaposlitve pa povečujejo moţnost za prilagajanje
obsega zaposlenosti in zmanjšujejo stroške tovrstnega prilagajanja. Sorazmerno
velika razširjenost začasnih zaposlitev je praviloma tudi posledica velikih stroškov
odpuščanja in teţavnosti odpuščanja (UMAR, 2008, str. 127).
Deleţ začasnih zaposlitev (Tabela 6) v Sloveniji hitro narašča. Prav zaradi hitre rasti
deleţa začasnih zaposlitev se Slovenija uvršča vedno višje med drţave EU. Deleţ je
pričel še posebej hitro naraščati po letu 2003, ko je v veljavo vstopil Zakon o
delovnih razmerjih, ki je zmanjšal varovanje zaposlitve za nedoločen čas. V letu 2007
je deleţ začasnih zaposlitev znašal kar 18,5 %, kar je nad povprečjem EU (27), ki
znaša 14,5 %.
Tabela 6: Deleţ začasnih zaposlitev v skupni zaposlenosti v %

EU-27
Slovenija

2000
12,2
12,8
Vir:

2005 2006
13,9
14,3
16,8
17,9
UMAR, 2009b.

2007
14,5
18,5

2008
14,1
16,9

Slovenija je tudi v letu 2008 ostala nad povprečjem EU (27), čeprav se je deleţ
začasnih zaposlitev nekoliko zmanjšal. To zmanjšanje je moč zaznati predvsem v
starostni skupini 25–49 let, deleţ med mladimi (15–24 let) pa je v drugem četrtletju
2008 ostal na visoki ravni (66,7 %). V Sloveniji so začasnim zaposlitvam
izpostavljene predvsem mlade ţenske (76,2 % ţensk v starostni skupini 15–24 let).
Poudariti je potrebno, da je vzrok za visok deleţ mladih z začasno zaposlitvijo v
Sloveniji predvsem delo preko študentskih servisov, ki delodajalcem omogoča večjo
fleksibilnost pri delu (UMAR, 2009b, str. 136).
Kot je bilo omenjeno, se za merjenje fleksibilnosti trga dela uporablja tudi metoda
razširjenosti delnih zaposlitev (Tabela 7). Pri primerjanju deleţa delnih zaposlitev
Slovenija še vedno zaostaja za povprečjem EU, čeprav se ta deleţ tudi pri nas
vztrajno izboljšuje. Naraščanje delnih zaposlitev je bilo zaznano vse do leta 2007, kar
kaţe na trend povečanja proţnosti trga dela. Z letom 2008 pa se je ta trend nekoliko
umiril.
Tabela 7: Deleţ delnih zaposlitev s skupnim številom zaposlenih (15-64 let)

EU-27
Slovenija

2000
15,8
5,3

2005 2006
17,4
17,7
7,8
8,4
Vir: UMAR, 2009b.
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2007
17,7
8,8

2008
17,7
8,1

Zaostanek Slovenije pri razširjenosti delnih zaposlitev je zlasti velik pri ţenskah in
minimalen pri moških. Do zmanjšanja razširjenosti delnih zaposlitev v Sloveniji je v
letu 2008 prišlo zlasti med mladimi (deleţ se je iz leta 2007 na 2008 zmanjšal za 1,8
odstotne točke) in starejšimi (iz 12,5 % v drugem četrtletju 2007 na 9,6 % v drugem
četrtletju 2008). Obseg delnih zaposlitev se je med starejšimi zniţal predvsem zaradi
zniţanja števila pomagajočih druţinskih članov, ki večinoma delajo v kmetijstvu
(UMAR, 2009b, str. 138).
Razširjenost začasnih in delnih zaposlitev se je v letu 2008 zmanjšala. Kljub
zmanjšanju razširjenosti fleksibilnih oblik zaposlovanja pa je ostal deleţ mladih (1524 let) z začasnimi in delnimi zaposlitvami relativno visok in se v zadnjih letih ni
bistveno zmanjšal. Visok deleţ mladih s fleksibilnimi oblikami zaposlitve v Sloveniji je
posledica dela mladih preko študentskih servisov, ki je za delodajalca privlačnejše z
vidika moţnosti prilagajanja obsega dela kot tudi z vidika niţje obdavčitve tovrstnega
dela (UMAR, 2009b).
5.2

ŠTUDENTSKO DELO

Študentsko delo nedvomno predstavlja eno izmed najbolj pogostih fleksibilnih oblik
dela, ki v Sloveniji predstavljajo velik del trga dela. Večina mladih vstopi na trg dela
prav z delom preko napotnice, torej z opravljanjem študentskega dela. Vse večji
obseg študentskega dela pa je privedel do nekaterih spornih vprašanj. Zaradi
študentskega dela naj bi se povečala brezposelnost oziroma naj bi bilo zaradi
obseţnejšega študentskega dela na voljo vse manj rednih zaposlitev.
Lahko rečemo, da gre tudi pri študentskem delu za neke vrste delovno razmerje. To
razmerje pa se za razliko od rednega, pogodbenega razmerja, kjer je temelj
pravnega razmerja pogodba, dokazuje z napotnico pooblaščene agencije. Poleg tega
spada študentsko delo med manj obremenjene zasluţke. Olajšava je prisotna tako na
strani delodajalca, ki je oproščen določenih obveznosti, kot na strani študenta,
katerega zasluţek do določene vsote ni obdavčen.
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je definirano z 216. členom Zakona o
delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/2002, 103/2007). Ta člen določa, da lahko dijaki,
ki so ţe dopolnili 15 let, ter študentje opravljajo začasno ali občasno delo tudi na
podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela
dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja. Kot začasno ali
občasno delo se lahko opravlja tudi delo na delovnem mestu pri posameznem
delodajalcu, vendar najdalj 90 dni brez prekinitve v posameznem koledarskem letu
(ZDR, 216. člen).
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5.2.1

Splošni pogoji študentskega dela

Študentski servis posreduje začasna in občasna dela osebam (e-Študentski servis,
2009):
 s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so ţe dopolnile 15 let;
 s statusom študenta v Republiki Sloveniji;
 s statusom udeleţencev izobraţevanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se
izobraţujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega
in višjega strokovnega izobraţevanja.
Začasna in občasna dela preko študentskega servisa lahko opravljajo tudi:
 dijaki in študenti, drţavljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali
študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v
drţavi tuje šole;
 osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi
vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega
šolskega leta;
 študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov
opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.
Pred pričetkom dela mora študent oziroma dijak dvigniti napotnico, ki je pravna
podlaga za delo preko študentskega servisa. Z njo dokazuje, da ne opravlja dela »na
črno«. V primeru da študent oziroma dijak nima napotnice, ne mora uveljavljati
odškodnine za nezgodo pri delu, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta
kaznovana dijak in delodajalec. Študent oziroma dijak je plačan glede na
dogovorjeno urno predpostavko.
Poleg objavljanja aktualnih del in zagotavljanja izplačil je študentski servis dolţan
poskrbeti tudi za zavarovanje študenta oziroma dijaka (e-Študentski servis, 2009):
 na podlagi 225. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur.l. RS št. 109/2006) je študentski servis dolţan plačevati prispevek za
posebne primere zavarovanja (za primer smrti in invalidnosti kot posledice
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni). Prispevek trenutno znaša 8,12 €/leto in
se plača s prvo realizirano napotnico v tekočem koledarskem letu;
 poleg tega je študent zavarovan tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni. Na podlagi 6. točke 17. člena in 2. alineje 2. točke 49. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 72/2006,
91/2007, 76/2008) morajo prispevek plačevati vse pravne in fizične osebe,
kjer študenti/dijaki opravljajo delo. Trenutni znesek znaša 4,27 € na
realizirano napotnico, prispevek pa določa skupščina ZZZS. Delodajalec se
lahko odloči, ali bo postopek izvedbe zavarovanja izvajal sam ali pa bo za ta
postopek pooblastil študentski servis;
 člani nekaterih servisov pa so z dvigom napotnice tudi dodatno nezgodno
zavarovani za primer smrti, invalidnosti in nesreče pri delu, saj iz prvih dveh
zavarovanj študent ne dobi nikakršne denarne odškodnine. Premijo za
zavarovanje plača študentski servis, do odškodnine v primeru nezgode pa je
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upravičen član. Zato je pomembno, da ima dijak ali študent veljavno
napotnico študentskega servisa pred pričetkom dela.
5.2.2

Obdavčevanje študentskega dela

Napoved za dohodnino mora oddati vsak rezident, ki je v koledarskem letu imel
obdavčljive prihodke višje od splošne olajšave. Za leto 2009 znaša splošna olajšava
3.051,35 €.
Tabela 8: Priznane olajšave za leto 2009

Olajšava

Znesek oz. stopnja

splošna olajšava

3.051,35 €

posebna osebna olajšava

3.051,35 €

povišana splošna olajšava

2.062,00 oz. 1.031,00 €

normirani stroški

10 % od dohodka preko napotnic
Vir: e-Študentski servis, 2009

Splošna olajšava (Tabela 8) se prizna vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug
rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrţevanega druţinskega člana. To
pomeni, da študent oziroma dijak izgubi splošno olajšavo v primeru, da ga starši v
svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrţevanega druţinskega člana.
Študentu in dijaku se prizna tudi povišana splošna olajšava, ki znaša za leto 2009
2.062 € oziroma 1.031 €, če njegovi skupni obdavčljivi prihodki ne preseţejo
8.557,30 € oziroma 9.897,60 €. To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja
povišano splošno olajšavo pod dvema pogojema: če drug rezident (starši) za
študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrţevanega druţinskega člana
in če je znesek obdavčljivih prihodkov niţji od 8.557,80 € oz. 9.897,60 € (eŠtudentski servis, 2009).
Posebna osebna olajšava, ki znaša za leto 2009 3.051,35 € se prizna rezidentu, ki se
izobraţuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del
dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja: status študenta ali dijaka
in starost do 26 let (Prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na
študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za
dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od
dneva vpisa.) (e-Študentski servis, 2009).
Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR, če študent ali
dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje ali če je
izplačilo višje, je akontacija 25 % (e-Študentski servis, 2009).
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5.2.3

Študentsko delo z vidika delodajalca

Glede na prednosti, ki jih nudi ta oblika dela, lahko zaključimo, da je delo prek
študentskega servisa ugodno tako za delodajalca kot za študenta. Seveda pa se tu
pojavi vprašanje, kdo ima več koristi. Študentsko delo je v času študija koristno za
obe strani. Študentom je s to vrsto dela omogočeno pridobivanje sredstev, potrebnih
za študij, pridobijo si tudi dragocene izkušnje. Delodajalcu pa je v tem času dana
priloţnost, da spozna potencialni kader za svojo druţbo (Spletni portal Moje delo,
2009).
Poleg tega se podjetja študentskega dela posluţujejo tudi zaradi laţjega pokrivanja
nenadnih potreb po delovni sili v času sezonskih in proizvodnih nihanj. Študentsko
delo je tudi cenejše, ni podvrţeno omejitvam in rokom. Je eno od vzvodov za
zmanjšanje trajnejših potreb po novih sodelavcih. Kot je bilo omenjeno ţe zgoraj, je
študentsko delo tudi potencialni vir kadrov. Študentsko delo za podjetja predstavlja
enega od moţnih načinov za preizkušanje potencialnih novih kadrov. Ta način
podjetju omogoča, da daljše obdobje spremlja kandidata pri opravljanju dela, ga
uvede v delo in ga nauči potrebnih delovnih postopkov. V kolikor se kandidat v
preizkusni dobi izkaţe za primernega, ga podjetje lahko zaposli (Spletni portal
Poslovni bazar, 2009).
Zaposlovanje študentov prinaša delodajalcu tudi niţje stroške. Delodajalcu tako ni
treba plačevati prispevkov, ki jih mora plačevati za redno zaposlene (Kocbek, 2009).
Poleg tega delodajalec ni dolţan plačati prevoza, malice, regresa za letni dopust idr.
Za delodajalca ima študentsko delo izredno prednost tudi z vidika samega
prenehanja delovnega razmerja. V primeru nezadovoljstva z delom študenta oziroma
v primeru, da ga ne potrebuje več, le-tega lahko odpusti brez odpovednih rokov in
odpravnin.
Seveda pa študentsko delo za delodajalca prinaša tudi nekatere slabosti. Na eni
strani ima delodajalec pravico odpustiti študenta kadarkoli, prav tako ima tudi
študent brez kakršnihkoli rokov pravico kadarkoli oditi iz podjetja. Poleg tega
študentje ne čutijo takšne pripadnosti podjetju kot redno zaposleni, iz tega pa sledi
tudi manjši čut za odgovornost do dela in njegove kvalitete. Ko študent konča delo v
podjetju, s seboj odnese tudi pridobljeno znanje, katerega lahko izkoristi pri
konkurenčnem podjetju in tako škodi bivšemu delodajalcu. Prav tako so študentje
plačani na uro, zato so v povprečju manj učinkoviti od redno zaposlenih, ki so bolj ali
manj plačani po samem učinku.
5.2.4

Študentsko delo iz vidika študenta

Študentsko delo v prvi vrsti omogoča študentu izboljšanje ekonomskega poloţaja in
mu tako pomaga pri financiranju študija. Ko se posameznik odloča za študij, igrajo še
posebej veliko vlogo stroški študija, med katere uvrščamo tako neposredne kot
posredne stroške. Med neposredne stroške študija uvrščamo stroške, ki so navzoči
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tekom študija, to so stroški bivanja, učbenikov, prehrane, prevoza itd. Za posredne
stroške pa veljajo oportunitetni stroški, pri katerih posameznik v procesu odločanja
za študij tehta zasluţek, ki bi ga zasluţil v času študija, in ga primerja s koristmi ter
zasluţkom, ki mu jih bo izobraţevanje prineslo v prihodnosti (Descy in Tessaring,
2001, str. 320). Z delom prek študentskih servisov pa je študentu ali dijaku
omogočeno laţje kritje stroškov izobraţevanja. Tako mu je, poleg ţepnine in
morebitne štipendije, omogočen dodaten zasluţek, s katerim laţje financira svoje
potrebe ter s tem staršem deloma olajša finančno breme svojega šolanja.
Poleg boljšega finančnega poloţaja so s strani študenta izredno pomembne izkušnje,
ki jih pridobi z delom prek študentskega servisa. Te izkušnje so lahko nadaljnja
podlaga za izobraţevanje, poleg tega pa pripomorejo tudi pri oblikovanju njegove
kariere ter omogočajo stik s potencialnimi delodajalci. V marsikaterem primeru se
tako delodajalec po preteku statusa študenta odloči za nadaljnje sodelovanje in
študentu ponudi redno zaposlitev. Poleg naštetega pa si študent z delom pridobi tudi
prva priporočila, ki mu lahko pomagajo pri iskanju redne zaposlitve (Spletni portal
Moje delo, 2009).
Za delo prek študentskega servisa je značilno, da je manj obdavčeno. Študent lahko
prekine z delom kadarkoli, prav tako si lahko brez posebnega dovoljenja vzame prost
dan. Na drugi strani pa je študent slabše zaščiten, saj ga lahko delodajalec brez
posebnih razlogov odpusti kadarkoli. Študent ima tudi manj pravic: npr. nima plačane
bolniške odsotnosti, prevoza in malice. Slabost študentskega dela je tudi ta, da se to
delo ne šteje v delovno dobo.
Na temo študentskega dela je bila izvedena tudi raziskava, ki je pokazala, da si kar
42 % vprašanih ţeli s študentskim delom predvsem izboljšati materialni poloţaj. 38
% pa pričakuje od študentskega dela čim boljše delovne izkušnje, ki jim bodo
pomagale pri kasnejši zaposlitvi (Jeraj, 2005, str. 23).
5.2.5

Študentsko delo z vidika drţave

Študentsko delo je vse bolj aktualna tema tudi s strani drţave. Drţava in njeni organi
se soočajo z vprašanji ureditve študentskega dela, slišati je bilo celo predlog o
njegovi ukinitvi. Študentsko delo se je v zadnjih letih močno razširilo in kot pravi
minister za delo, preseglo svoj temeljni namen, to je, da omogoča dopolnjevanje
študija s pridobivanjem praktičnih znanj in izkušenj, študentom, ki imajo slabši
ekonomski poloţaj, pa omogoča pridobivanje sredstev za stroške študija. Problem naj
bi predstavljal zlasti nadzor nad študentskim delom. Veliko študentov se tako vpisuje
na fakultete le zaradi pridobitve statusa, s katerim jim je omogočena moţnost dela
prek študentskega servisa (Dimnik, 2009).
Problematiko študentskega dela je potrebno urediti tako, da bo dijakom in študentom
zagotavljala čim večjo varnost. Študentsko delo naj bi tako postalo zgolj način
nabiranja ustreznih delovnih izkušenj v funkciji priprave na opravljanje dela v
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delovnem razmerju oziroma v funkciji učnega oziroma študijskega procesa.
Načrtovane spremembe na področju študentskega dela predvidevajo priznanje
študentskega dela kot delovne izkušnje, plačevanje invalidskega in pokojninskega
prispevka in s tem priznanje delovne dobe (Kocbek, 2009).
Za študentsko delo je značilno, da prinaša drţavi manj denarnih sredstev, saj
delodajalcem ni treba plačevati prispevkov, ki jih morajo plačevati za redno
zaposlene. Drţava si tako ţeli čim večjega števila redno zaposlenih, saj le-ti plačujejo
davke, vzdrţujejo upravo, pa tudi zdravstveni sistem in upokojence. Na drugi strani
pa bi se drţava morala zavedati, da raztegnjen študij in s tem dolgotrajno delo prek
študentskega servisa prinaša podaljšanje samega časa dela. Ljudje, ki bodo končali s
študijem zelo pozno, bodo morali delati vsaj do sedemdesetega ali celo
osemdesetega leta, poleg tega pa bodo imeli izjemno majhne pokojnine (Rudolf,
2009).
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem odstavku, ima delodajalec s študentskim delom
manj stroškov. Vseeno pa mora poleg neto ure plačati še 12 % koncesijske dajatve,
2 % dodatne koncesijske dajatve, 20% DDV na koncesijsko dajatev in dodatno
koncesijsko dajatev, kar skupaj znaša 16,8 % neto plačila študentu (Kovač K.,
Strniša, 2009).
Po podatkih ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve so študenti v letu 2008
glede na vrednost po študentskih napotnicah s študentskim delom zasluţili 345
milijonov evrov (Kocbek, 2009). Na ministrstvu za delo se zavedajo, da je študentsko
delo sistem, od katerega so odvisni številni dejavniki, saj zagotavlja dodeljevanje
štipendij iz sklada za štipendiranje, financiranje študentske organizacije in
študentskih domov ter omogoča obstoj študentskih servisov (Dimnik, 2009).
5.2.6

Vpliv gospodarske krize na ponudbo študentskega dela

Finančna in gospodarska kriza svojega pečata ni pustila le na rednih zaposlitvah,
temveč je dodobra načela tudi ponudbo študentskega dela. V povprečju se je tako
ponudba del zmanjšala vsaj za petino, prav tako se je zmanjšala sama urna
predpostavka (Rant, 2009), seveda pa je ob tem potrebno poudariti, da se stanje ţe
nekoliko izboljšuje. V nadaljevanju bodo predstavljena stanja ponudbe del nekaterih
izbranih študentskih servisov.
Izmed obravnavanih servisov so največji upad del zaznali pri e-Študentskem servisu,
kjer se je ponudba del zmanjšala za več kot polovico. Ponudba del je začela upadati
novembra 2008. Še pred nekaj meseci so tako ponujali od 1800 do 1900 prostih del,
sedaj jih ponujajo komajda nekaj več kakor 900. K tem številkam niso prišteti podatki
prostih delovnih mest za streţbo, saj to področje obravnavajo ločeno (tu je upad del
od 35% do 40%). Ponudba študentskega dela je najbolj upadla na Gorenjskem, v
Zasavju in Osrednjeslovenski regiji, izrazito na Vrhniki in v Grosupljem. Manj del je
zaznati predvsem v kratkotrajnih fizičnih delih, v proizvodnji in montaţi, kjer je
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recesija tudi najbolj udarila. Zmanjšanje del je predvsem posledica previdnosti in
negotovosti delodajalcev, ki poskušajo najprej dodobra izkoristiti notranje rezerve,
šele nato se odločijo za pomoč študentov. Sama ponudba pa se je najmanj
spremenila na področjih, ki zahtevajo določeno strokovno znanje, kot na primer
programiranje in računovodstvo (Bojc, 2009).
Upad ponudbe del so zaznali tudi v Mladinskem servisu Kranj. Tu se je obseg
ponudbe del zmanjšal za 20 % do 30 % poleg tega pa so se podaljšali tudi plačilni
roki. Dijak ali študent sicer plačilo še vedno dobita takoj, podjetja pa plačilo
podaljšujejo na trideset ali celo do šestdeset dni (Rant, 2009).
Na drugi strani obstajajo servisi, ki jih je kriza nekako obšla. Pri manjšem
študentskem servisu Luna se tako ponudba dela v zadnjem času ne zmanjšuje, prav
tako ne povpraševanje. Podobno velja tudi za mednarodno kadrovsko podjetje
Adecco. Tu so novembra in decembra 2008 sicer zaznavali od 15% do 20%
upadanje ponudbe študentskega dela, ki pa se ţe vrača na staro raven. Upad del je
bil najbolj izrazit v proizvodnji in skladiščih (Bojc, 2009).
5.3

MOŢNE POSLEDICE PORASTA FLEKSIBILNIH OBLIK ZAPOSLOVANJA

Vse bolj pogosta uporaba fleksibilnih oblik zaposlovanja s seboj prinaša marsikatero
posledico, ki vpliva tako na delavca kot tudi podjetje. Zavedati se moramo, da se vsi
ljudje ne odločajo za fleksibilne oblike dela iz lastne ţelje, temveč so v to prisiljeni,
ker ne uspejo dobiti dela, ki si ga ţelijo. Prav tako so delavci prisiljeni delati tudi v
pogojih (izmensko delo), ki jim ne ustrezajo (Sicherl, 2003, str. 123). S tem prihaja
do neprostovoljne fleksibilizacije, ki se bo ob porastu fleksibilnih oblik dela še
dodatno povečevala. Fleksibilno zaposlovanje delavcu prinaša manjšo socialno in
ekonomsko varnost ter manjšo moţnost profesionalne kariere (Svetlik, 1994, str.
125).
Ignjatović (2002, str. 46, 47) navaja še nekatere posledice, ki jih je prinesla
uveljavitev fleksibilnih oblik dela:
 fleksibilne oblike dela prinašajo manjšo varnost tako z vidika časovne omejitve
zaposlitve kot z vidika, da delodajalcu ni treba prispevati za socialno in
zdravstveno oskrbo in izobraţevanje;
 manjši zasluţek, ki je večinoma posledica krajšega delovnega časa (zaposlitev
s krajšim delovnim časom) ter niţje osnove plačil;
 fleksibilna delovna sila ima niţjo izobrazbo, saj delodajalec ne skrbi za njeno
nadgradnjo;
 zaradi časovne omejenosti in prostorske razpršenosti zaposlitve se pri
fleksibilni delovni sili rahljajo vezi s podjetjem;
 časovna omejenost in prostorska razpršenost zaposlitve sta med dejavniki, ki
vplivajo na manjšo sindikalno povezanost skupin fleksibilno zaposlenih, s tem
pa prihaja do manjše pogajalske moči teh skupin;
 moţna je tudi manjša lojalnost podjetju;
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gre tudi za opazno razlikovanje med spoloma. Vidno zlasti pri zaposlovanju s
krajšim delovnim časom, kjer prevladujejo ţenske.

39

6

DRUŢBENI IN EKONOMSKI VPLIV FLEKSIBILNIH OBLIK
DELA

Fleksibilizacija in z njo povezane fleksibilne oblike dela so s seboj prinesle številne
spremembe glede dela, ki vplivajo tako na delavce kot delodajalce.
6.1

POMEN DELA

Proces fleksibilizacije ni le vplival na spremenjeno strukturo trga dela in na poloţaj
posameznika v njem, temveč je vplival tudi na spreminjanje ekonomske in socialne
strukture druţbe, na poloţaj posameznika v njej in v druţini ter na občutek
posameznika v zvezi s svojim poloţajem na trgu in v druţbi (Ignjatović, 2002, str.
131).
Delo ima za posameznika tri ključne pomene (Ignjatović, 2002, str. 132). Kot prvo
prispeva k produkciji dobrin in storitev. Poleg tega si z zaposlitvijo posameznik
zagotavlja vir dohodka zase in za svojo druţino. Zaposlitev pa daje posamezniku tudi
občutek varnosti, identitete in namena.
Posameznik si ţeli ohraniti delovno mesto, ki mu ustreza. Zanj se je pripravljen
potruditi in se delodajalcu pokazati v čim boljši luči. Za ohranitev zaposlitve je
pripravljen oditi tudi na dodatna usposabljanja. Delo človeka na nek način tudi
označuje, saj posameznika v začetku ocenjujemo po njegovem delu in mu pripišemo
določene karakteristike.
Rus in Toš (2005, str. 33) poudarjata, da druţba v kateri ţivimo, vse bolj poudarja
kvaliteto dela in delovnega ţivljenja in ne le zasluţek, ki ga delo prinaša. Namesto
etike dela postaja danes vse bolj pomembna estetika dela. Posamezniki vse večjo
vrednost pripisujejo načinu dela, svobodi pri delu, delovnim razmeram ter moţnostim
napredovanja.
Delo pa ne prinaša le ekonomske moči, temveč pomaga krepiti tudi identiteto, kar je
v preteklosti še posebej veljalo za moške. Moški je bil v preteklosti označen kot
hranilec, ki zagotavlja druţinski dohodek (Kanjuo, Ignjatović, 2004, str. 34, 35).
Seveda se je s časom to spremenilo, saj dandanes s finančne plati za druţino skrbita
oba starša.
6.2

VPLIV FLEKSIBILIZACIJE TRGA DELA NA ZAPOSLENE

Pozitivni pogledi fleksibilizacijo dojemajo kot način modernizacije trga delovne sile in
ustvarjanja novih zaposlitev oziroma omogočanje integracije dela in drugih vidikov
ţivljenja. V deţelah, kjer gledajo na fleksibilizacijo negativno, le-to razumejo kot
erozijo pogojev dela (HWF Research Consortium v: Sicher, 2003, str. 12).
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Na zaposlene je fleksibilizacija vplivala tako pozitivno kot negativno. Seveda pa je pri
definiranju prednosti in slabosti bistvenega pomena zavedanje, da so nekatere oblike
prostovoljne, nadzirane s strani delavca, druge pa prisilne (Ker delavci ne uspejo
dobiti dela, ki si ga ţelijo.). Tako da so delavci prisiljeni delati tudi v pogojih, ki jim ne
ustrezajo, s čimer pride do neprostovoljne fleksibilizacije (Sicherl, 2003, str. 123).
Na posameznike je pozitivno vplivala predvsem moţnost do bolj fleksibilnega
časovnega in prostorskega razporejanja. Temu so naklonjeni predvsem mladi, saj jim
omogoča laţje usklajevanje različnih področij ţivljenja, kot so študij, prosti čas,
zabava (Tu gre predvsem za delo prek študentskega servisa.). Med bolj priljubljene
fleksibilne oblike dela bi lahko uvrstili tudi delo na domu in telekonference, ki
omogočajo da kraj dela ni več strogo omejen na prostore delodajalca. V nekaterih
primerih se je delo individualiziralo tudi glede na potrebe (otroci) in zmoţnosti
(bolezen), zato sta se oblikovala delo s skrajšanim delovnim časom in gibljivi delovni
čas). Skratka omogočen je bolj svobodni pristop.
Kljub marsikateri prednosti fleksibilnega zaposlovanja pa je med ljudmi še vedno
najljubša zaposlitev za nedoločen čas, saj le-ta prinaša večjo mero zanesljivosti
(redni dohodek), več pravic ter manjši pritisk na delovnem mestu. O tem govorijo
tudi raziskave, ki poudarjajo, da je za delavce, zaposlene za določen čas, značilna
zlasti ekonomska negotovost, v nekaterih primerih pa zasedajo tudi slabša delovna
mesta (Casey in Alach, 2004). Tako ekonomska negotovost kot negotovost glede
trajanja zaposlitve posledično prinašata zaposlenemu psihično obremenitev, prav
tako negativno vplivata na njegovo zasebno ţivljenje. Posameznik si tako ne upa
delati planov za prihodnost, prav tako mu negotovost oteţuje načrtovanje druţine.
Z delom za določen čas so povezani tudi problemi glede bančnega kredita, kar
prinaša pogostejše srečevanje s finančnimi problemi (Forrier in Sels, 2003).
Fleksibilno zaposlovanje delavcu prinaša tudi manjšo socialno varnost in manjšo
moţnost profesionalne kariere (Svetlik, 1994, str. 125).
Bauman (2005) poudarja, da fleksibilizacijo zagovarja predvsem elita, ki se
vsakodnevno srečuje z novimi priloţnostmi. Verjamejo, da ima fleksibilno delo zgolj
pozitivne lastnosti in da to delo odgovarja vsem delavcev. Seveda pa pri tem
pozabljajo, da tako delo s seboj prinaša tudi marsikatero negativno lastnost in
tveganje, ki ga občutijo predvsem navadni delavci. Za večino posameznikov
fleksibilne oblike dela in zaposlovanja pomenijo predvsem zmanjšanje socialne
varnosti, zmanjšanje avtonomije ter potisnjenost v negotovost glede trajanja
zaposlitve. Vse to vodi v stres, ki je še bolj izrazit v času izteka pogodbe, saj delavca
postavlja pred dejstvo, da mu delodajalec mogoče ne bo podaljšal pogodbe. Pritisk je
še toliko večji, če ima zaposleni druţino, za katero mora skrbeti.
Zmanjšanje varnosti je vidno tako z vidika časovne omejitve zaposlitve kot z vidika,
da delodajalec ni obvezen prispevati za socialno in zdravstveno oskrbo ter za
izobraţevanje. Manjši je tudi zasluţek, ki je večinoma posledica krajšega delovnega
časa ter niţje osnove plačil. Fleksibilna delovna sila ima niţjo izobrazbo, saj
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delodajalec ne skrbi za njeno nadgradnjo. Zaradi časovne omejenosti in prostorske
razpršenosti zaposlitve se pri fleksibilni delovni sili rahljajo vezi s podjetjem. Časovna
omejenost in prostorska razpršenost zaposlitve sta med dejavniki, ki vplivata na
manjšo sindikalno povezanost skupin fleksibilno zaposlenih, s tem pa prihaja do
manjše pogajalske moči teh skupin. Moţna je tudi manjša lojalnost podjetju
(Ignjatović, 2002, str. 46, 47).
S fleksibilizacijo je prišlo tudi do sprememb temeljnih značilnosti poklicev, saj se
določena opravila posameznih delovnih mest prenašajo in zdruţujejo v nova delovna
mesta, ki so po eni strani zahtevnejša, po drugi strani pa popolnoma nezahtevna
(Ignjatović, 2002, str. 122). Zato so vedno bolj iskani delavci, sposobni opravljati
večje število nalog in bolj raznovrstne naloge, ki jih od njih zahteva organizacijska
fleksibilnost.
Tudi kariera ni več vezana samo na en poklic pri enem delodajalcu, temveč je
razpršena v času in prostoru. V ospredju ni več načrtovano napredovanje, temveč so
pomembne izkušnje in znanja (Ignjatović, 2002, str. 139, 140). Ta način kariere bo
prizadel predvsem slabše izobraţene, ki bodo zaradi večje negotovosti na trgu
delovne sile prisiljeni sprejeti kakršnokoli delo.
Seveda pa so fleksibilne oblike dela na zaposlene vplivale tudi pozitivno. Tako se je z
njihovo uvedbo povečala moţnost do zaposlitve, po kateri se ozira vse več
brezposelnih (Svetlik, 1994, str. 123). Večja je tudi izbira del, ponujene so nove
moţnosti del, tako da je tudi mlajšim omogočen laţji vstop na trg delovne sile. S tem
se laţje preizkusijo v različnih poklicih in si s tem pridobivajo delovne izkušnje.
6.3

VPLIV FLEKSIBILIZACIJE TRGA DELA NA DELODAJALCA

Ko gledamo z druge strani, s strani delodajalca, seveda najprej pomislimo na
pozitivne vplive oziroma prednosti, ki jim jih je prinesla fleksibilizacija. Z njo jim je
bilo omogočeno laţje prilagajanje števila zaposlenih povpraševanju, prilagajanje plač
produktivnosti ter sektorska in regionalna mobilnost delovne sile (Kajzer, 2006, str.
38). Zmoţnost hitrejšega prilagajanja pa je posledično omogočila večjo ekonomsko
učinkovitost podjetij in gospodarstev.
Razlog za vse večjo uveljavitev fleksibilnih oblik dela s strani delodajalcev je tudi
precej toga ter zaščitniška delovna zakonodaja ob zaposlitvah za nedoločen čas. Leta vključuje administrativne postopke, kot na primer odpovedne roke, posvetovanje s
sindikati, posebno varstvo socialno šibkih skupin ter plačilo odpravnine. Uporaba
fleksibilnih oblik zaposlovanja pa jim omogoča hitrejšo prilagoditev večjega števila
delavcev (krajši odpovedni roki, časovno prilagajanje) trenutnim trţnim razmeram ter
finančnemu poloţaju podjetja, hkrati pa jim omogoča zmanjšanje stroškov odpovedi
delovnih razmerij (Luţnik Rotar, 2007, str. 91).
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Fleksibilne oblike dela omogočajo delodajalcem, da spodkopavajo in se izognejo
pravicam delavcev, ki so povezane z zaposlitvijo s polnim delovnim časom: socialna
varnost, nadomestilo za čas brezposelnosti, zdravstvena oskrba, odpravnina v
primeru upokojitve, odpustitve (Weeks v: Ignjatović, 2002, str. 63).
Na količino zaposlovanja in oblike zaposlitev pa vpliva predvsem trenutno stanje v
podjetju in v gospodarstvu nasploh. Čimbolj so razmere poslovanja stabilne, tem
trdneje ponavadi delodajalci nase veţejo delovno silo. Če pa so razmere nestabilne,
se raje posluţujejo manj obvezujočih oblik zaposlitve (Pajnkihar, 2003).
S fleksibilizacijo je prišlo tudi do spremembe načina plačila, saj je v nekaterih
primerih osnova plačila prešla na enoto posla. Tako delodajalec plača le za delo, ki je
bilo res izvedeno (Ignjatović, 2002, str. 81).
Prednosti fleksibilnih oblik dela so z vidika delodajalca še posebno opazne pri delu za
določen čas. Tu delodajalec in delavec skleneta pogodbo le za določen čas (3, 6
mesecev). Po izteku tega obdobja lahko delodajalec pogodbo obnovi ali pa ne,
odvisno od potrebe in zadovoljstva glede delavca. Pogodba za določen čas je zlasti
pogosta pri novozaposlenih delavcih. Delodajalec ima tako na voljo čas, da ugotovi
delavčeve sposobnosti in s tem ugotovi, ali je posameznik primeren za delo. Znano je
tudi, da so delavci zaposleni za določen čas v večini primerov bolj motivirani. V ţelji,
da bi obdrţali sluţbo oziroma da bi napredovali, se trudijo čim bolj izkazati.
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7

EMPIRIČNI DEL

7.1

METODOLOŠKI PRISTOP

Cilj ankete je bil pridobiti mnenja zaposlenih o fleksibilnih oblikah dela in kako le-te
vplivajo nanje. Poudariti je potrebno, da je bilo študentsko delo kot fleksibilno delo tu
izvzeto, saj je bil cilj ankete pridobiti predvsem mnenja o ostalih fleksibilnih oblikah
dela v Sloveniji. Za ilustracijo omenjene teme je bila uporabljena metodo anketiranja
s pomočjo strukturnega vprašalnika, ki je temeljil predvsem na vprašanjih
kombiniranega tipa.
K sodelovanju je bilo pozvanih 45 oseb, od tega je vprašalnik izpolnilo 31 oseb.
Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2009, in sicer med zaposlenimi podjetja x ter
izbranimi znanci. Vprašalnik je bil sestavljen iz 13 vprašanj in je priloţen v prilogi
(Priloga 4).
Zaradi majhnega vzorca anketirancev nam bodo rezultati ankete sluţili zgolj za
ilustracijo obravnavane teme. Kot najboljši pokazatelj dejanskega pogleda zaposlenih
na fleksibilne oblike dela so se izkazale razlage, saj so le-te v veliki meri podobne
ugotovitvam avtorjev, ki so prikazane v teoretičnem delu.
7.2

ANALIZA ANKETE

K reševanju ankete je bilo povabljenih 45 oseb, odzvalo se jih je 31. Med njimi je bilo
14 ţensk in 17 moških, starih od 24 do 45 let.
Analiziranje odgovorov:

1. Fleksibilne oblike dela, s katerimi so se srečali anketiranci.
Pri tem vprašanju je potrebno opozoriti, da so se nekateri anketiranci srečali z več
različnimi oblikami fleksibilnih del, zato so le-te tudi navedli. V tabeli so upoštevane
vse oblike, ki so jih podali anketiranci. Ker so nekateri navedli 2 ali celo 3 oblike, se
število oseb s številom fleksibilnih oblik dela številčno ne ujema.
Kot je razvidno iz grafa (Graf 4), je najbolj pogosta fleksibilna oblika zaposlitve, s
katero so se anketiranci srečali, zaposlitev za določen čas. Z njo se je srečalo kar 23
anketirancev. Kar 7 oseb se je srečalo z delom v izmenah, sledi mu pogodbeno delo.
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Graf 4: Fleksibilne oblike zaposlitve, s katerimi so se srečali anketirani

4 (9 %)
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delo za določen čas
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7 (16 %)
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delo v izmenah
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delo na domu
gibljivi delovni čas
delo s krajšim delovnim časom

3 (7 %)
5 (11 %)

Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Glede na rezultate lahko potrdimo, da je v Sloveniji še vedno najbolj pogosta
fleksibilna oblika dela delo za določen čas.

2. Naslednje vprašanje je govorilo o vplivu fleksibilne zaposlitve na zasebno
ţivljenje.
Ker so bili anketiranci soočeni z različnimi fleksibilnimi zaposlitvami, so tudi odgovori
zelo različni. V nadaljevanju so predstavljena mnenja o vplivu posamezne fleksibilne
oblike dela na zasebnost.
Pri delu za določen čas prevladuje predvsem negativen vpliv na zasebno ţivljenje.
Razlog zanj je v večini primerov negotovost zaposlitve (glede podaljšanja pogodbe,
časovnega trajanja) in kreditna nesposobnost. Pozitiven vpliv prinašajo predvsem
nove izkušnje in s tem na novo pridobljena znanja. Tudi pri delu v izmenah
prevladuje negativen vpliv na zasebno ţivljenje. Razlog za to je preobremenjenost,
uničen ritem ţivljenja, manj prostega časa in manj časa za druţino.
Na drugi strani pa so zaposlitve, ki vplivajo na zasebno ţivljenje predvsem pozitivno.
V ta sklop spada kot prvo delo s krajšim delovnim časom, ki omogoča bolj urejeno
druţinsko ţivljenje. Tudi pri delu na domu je poudarjena pozitivna stran, saj
omogoča prosto razporejanje lastnega časa in dela. Anketiranci so omenili tudi laţje
organiziranje dela, saj je pri delu doma prisotnih manj motečih dejavnikov (ni stikov s
sodelavci, strankami, ni telefonov). To prinaša tudi boljšo skoncentriranost ter
posledično bolje opravljeno delo. V kategorijo fleksibilnih zaposlitev, ki prinašajo
predvsem pozitiven vpliv na zasebnost pa spada tudi samozaposlitev, ki omogoča
samostojno upravljanje s časom in delom ter gibljiv delovni čas, ki prinaša delavcem
bolj samostojno terminsko določanje dela. Tudi pogodbeno delo naj bi na zasebno
ţivljenje vplivalo pozitivno. Ţal pa mi anketiranci pri tej obliki dela niso navedli
obrazloţitve.
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S tem smo ugotovili, da ima negativen vpliv na zasebno ţivljenje predvsem zaposlitev
za določen čas. Negativen prizvok ji pušča negotovost glede trajanja zaposlitve ter
manjše pravice. Ostale oblike pa imajo po mnenju anketirancev večinoma pozitivne
lastnosti.

3. Stres povezan z zaposlitvijo (strah pred izgubo zaposlitve)
Stres pred izgubo zaposlitve so občutili predvsem tisti, ki so bili zaposleni za določen
čas. Ta stres izvira predvsem iz negotovosti trajanja zaposlitve.
Graf 5: Prikaz anketirancev, ki so bili zaradi zaposlitve pod stresom
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Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009

4. Vpliv fleksibilnih oblik dela na motivacijo zaposlenih
Tudi tu so bila mnenja deljena. Posamezniki, ki so se srečali z zaposlitvijo za določen
čas, trdijo, da so bili v času zaposlitve bolj motivirani zaradi ţelje po ohranitvi
delovnega razmerja. Da bi jih delodajalec obdrţal, so bili pripravljeni delati čim bolje
in hitreje. Motivacija je bila še močnejša v času moţnosti po napredovanju. Na drugi
strani pa prinaša učinek pomanjkanja motivacije obremenitev s prihodnostjo,
pomanjkanje socialne varnosti ter ostalih pravic.
Prav tako prinaša pozitivno motivacijo opravljanje dela na domu, saj je z njim
omogočena prilagoditev dela s privatnim ţivljenjem. Motivacija je še posebej
dobrodošla pri samozaposlitvi, kjer je ključno dobro opravljeno delo. Na drugi strani
pa imamo delo v izmenah, kjer nezmoţnost vnaprejšnjega planiranja prostega časa,
pripelje do izrazite nemotiviranosti delavcev.
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Graf 6: Kako vpliva fleksibilna oblika dela na motivacijo zaposlenega?

2 (7 %)

2 (7 %)

pozitivno
negativno
ni vpliva
9 (30 %)

17 (56 %)

neopredeljen

Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
17 anketirancev meni, da fleksibilne oblike dela pozitivno vplivajo na motivacijo
zaposlenega.

5. Finančni poloţaj v primeru fleksibilne zaposlitve (višina plače, gotovost plačila,
omejitve glede kredita)
Po mnenju anketirancev je finančni poloţaj slabši predvsem pri zaposlitvah za
določen čas. Anketiranci so kot glavni razlog navedli omejitev posojil. Višina plače
ponavadi ni pogojena z obliko zaposlitve, temveč je odvisna od dogovora ter dela, ki
ga posameznik opravlja (Bolje so plačana predvsem odgovornejša dela.). Tudi
gotovost glede prejema plačila je v največji meri odvisna od delodajalca.
Pri delu v izmenah lahko poudarimo, da je plača ponavadi nekoliko višja, to pa je
pogojeno predvsem z delovnim časom, ki poteka v izmenah (popoldansko, nočno
delo). Pri pogodbenem delu ter samozaposlitvi je višina plače odvisna predvsem od
trenutnega povpraševanja.

6. Pozitivne strani fleksibilnih oblik dela:
Fleksibilne oblike dela prinašajo zaposlenim:
 večjo raznolikost del, s čimer jim je omogočena večja moţnost, da poiščejo
sebi primerno zaposlitev;
 pridobivanje izkušenj, ki je zlasti pomembno pri mladih;
 krajši odpovedni rok (zaposlitev za določen čas);
 več časa za druţino (delo s krajšim delovnim časom);
 laţje usklajevanje dela in druţinskega ţivljenja (delo na domu,
samozaposlitev);
 večja svoboda glede urnika;
 ţelja po dokazovanju, da bi si hitreje zagotovili redno sluţbo.
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7. Negativne strani fleksibilnih oblik del:









finančna negotovost;
negotovost glede trajanja zaposlitve;
omejitve glede pridobitve kredita;
manjša socialna varnost (delodajalec ni dolţan plačati zdravstvenega
zavarovanja ter prispevka za pokojnino);
laţje odpuščanje;
večja obremenjenost, strah pred izgubo zaposlitve;
manj pravic;
hitrejše menjavanje zaposlitev.

8. Razlogi, da podjetja vse bolj uveljavljajo te oblike zaposlovanja
Kot smo ugotovili ţe v teoretičnem delu, so fleksibilne oblike dela v podjetjih vse
pogostejše. Podjetja uporabljajo te oblike dela zaradi hitrejšega prilagajanja števila
zaposlenih glede na trenutne potrebe po njih. S tem se hitreje prilagajajo trenutnim
razmeram v gospodarstvu. S hitrejšo odzivnostjo ter optimiziranimi stroški poslovanja
pa ostajajo konkurenčna ostalim podjetjem v isti panogi. Poleg tega imajo do delavca
manj obveznosti, laţje in hitrejše je tudi samo odpuščanje. Pri zaposlitvi za določen
čas pa imajo delodajalci na voljo določen čas (3, 6 mesecev), da ugotovijo ustreznost
zaposlenega.
9. Je lahko gospodarska kriza razlog za povečanje fleksibilnega zaposlovanja?
Graf 7: Ali je gospodarska kriza razlog za povečanje obsega fleksibilnih oblik dela?
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Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Na to vprašanje so anketiranci večinoma odgovorili pritrdilno. Trenutno so osnovne
značilnosti trga dela predvsem visoka stopnja brezposelnosti in pomanjkanje prostih
delovnih mest. Posledica tega so zahteve po večji fleksibilnosti trga dela, ki lahko
pomagajo do izhoda iz krize. Gre torej za povečanje raznolikosti zaposlitvenih
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moţnosti in oblik zaposlitve. Gospodarska kriza prinaša v podjetje tudi večjo mero
napetosti in negotovosti glede prihodnosti.

10. Zakonska urejenost fleksibilnih oblik dela
Na vprašanje, ali se vam zdijo obravnavane oblike v primerjavi z zaposlitvijo za
nedoločen čas s polnim delovnim časom zakonsko dobro urejene, so anketiranci
podali naslednje odgovore:
Tabela 9: Zakonska urejenost fleksibilnih oblik del

Moţnosti
Odgovori
Dobro urejene
7
Slabše urejene
21
Ni podanega odgovora
3
Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Večina anketirancev je mnenja, da so fleksibilne oblike zaposlitve slabše urejene kot
zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Utemeljitev: trenutna zakonodaja ima na tem področju kar nekaj neurejenih ter
nedoločenih sklopov. Delodajalci izkoriščajo moţnost podaljševanja pogodb. Tudi
ostale pravice delavcev so slabše določene.

11. Ali spol, starost ter izobrazba vplivajo na vrsto zaposlitve?
Tabela 10: Vplivanje spola, starosti in izobrazbe na vrsto zaposlitve

Moţnosti
Odgovori
Spol:
da
19
ne
12
Starost:
da
28
ne
3
Izobrazba:
da
26
ne
5
Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Na vrsto zaposlitve naj bi po mnenju anketiranih najbolj vplivala starost in izobrazba.

12. Kdo ima po vašem mnenju večjo korist pri fleksibilnem zaposlovanju?
Tu so bili anketiranci zelo enotnega mnenja. Večjo korist pri fleksibilnem
zaposlovanju naj bi imel po mnenju 23 anketiranih delodajalec. 8 anketirancev pa je
bilo mnenja, da imata tako delodajalec kot delavec pribliţno enako korist.
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Graf 8: Deleţ koristi fleksibilnega zaposlovanja
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Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Delodajalcu prinaša večjo korist laţje prilagajanje delovne sile trenutnim potrebam v
podjetju. Odpuščanje delovne sile je veliko laţje in pogojeno z manjšimi stroški v
primerjavi z zaposlitvijo za nedoločen čas, kjer je delodajalec dolţan plačati
odpravnino.

13. Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim čas – idealna zaposlitev
Na vprašanje, ali se vam zdi zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom
najbolj idealna zaposlitev, so anketirani podali sledeče odgovore:
Tabela 11: Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom - idealna zaposlitev

Moţnosti
Odgovori
da
23
ne
8
Vir: Vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, 2009
Za 23 anketiranih se zdi najbolj idealna zaposlitev zaposlitev za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Razlog njihovega mnenja so večja socialna varnosti, večja
gotovost zaposlitve in večja gotovost glede plačila.
8 anketiranih ni izbralo zaposlitve za nedoločen čas kot najbolj idealne. Zanje je
najbolj idealna zaposlitev s krajšim delovnim časom (več časa za druţino) ter delo na
domu (laţje usklajevanje dela ter zasebnega ţivljenja, večja samostojnost glede
razporeditve časa).
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7.3

POVZETEK BISTVENIH UGOTOVITEV ANKETE

Glavni namen izvedbe ankete je bil prikaz pogledov posameznikov na fleksibilne
oblike dela. Z anketo so bila pridobljena dejanska mnenja, kako fleksibilne oblike dela
vplivajo na posameznikovo delovno in zasebno ţivljenje, kako vplivajo na motivacijo
ter finančni poloţaj. Svoje mnenje so podali tudi glede pozitivnih in negativnih strani
fleksibilnih oblik dela, zakonske ureditve, koristi glede njihove uvedbe ipd.
Odgovori seveda niso povsem enotni, saj so se ljudje srečali z različnimi oblikami del.
Prav tako ima vsak svoj pogled nanje, saj so tudi njihove izkušnje zelo različne. V
nadaljevanju sledijo nekatera mnenja ter značilnosti, ki so bila pridobljena s pomočjo
ankete.
Mnenja in značilnosti glede fleksibilnih oblik dela:
 Tako iz podatkov avtorjev ter statističnih podatkov, obravnavanih v prejšnjih
poglavjih, kot iz podatkov anketirancev lahko ugotovimo, da je med
zaposlenimi najbolj pogosta oblika zaposlitve prav zaposlitev za določen čas.
 Fleksibilne oblike zaposlitve na zasebno ţivljenje vplivajo zelo različno.
Negativno vpliva predvsem zaposlitev za določen čas ker prinaša negotovost
glede trajanja zaposlitve. Pozitivno pa delo na domu ali delo s skrajšanim
delovnim časom, saj je usklajevanje dela z druţino laţje.
 Pod stresom so bili anketiranci predvsem zaradi negotovosti glede trajanja
zaposlitve.
 Fleksibilne oblike zaposlitev v večini primerov vplivajo na motivacijo
zaposlenega pozitivno. Pri zaposlitvi za določen čas je značilna predvsem večja
vnema za delo zaradi ohranitve delovnega razmerja ali napredovanja.
 Finančni poloţaj je slabši predvsem pri delu s krajšim delovnim časom, kjer
prihaja zaradi manjšega števila delovnih ur do niţje plače. Velika finančna
ovira je tudi sama omejitev glede pridobitve kredita, ki je značilna zlasti za
zaposlene za določen čas.
 Pozitivne strani fleksibilnih oblik dela so večja izbira del, večja svoboda glede
urnika, laţje usklajevanje delovnega in druţinskega ţivljenja.
 Negativne strani fleksibilnih oblik dela predstavljajo večja finančna negotovost,
omejitve glede kredita, negotovost trajanja zaposlitve, slabša socialna varnost.
 Večjo korist pri uveljavitvi fleksibilnih oblik dela imajo delodajalci. Podjetja
uveljavljajo te oblike predvsem zaradi hitrejšega prilagajanja delovne sile
trenutnim potrebam v podjetju.
 Gospodarska kriza je lahko razlog za povečanje obsega fleksibilnih oblik dela,
saj lahko omogoči laţji izhod iz trenutne krize.
 Fleksibilne oblike zaposlitve so zakonsko slabše urejene kot zaposlitev za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 Na vrsto zaposlitve v večji meri vplivata starost in izobrazba.
 Večini anketirancev se zdi zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim
časom idealna zaposlitev.
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S pomočjo mnenj anketirancev smo ugotovili, da je v Sloveniji še vedno najbolj
iskana zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, saj le-ta prinaša tako
socialno kot finančno varnost. Kljub temu se vse več ljudi srečuje tudi s fleksibilnimi
oblikami dela. Med bolj priljubljene fleksibilne zaposlitve sodi predvsem delo na
domu, med ţenskami pa tudi delo s krajšim delovnim časom, saj jim le-to omogoča
laţje usklajevanje dela z druţino.
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8

ZAKLJUČEK

Slovenski trg dela je v preteklem desetletju doţivel hitro in obseţno preobrazbo.
Spremenjen način ţivljenja in trţni pritiski so privedli do drugačnih načinov
zaposlovanja in organizacije dela. Pojavila se je ideja bolj fleksibilnega trga dela ter s
seboj prinesla pojav fleksibilnih oblik dela, ki se vse bolj uveljavljajo tudi pri nas.
Prav fleksibilizacija trga dela ter z njo povezane fleksibilne oblike dela so bile rdeča
nit diplomske naloge. V teoretičnem delu so bili tako prikazani številni pogledi na
fleksibilizacijo in pojav fleksibilnih oblik dela. Predstavljena je bila tudi pravna
ureditev teh oblik, njihovega nastanka, trenutnega obsega idr. Posebno mesto je bilo
namenjeno delu prek študentskega servisa ter vplivu fleksibilnih oblik dela na
posameznike. V sklopu obravnavanja vpliva fleksibilnih oblik dela na posameznika je
bila izvedena tudi krajša anketa, s katero so bila pridobljena mnenja izbranih
posameznikov.
Diplomska naloga je izhajala iz dveh zastavljenih hipotez. Pri potrjevanju hipotez so
bili uporabljeni statistični podatki, mnenja anketirancev ter pogledi avtorjev na
obravnavano temo. Prva hipoteza je bila potrjena v celoti, druga pa le delno.
1. hipoteza: Skozi leta se fleksibilnost trga dela v Sloveniji povečuje, še posebej to
velja za delo za določen čas. Na trgu je tako vse večje ponudba del za določen čas,
kar posledično prinaša vse manjše zaposlovanje za nedoločen čas.
Hipoteza je bila potrjena s pomočjo podatkov Statističnega urada RS in Eurostata.
Podatki prikazujejo, da se v Sloveniji povečuje deleţ tako delnih kot začasnih
zaposlitev. Prav tako zaznavamo povečanje ponudbe del ter sklepanja pogodb za
določen čas. Delodajalci se vse bolj odločajo za zaposlitev delavcev za določen čas,
saj jim le-ta omogoča laţje prilagajanje delovne sile trenutnim trţnim razmeram ter
finančnemu poloţaju podjetja, hkrati pa jim omogoča zmanjšanje stroškov odpovedi
delovnih razmerij. Delodajalec se po izteku pogodbe odloči ali bo pogodbo obnovil ali
pa ne, odvisno od trenutne potrebe in zadovoljstva glede delavca. Pogodba za
določen čas je zlasti pogosta pri novo zaposlenih delavcih. Delodajalec ima tako na
voljo čas, da ugotovi delavčeve sposobnosti in se s tem prepriča, če je posameznik
primeren za delo v njegovem podjetju.
2. hipoteza: Fleksibilne oblike zaposlitve prinašajo delavcem v Sloveniji večjo mero
negotovosti, kar vpliva na njihovo delovno in zasebno ţivljenje.
Pri potrjevanju le-te so bila ključna mnenja nekaterih obravnavanih avtorjev, ter
mnenja posameznikov, pridobljena z anketo na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na
zaposlene. Hipoteza je bila potrjena le delno, saj je negotovost prisotna predvsem pri
zaposlitvi za določen čas, kjer je delavec zaposlen za časovno omejeno obdobje. Ta
negotovost je še toliko večja v času izteka pogodbe, ko je odločitev o nadaljevanju
delovnega razmerja v delodajalčevih rokah. S časovno omejenostjo so povezani tudi
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finančna negotovost in problemi glede bančnih kreditov. Vse to pušča posamezniku
psihološko obremenitev, ki vpliva na njegovo vsakdanje ţivljenje in ţivljenje bliţnjih.
Posameznik si ne upa delati načrtov za prihodnost, prav tako mu negotovost oteţuje
načrtovanje druţine.
Posebno mesto v diplomski nalogi je bilo namenjeno tudi študentskemu delu, ki ga
poleg Slovenije poznajo tudi nekatere drţave bivše Jugoslavije. Študentsko delo
predstavlja eno najbolj pogostih fleksibilnih oblik dela pri nas. Po obsegu je pred njim
le delo za določen čas. Ţal pa se v zadnjem času pojavljajo o študentskem delu
številne polemike, predlagana je bila celo ukinitev tovrstnega dela. Študentsko dela
naj bi predstavljalo vzrok za povečanje brezposelnosti oziroma naj bi bilo zaradi vse
obseţnejšega študentskega dela na voljo vse manj rednih zaposlitev. Na drugi strani
pa je potrebno poudariti, da je to delo za marsikaterega posameznika edina moţnost
za plačevanje študija. V Sloveniji le petina študentov prejema štipendije, poleg tega
so štipendije tudi zelo nizke in ne zagotavljajo financiranja celotnega študija. Z
ukinitvijo bi na eni strani izboljšali stanje zaposlenosti, na drugi pa bi marsikaterega
posameznika prikrajšali za študij.
Poleg predloga o ukinitvi pa študentsko delo pesti tudi trenutna gospodarska kriza.
Ponudba dela se je v povprečju zmanjšala vsaj za petino, prav tako se je zmanjšala
urna predpostavka. Seveda pa gospodarska kriza ni vplivala le na študentsko delo,
temveč je dala svoj pečat celotnemu gospodarstvu. Na trgu dela prihaja do vse
manjše ponudbe del, s stečaji pa prihaja do dodatnega povečevanja brezposelnosti.
Prav neugodno stanje trga dela pa kliče po še večji fleksibilizaciji ter večji uporabi
fleksibilnih oblik dela, ki naj bi pripomogle k laţjemu izhodu iz krize. Z njihovo
uporabo se bodo podjetja laţje in hitreje prilagodila trenutnim trţnim razmeram ter s
tem ostala konkurenčna ostalim podjetjem.
Kot kaţejo statistični podatki, postaja trg dela v Sloveniji vse proţnejši. Uporaba
fleksibilnih oblik dela je tako iz leta v leto večja. Trend naraščanja fleksibilnih oblik
dela pa lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Na to nas opozarjajo predvsem podatki
o ponudbi delovnih mest ter vse večje število zaposlenih za določen čas. Poleg tega
se podjetja soočajo z vse hujšo konkurenco, zato je zanje pomembno, da imajo čim
bolj prilagodljivo delovno silo ter tako poslujejo s čim niţjimi stroški.
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Priloga 4: VPRAŠALNIK
VPRAŠALNIK NA TEMO VPLIVA FLEKSIBILNIH OBLIK DELA NA ZAPOSLENE
Pred vami je vprašalnik na temo vpliva fleksibilnih oblik dela na zaposlene, ki bo
sestavni del diplomskega dela z naslovom Druţbeni in ekonomski vidik fleksibilnosti
trga dela. S to anketo bi rada ugotovila, kaj menijo zaposleni o vse pogostejših
fleksibilnih oblikah dela in kako le-te vplivajo nanje.
V pomoč pri razumevanju, kaj so fleksibilne oblike dela, vam navajam nekaj primerov
le-teh: zaposlitev s krajšim delovnim časom, zaposlitev za določen čas, delo na
domu, dela v izmenah, strnjeni delovni tedni, samozaposlitev idr.
Podatki, ki jih boste navedli, bodo uporabljeni izključno v raziskovalni namen za
potrebe diplomskega dela in povsem anonimni.
Hvala za vaše sodelovanje!
Spol:
 Ţenski
 Moški

Starost:_________

Izobrazba:_________

1. S katero fleksibilno obliko dela ste se srečali sami?
 delo za določen čas
 delo s krajšim delovnim časom
 pogodbeno delo
 delo na domu
 samozaposlitev
 delo v izmenah
 drugo:_____________
2. Kako je ta oblika zaposlitve vplivala na vaše zasebno ţivljenje (glede razporeditve
časa ipd.)?
 pozitivno
 negativno
Obrazloţitev:_________________________________________________________
3. Ste bili zaradi te zaposlitve bolj pod stresom (strah pred izgubo zaposlitve, manj
pravic)?
 da
 ne
4. Kako fleksibilne oblike vplivajo na motivacijo zaposlenega?
 pozitivno
 negativno
Obrazloţitev:_________________________________________________________
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5. Kakšen se vam zdi finančni poloţaj v primeru fleksibilnih oblik dela (višina plače,
gotovost glede prejema plačila, omejitve glede posojil)?
___________________________________________________________________
6. Katere so po vašem mnenju pozitivne strani fleksibilnih oblik dela?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Katere so negativne strani fleksibilnih oblik dela?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Kje vidite razlog, da podjetja vse bolj uveljavljajo te oblike zaposlovanja?
_____________________________________________________________________
9. Menite, da je gospodarska kriza razlog za povečanje obsega fleksibilnih oblik del?
 da
 ne
10. Se vam zdijo obravnavane oblike v primerjavi z zaposlitvijo za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zakonsko dobro urejene?
 da
 ne
_____________________________________________________________________
11. Ali naslednji dejavniki vplivajo na vrsto zaposlitve?
Spol:
 da
 ne
Starost:
 da
 ne
Izobrazba:
 da
 ne
12. Kdo ima po vašem mnenju večjo korist pri fleksibilnih oblikah zaposlitev?
 delodajalec
 delavec
Obrazloţitev:__________________________________________________________
13. Se vam zdi zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom najbolj idealna
oblika zaposlitve?
 da
 ne
Obrazloţitev:__________________________________________________________
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