
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Horvat 

Krajši delovni čas – prihodnost Slovenije? 

 

Diplomsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Horvat 

 

Mentor: doc. dr. Miroljub Ignjatović 

 

Krajši delovni čas – prihodnost Slovenije? 

 

 

Diplomsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 
 

ZAHVALA 

 

Zahvala gre mentorju, doc.dr Miroljubu Ignjatoviću, za strokovno pomoč in nasvete, ki so mi 

olajšali izdelavo diplomske naloge. 

 

Zahvalila bi se tudi staršem, ki so ves čas študija verjeli vame in me spodbujali, da v tem 

obdobju dosežem svoje cilje. Zahvalila bi se prijateljem, ki so mi z vsestransko podporo olajšali 

marsikatero nalogo med študijem. Za vso izkazano podporo, ljubezen in potrpežljivost med 

pisanjem diplomske naloge bi se posebej zahvalila tudi fantu Benjaminu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Krajši delovni čas – prihodnost Slovenije? 

 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem se 

sprva osredotočila na splošen delovni čas, predstavila njegovo zakonsko podlago, delitev ter 
zgodovino delovnega časa. V naslednjem poglavju sem osredotočila na krajši delovni čas, le 

tega opredelila, predstavila oblike krajšega delovnega časa in izpostavila njegove prednosti ter 
slabosti. V četrtem poglavju sem se osredotočila na krajši delovni čas v Sloveniji, ter analizira la  
kako se je v zadnjih letih ta oblika zaposlitve razvijala v Sloveniji. V petem poglavju sem s 

pomočjo Eurostat podatkov prikazala razširjenost zaposlitve za krajši delovni čas v Evropski 
uniji. V drugem delu naloge sem s pomočjo analize podatkov, pridobljenih s spletno anketo 

skušala ugotoviti ali smo v Sloveniji seznanjeni z lastnostmi zaposlitve za krajši delovni čas, 
če se zavedamo prednosti, ki bi jih lahko izkoristili s to obliko zaposlitve ter ali je takšna oblika 
zaposlitve sploh zaželena v Sloveniji. V empiričnem delu sem tudi raziskala, kako moški in 

ženski spol poznata zaposlitev s krajšim delovnim časom in kako sta glede do tega opredeljena.   
 

Ključne besede: delovni čas, krajši delovni čas, zaposlitev za krajši delovni čas, zadovoljstvo 
na delu. 

 
Shorter working hours – the future of Slovenia? 

 

The dissertation consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, I initia lly 
focused on the definition of general working time, presented its legal basis, division and 

explained the history of working time. In the next chapter I defined part-time employment, its 
different forms and stated its advantages and disadvantages. Chapter four is focused on part-
time employment in Slovenia and its development over the years. With the help of data from 

Eurostat, I analyzed the prevalence of part-time employment in the European union and stated 
my finding in chapter five. In the second part of my dissertation, through the analysis of data 

obtained through an online survey, I tried to determine if students and employed people in 
Slovenia are familiar with the properties of part-time employment, if they are aware of its 
advantages and disadvantages and if this type of employment is even desirable in Slovenia. In 

practical part I researched how men and women are familiar with part-time employment and 
their opinion on part-time employment.  

   
Key words: working hours, shorter working hours, full-time employment, work satisfaction. 
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UVOD 

 

Pojem delovnega časa se je skozi zgodovino neprestano spreminjal, najbolj opazne spremembe 

pa so ga doletele ob prihodu industrijske revolucije, ki je popolnoma revolucionalizira la 

delovno življenje ljudi. Od industrijske revolucije in dolgih delovnikov pa do sedanjosti je 

preteklo veliko časa in marsikdo v tistem času bi bil mnenja, da bo leta 2017 delovni teden 

izgledal povsem drugače. Realnost pa je, da je v tem času, kljub velikim tehnološk im 

napredkom in popolnoma drugačnemu stilu življenja, prišlo zgolj do manjših sprememb v času, 

ki ga prebijemo na delovnem mestu. Tako trenutno velika večina svetovne delovno aktivne 

populacije še vedno prebije 40 ur tedensko na delovnem mestu, po konceptu delovnega sistema, 

ki se je uveljavil daljnega leta 1935 (Sangheon in drugi 2007). Ob pojavljanju vedno novejših 

in drugačnih poklicev ter delovnih mest pa je vprašanje, kdaj bomo odprli oči in spoznali, da je 

čas, da ta zastareli sistem pustimo v preteklosti in izkoristimo tehnološke napredke, ki so nam 

dani ter prilagodimo delovni čas novim življenjskim stilom.  

 

Vprašanja, ki me vodijo v empiričnemu delu diplomske naloge so, ali študentje in zaposleni v 

Sloveniji poznajo bistvo krajšega delavnika ter prepoznajo njegove pozitivne in negativne 

lastnosti. Obenem pa me je zanimalo tudi, če menijo ali je možna uvedba krajšega delovnika v 

Sloveniji po vzoru drugih držav ter ali menijo, da lahko zaposleni s krajšim delovnim časom 

opravijo enako ali celo večjo količino dela v primerjavi z 8-urnim delavnikom. V ta namen sem 

si zastavila tri hipoteze, in sicer, da so študentje in zaposlene osebe seznanjene z lastnostmi 

zaposlitve za krajši delovni čas; da se študentje in zaposlene osebe strinjajo, da bi uvedba 

krajšega delovnega časa v Sloveniji prinesla pozitivne spremembe; ter da bi se večji delež 

študentov in zaposlenih oseb želel zaposliti za krajši delovni čas. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 

sprva opredelila delovni čas, raziskala in navedla zakonsko podlago delovnega časa ter 

prikazala spreminjanje delovnega časa skozi zgodovinski okvir. Nato sem se osredotočila na 

opredelitev krajšega delovnega časa, njegovo zakonsko podlago ter pojasnila različne oblike, 

ki jih lahko opazimo, in izpostavila njegove prednosti ter slabosti. Analizirala sem tudi 

razpoložljive podatke o krajšem delovnem času v Sloveniji. Kot primer dobrih praks sem 

raziskala razširjenost ter navedla rezultate krajšega delovnega časa v evropskih državah, ki so 

že raziskale vpliv krajšega delovnega časa. 
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V namen raziskovanja sem izvedla anketni vprašalnik, kjer me je zanimalo predvsem kako znan 

je krajši delovni čas, ter če se posamezniki zavedajo njegovih prednosti ter slabosti. Hkrati me 

je zanimalo tudi v kakšni meri je krajši delovni čas zaželen v Sloveniji, ter pričakovani učinki 

uvedbe krajšega delovnega časa. 

 

 

1 DELOVNI ČAS 

 

1.1 Zgodovina delovnega časa 

 

V časih pred prihodom industrijske revolucije je bila razporeditev delovnega časa svobodna 

volja kmetov, obrtnikov in drugih delavcev, ki so delali za lastne potrebe. Prihod industrijske 

revolucije je s sabo prinesel proizvodno delo in kapitalizem ter za vedno spremenil koncept 

delovnega življenja. Tako povprečen delavec ni več delal za lastne potrebe, ampak za potrebe 

svojega delodajalca (Sangheon in drugi 2007). 

 

Večina delodajalcev je v tistem času menila, da je čas preživet izven delovnega mesta izgubljen 

čas, zato so želeli, da delavci v proizvodnjah preživijo veliko večino časa. Delovni čas naj bi v 

začetku 19. stoletja obsegal med 70 in 100 delovnih ur na teden. Tako je delovni dan 

povprečnega delavca obsegal nekje med 10 in 16 ur dnevno, po 6 dni na teden, in to v 

proizvodnjah, kjer so vladali nevarni delovni pogoji. Posledice dolgega dela brez počitka so se 

prikazale precej hitro, in delodajalci so spoznali pomembnost prostega časa in počitka. Kljub 

temu pa se je boj za delavske pravice nadaljeval (Owen 2015). 

 

Že leta 1866 so se začele pobude po uvedbi zakona, ki bi omejil delovni čas na 8 ur na dan, a 

je ameriški kongres zavrnil predlog. Kljub zavrnitvi predloga pa je ideja o 8-urnem delavniku 

pritegnila veliko pozornosti in privržencev. Leta 1810 je Robert Owen implementiral 10-urni 

delavnik na njegovem posestvu z mlini na Škotskem. Navdušen nad rezultati takšnega 

delavnika, se je odločil skrajšati delavnik za dodatni 2 uri in tako uvedel 8-urni delavnik. S tem 

korakom je pričel širiti idejo 8-urnega delavnika s sloganom »8 ur dela, 8 ur rekreacije in 8 ur 

počitka«. Tudi Karl Marx, avtor komunistične ideologije, je bil zagovornik krajšega delovnega 

tedna, kar je omenil tudi v knjigi Das Kapital. Menil je, da daljši delovni dan ne škodi samo 
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delavcu, ampak tudi delodajalcu, saj delavec po določenem številu ur na delovnem mestu 

postane manj produktiven (Johnson 2017).  

 

Sredina 19. stoletja je čas, v katerem so se pričele prve težnje za omejitev otroškega delovnega 

časa. Prav ti ukrepi pa so bili povod, da se je še pred začetkom 1. svetovne vojne delovni čas 

omejil tudi za odrasle delavce, in sicer na največ 10 ur dnevno. Državi, ki sta prvi uveljavili 48-

urni delovni teden in postavili vzgled drugim evropskim in latinsko-ameriškim državam, pa sta 

bili Nova Zelandija in ZDA. Zaradi neenakih delovnih časov je prihajalo do vedno več jih 

spodbud za uveljavitev globalnega standarda za delovni čas. Tako je na svoji 1. konvenciji, leta 

1919, Mednarodna organizacija dela (MOD) določila 8-urni delavnik in 48-urni delovni teden 

kot standard za industrijske delavce. Do leta 1930 je ta standard zajemal zaposlene iz vseh 

sektorjev, razen kmetijskih delavcev. Do leta 1920 so nekatere industrije poskusile uveljavit i 

40-urni delovni teden, in bile presenečene ob delovnih rezultatih. Prav to pa je bil povod za 47. 

MOD konvencijo, s katero so leta 1935 uveljavili 8-urni delavnik, oziroma 40-urni delovni 

teden. 40-urni delavnik ni samo vzpodbujal zaposlovanja, ampak je tudi izboljšal ravnovesje 

med poklicnim in zasebnim življenjem (Sangheon in drugi 2007). 

 

Eden izmed glavnih pobudnikov za uveljavitev 40-urnega delavnika pa je nedvomno lastnik 

enega izmed največjih podjetij in delodajalcev v ZDA, Henry Ford. Ta je že leta 1914 uvedel 

48-urni delovnik. Tako so zaposleni v podjetju Ford delali 6 dni na teden po 8 ur na dan, hkrati 

pa so jim tudi podvojili plače, in sicer iz 2,5 ameriških dolarjev na 5 ameriških dolarjev na dan, 

kar je šokiralo druge delodajalce. Ta ukrep je v trenutku povečal produktivnost delavcev in 

zvestobo podjetju Ford. Ford si je vedno prizadeval, da bi se uveljavil kot dober delodajalec in 

da bi drugi videli to podjetje kot idealen dom za delavce z družinskim življenjem. Ker so bili 

mnenja, da vsaka zaposlena oseba potrebuje več kot 1 dan na teden za počitek in čas z svojo 

družino, so leta 1926 uvedli 5-delovni teden, oziroma 40-urni delavnik. Tako je sobota postala 

dela prost dan in uveljavil se je koncept tako imenovanega »vikenda«. Proizvajalci iz celega 

sveta so kopirali Fordov koncept in delovni teden kot ga poznamo zdaj, od ponedeljka do petka, 

je postal standard (History.com 2009). 
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1.1 Delitev delovnega časa 

 

Delovni čas lahko v razdelimo na (Svetlik in drugi 2002, 123): 

- normalni delovni čas,  

- običajni delovni čas,  

- dejanski delovni čas,  

- nadure,  

- produktivni delovni čas,  

- neproduktivni delovni čas,  

- neproduktivni delovni čas na delovnem mestu,  

- odsotnost z dela,  

- normalni prosti čas in  

- dejanski prosti čas.   

 

V nadaljevanju podajam opredelitev vsakega izmed njih. Normalen delovni čas zajema časovno 

obdobje, v katerem je delavec na razpolago za delo in ga določajo zakoni, kolektivne in 

individualne pogodbe, ali implicitna praksa podjetja. Običajni delovni čas zajema čas, v 

katerem je delavec na razpolago za delo v delovnem tednu ter se izračuna kot tedensko 

povprečje delovnih ur v daljšem obdobju. Sem spadajo tudi nadure, krajši počitki med delom 

in normalni delovni čas, ter hkrati tudi zajema produktivni in neproduktivni čas na delovnem 

mestu. V dejanskem delovnem času je delavec na razpolago za delo v konkretnem tednu. Kot 

nadure pa razumemo delovne ure, ki presegajo normalni delovni čas. Produktivne delovne 

naloge se opravljajo v sklopu produktivnega delovnega časa. Neproduktiven čas na delovnem 

mestu pa medtem razumemo kot čas, ki se porabi za čakanje na stranke, material za opravljanje 

dela, zastoji v delovnem procesu zaradi izpada električne energije in podobno. Kot odsotnost z 

dela se šteje, če je delavec odsoten na pričakovanem delovnem mestu. Normalni prosti čas je 

čas, v katerem se od delavca ne zahteva, da bo na razpolago za delo in je razlika med celotnim 

delovnim časom ter normalnim delovnim časom. Kot dejanski prosti čas pa razumemo čas, v 

katerem delavec dejansko ne dela (Svetlik in drugi 2002). 
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1.2 Zakonska podlaga delovnega časa v Sloveniji 

 

»Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v 

skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. V efektivnem delovnem 

času zaposlena oseba opravlja svoje delovne naloge ter je na razpolago delodajalcu, hkrati pa 

je tudi osnova za izračun produktivnosti dela.« (Zakon o delovnih razmerjih, 142. člen). 

 

Čeprav je delovni čas omejen s 40 urami na teden, se lahko z zakonom ali kolektivno pogodbo 

omeji na najmanj 36 ur na teden. Izjema so delovna mesta, kjer obstaja večje tveganje in 

nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare. V teh primerih se delovni čas lahko zniža na 

manj kot 36 ur na teden (Zakon o delovnih razmerjih, 143. člen). 

 

Delodajalec lahko od delavca zahteva delo preko polnega delovnega časa oziroma nadurno 

delo. Nadurno delo je omejeno na največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto, medtem 

ko delovni dan lahko traja največ 10 ur na dan. V primeru, da delavec poda soglasje, pa se ta 

omejitev lahko prekorači, ampak skupno do največ 230 ur na leto (Zakon o delovnih razmerj ih, 

144. člen). 

 

V primeru, da je delo možno opraviti v polnem delovnem času, je uvedba nadurnega dela 

prepovedana. Prav tako delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela starejšim delavcem, 

delavcem, ki še niso dopolnili 18. leta starosti, delavcem, ki imajo določbo zaradi varstva 

nosečnosti in starševstva, delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, ter delavcu, ki dela polni delovni čas, ki je krajši od 36 ur na teden 

zaradi povečanega tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare na delovnem mestu (Zakon o 

delovnih razmerjih, 146. člen). 

 

Razporeditev delovnega časa se določi s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v skladu z zakoni 

in kolektivno pogodbo pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta. V primeru enakomerne 

razporeditve delovnega časa, ta ne sme biti razporejen na manj kot 4 dni v tednu, medtem ko v 

primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, ta ne sme biti daljši od 56 ur na teden 

(Zakon o delovnih razmerjih, 148. člen). 
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2 KRAJŠI DELOVNI ČAS  

 

2.1 Konvencija o delu s krajšim delovnim časom 

 

Leta 1919 je bila ustanovljena Mednarodna organizacija dela (MOD), katere glavno poslanstvo 

obsega promocijo socialne pravičnosti ter mednarodno prepoznavanje človeških in delavskih 

pravic. Že v prvem letu delovanja so v Washingtonu sprejeli šest mednarodnih konvencij, in se 

tako osredotočili na omejitev delovnih ur v proizvodnji, brezposelnost, materinstvo, minimalno 

starost za opravljanje dela ter nočno delo (International Labour Organisation 2017). 

 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji leta 2001 ratificiral Konvencijo Mednarodne 

organizacije dela št. 175 o delu s krajšim delovnim časom, ki je bila sprejeta v Ženevi 24. junija 

leta 1994. Generalno konferenco Mednarodne organizacije dela je v Ženevi sklical 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo. Konvencija je podala uradno definic ijo 

krajšega delovnega časa. V konvenciji so podali uradno definicijo zaposlitve s krajšim 

delovnim časom, in sicer, da je to zaposlitev, kjer je običajni delovni čas krajši od delovnega 

časa primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas. Poudarili so tudi, da je potrebno sprejeti 

ukrepe, s katerimi bodo zaposlenim s krajšim delovnim časom zagotovili enako varstvo kot 

zaposlenim s polnim delovnim časom. S temi ukrepi bi zaposlenim za krajši delovni čas 

zagotovili pravice do organiziranja kolektivnih pogajanj in nastopanja kot predstavnik i 

delavcev, poklicne varnosti in zdravja ter preprečili diskriminacijo pri zaposlovanju in poklicu 

(ILO 2001). 

 

Po 7. členu Konvencije št.175 se sprejemajo tudi ukrepi, s katerimi se zaposlenim s krajšim 

delovnim časom zagotovi, da zaradi te oblike dela ne bodo prejemali nižje osnovne plače, 

izračunane sorazmerno na podlagi ur, delovnega učinka ali akorda, kot jo prejemajo zaposleni 

za polni delovni čas. Poudarili so tudi potrebo po prilagoditvi zakonskega sistema socialne 

varnosti, da bodo lahko zaposleni za krajši delovni čas imeli enake pogoje kot zaposleni za 

polni delovni čas, ter da se sprejmejo ukrepi, s katerimi se delavcem zagotovijo enakovredni 

pogoji glede materinstva, prenehanja zaposlitve, plačanega letnega dopusta in plačanih 

državnih praznikov ter odsotnosti z dela zaradi bolezni (ILO 2001). 
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2.2 Direktiva Sveta 97/81/ES 

 

15. decembra 1997 je Svet Evropske unije sprejel Direktivo Sveta 97/81/ ES, ki obsega okvirni 

sporazum o delu s krajšim delovnim časom. V zadnjih letih je delo s krajšim delovnim časom 

imelo pomemben vpliv na zaposlovanje, zato so države podpisnice namenile pozornost tovrstni 

obliki dela. Direktiva je obsegala splošna načela in zahteve zaposlitve s krajšim delovnim 

časom,  ukrepe za odpravo diskriminacije  zaposlenih s krajšim delovnim časom, ter razvojne 

možnosti, ki bodo to obliko zaposlitve prikazale kot bolj sprejemljivo, tako za delodajalce kot 

tudi delavce (Direktiva sveta 97/81/ES 1997). 

 

2.4 Zakonska podlaga krajšega delovnega časa v Sloveniji 

 

»Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega 

časa« (Zakon o delovnih razmerjih, 64. člen). 

 

Zaposleni za krajši delovni čas imajo enake pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot 

zaposleni za polni delovni čas, te pravice pa uveljavljajo sorazmerno času, za katerega so 

sklenili delovno razmerje. S 159. členom tega zakona ima delavec tudi pravico do dopusta v 

minimalnem trajanju ter pravico regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času (Zakon o 

delovnih razmerjih, 64. člen). 

 

Delavec, ki je zaposlen za krajši delovni čas, ima pravico, da sklene pogodbo o zaposlitvi z 

večjimi delodajalci in tako doseže polni delovni čas. Zakonodaja ne omejuje delavca s številom 

organizacij, v katerih je ta lahko zaposlen za krajši delovni čas. Z delodajalci pa se mora 

sporazumeti o delovnem času, letnem dopustu ter drugih odsotnostih z dela. Delodajalci pa 

morajo zaposlenim delavcem za krajši delovni čas zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta, 

razen če si s tem povzročijo škodo (Zakon o delovnih razmerjih, 65. člen). 

 

V primeru, da je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ima v skladu s predpisi o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 

dopustu, enake pravice iz socialnega zavarovanja kot če bi opravljal polni delovni čas. Prav 

tako ima tudi pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter pravice in obveznost i 
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iz delovnega razmerja enakovredne, tako kot jih imajo zaposleni za polni delovni čas (Zakon o 

delovnih razmerjih, 66. člen). 

 

Težko je podati zgolj eno samo definicijo krajšega delovnega časa, saj je ta odvisna od države, 

v kateri se izvaja. Tako na primer na Finskem polni delovni čas obsega 37 ur, medtem ko na 

Švedskem polni delovni čas znaša 40 ur na teden. Če upoštevamo definicijo krajšega delovnega 

časa, ki jo je podala Mednarodna organizacija dela, znaša obseg delovnih ur na teden manj kot 

35 ur. Tako je polni delovni čas po definiciji MOD na Finske bližje krajšemu delovnemu času 

kot pa polnemu (Wennemo Lanninger in Sundstrom 2014). 

 

2.5 Oblike krajšega delovnega časa  

 

Pri zaposlitvi za krajši delovni čas obstajajo različne možnosti razporejanja delovnega časa, s 

katerimi lahko skrajšamo delovni dan, delovni teden, leto ali pa delovno dobo. Razporeditev 

delovnega časa se lahko določi na podlagi dogovora med delodajalcem in sindikati, lahko pa 

razporeditev določi tudi država (Drobnič 2009). 

 

Čas je pomemben koncept za opravljanje dela, saj so v dnevu določeni začetek in konec dela, 

delovni odmori, določene norme ter plačilo na uro ali na dan. V tedenskem času se določi število 

delovnih ur, število delovnih dni ter delovne izmene. V enoletnem obdobju so začrtani določeni 

poslovni cilji, obsegi dela, letni dopusti in drugo. V celotnem življenjskem poteku pa je 

določena najnižja starost vstopa na trg delovne sile, delovna doba zaposlenih ter določena 

starost za upokojitev (Svetlik in drugi 2002). 

 

Krajši delovni dan 

 

V primeru krajšega delovnega dneva se ne skrajša obratovalni čas podjetja, ampak se uvedejo 

nove izmene. Lahko je druga, tretja, četrta ali izmena ob koncu tedna. Zaradi uvedbe novih 

izmen je potrebno dodatno zaposlovanje. Pričakovano je tudi znižanje fiksnih stroškov ter 

boljše izkoriščanje in hitrejše posodabljanje proizvodnih zmogljivosti. Pozitivna stran krajšega 

delovnega dneva je, da zmanjšuje utrujenost zaposlenih in jim dopušča več časa za počitek, 

družino in aktivnosti v prostem času, kar se zrcali tudi v večji motivaciji in učinkovitosti na 

delovnem mestu (Svetlik in drugi 2002). 
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Krajši delovni teden 

 

V primeru krajšega delovnega gre za skrajševanje slednjega, na primer na 4 delovne dni. Seveda 

pa se delovni teden skrajšuje tudi s skrajševanjem delovnega dne. Obstaja več možnih 

kombinacij, kot so uvedba 6-dnevnega delovnega tedna po 6 ur, 5-dnevni teden po 7 ur  ali 4-

dnevni teden po 9 ur na dan. V ZDA so že leta 1972 opravili nekaj študij na temo 4-dnevnega 

tedna in rezultati so pokazali, da se poveča motivacija zaposlenih, zmanjša se poraba časa za 

pripravo na delo, zmanjšajo se tudi fiksni stroški in odsotnost z dela ter manj je nadurnega dela. 

Krajši delovni teden zmanjša stroške in porabo časa za prihod na delo in odhod domov ter olajša 

organizacijo prostoročnih dejavnosti. Kot negativno plat krajšega delovnega tedna pa lahko 

štejemo dnevno utrujenost, uvajanje izmen ob koncu tedna, kar posega v ustaljeni življenjsk i 

ritem. Zaradi krajšega delovnega tedna se podaljša vikend in tako lahko povzroči počasen 

začetek tedna v ponedeljek. Trpijo tudi dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti v delovnih dnevih, 

ki jih tako zaradi večjega števila ur ni mogoče opraviti, kot je na primer vzgoja otrok (Svetlik 

in drugi 2002). 

 

Daljši letni dopust 

 

Krajšanje delovnega časa v zadnjem desetletju lahko pripišemo tudi podaljševanju letnih 

dopustov ter praznikov, kar še posebej velja za zahodnoevropske države. Pomanjkljivost te 

oblike skrajševanja delovnega časa pa je, da ne prispeva k večjemu zaposlovanju (Svetlik in 

drugi 2002). 

 

Krajša delovna doba 

 

V primeru krajšanja delovne dobe je ključnega pomena število delovnih let, oziroma starost 

zaposlenih za upokojitev. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so zaradi visoke stopnje 

brezposelnosti ubrali taktiko predčasnega upokojevanja. Z znižanjem potrebne starosti za 

upokojevanje in skrajševanjem delovne dobe so ugotovili, da ti ukrepi pozitivno vplivajo na 

zmanjšanje brezposelnosti. Krajšanja delovne dobe in nižanja potrebne starosti pa sta povzročili 

krizo pokojninskega sistema. Zaradi teh ukrepov v preteklosti se sedaj delovna doba podaljšuje 

in starost za upokojitev dviguje, kar je aktualno tudi za Slovenijo (Svetlik in drugi 2002). 
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Delna zaposlitev 

 

»Delna zaposlitev (angl. part-time) zaposlitev je najbolj razširjena oblika krajšega delovnega 

časa v državah Evropske unije, naša zakonodaja pa jo pozna pod imenom zaposlitev s 

skrajšanim delovnim časom. V zadnjih desetletjih je bila večina delovnih mest v zahodni in 

severni Evropi namenjena prav delnim zaposlitvam. Ta oblika zaposlitve je omogočila, da so 

na trg delovne sile vstopale ženske. Delna zaposlitev je omogočala tudi njihovo vračanje na trg 

delovne sile po zgodnjem materinstvu (Svetlik in drugi 2002). 

 

Hakimova (Svetlik in drugi 2002, 102) meni, da se delna zaposlitev pojavlja v 3 oblikah, in 

sicer kot: 

1. zaposlitev s krajšim delovnim časom v primerjavi s polnim delovnim časom,  

2. polovična zaposlitev ter  

3. obrobna zaposlitev, ki traja samo nekaj ur na teden.  

 

Za te oblike zaposlitve naj bi bilo značilno, da se širijo hitreje kot zaposlitve s polnim delovnim 

časom, saj so del širšega procesa povečevanja prožnosti zaposlovanja in jih večinoma sprejmejo 

ženske (Svetlik in drugi 2002). 

 

2.6 Krajši delovni čas zaradi starševstva 

 

V Sloveniji zaposlitev za krajši delovni čas najpogosteje uveljavlja na podlagi Zakona o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po tem zakonu ima pravico do dela s krajšim 

delovnim časom eden od staršev, ki neguje otrok do njegovega 3. leta starosti. Pravica se lahko 

dodeli tudi staršu, ki neguje in varuje otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko 

gibalno oviranega otroka. V tem primeru delodajalec dodeli delavcu plačo po dejanski delovni 

obveznosti, država pa delavcu zagotavlja do njegove polne delovne obveznosti plačilo 

prispevkov za socialno varnost od minimalne plače (Zakon o delovnih razmerjih, 48. člen). 

 

V Sloveniji in Evropski uniji največji delež zaposlenih za krajši delovni čas pripada ženskam. 

Eden izmed glavnih razlogov za visok delež žensk, zaposlenih s krajšim delovnim časom, je 

težava z usklajevanjem dela s polnim delovnim časom in obveznostmi iz gospodinjstva ter v 

zadnjih obdobjih, zaradi staranja prebivalstva, tudi skrb za sorodnike. Na obliko zaposlitve 
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žensk v največji meri vpliva starost najmlajšega otroka. Tako se za krajši delovni čas v večji 

meri odločijo ženske, katerih otroci niso dovolj stari za pričetek šolanja, in tako lažje uskladijo 

delo in skrb za otroke z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom. Medtem pa ženske, ki imajo 

starejše otroke ali so brez otrok, v večji meri izberejo zaposlitev za polni delovni čas. 

Pomembno vlogo igra tudi država blaginja, saj ta lahko ponudi storitve kot so vrtci, zdravstveno 

oskrbo starejših, kar posledično tudi razbremeni ženske in jim omogoči zaposlitev s polnim 

delovnim časom (Ignajatović 2002). 

 

2.7 Prednosti krajšega delovnega časa 

 

Zaposlitev za krajši delovni čas ima pozitiven vpliv, tako na zaposlene kot tudi na poslovanje 

podjetja. Zaposleni za krajši delovni čas so pri opravljanju svojega dela veliko bolj motivirani 

in učinkoviti, saj se zavedajo, da bodo ob kvalitetno opravljenem delu lahko delovno mesto 

zapustili predčasno in ob tem ohranili ali celo povečali svojo plačo. Zaradi predčasnega odhoda 

iz službe imajo več prostega časa za opravljanje raznih aktivnosti ter druženje z družino, kar 

pozitivno vpliva tako na mentalno kot tudi fizično zdravje zaposlene osebe. Vse to privede do 

večje učinkovitosti, boljšega zdravja in zadovoljstva zaposlenega na delovnem mestu s krajšim 

delovnim časom. Učinkovitost je še posebej pomemben faktor pri zaposlenih za krajši delovni 

čas, saj imajo manj odmorov, distrakcij in posledično opravljajo svoje delo bolj skoncentrirano 

in intenzivno v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom. Zaradi manjše stopnje 

utrujenosti in višje ravni energije so zaposleni na splošno boljšega zdravja, kar privede do 

zmanjšanja stroškov, povezanih z delavčevo prisotnostjo na delovnem mestu (Drobnič 2009). 

 

Zaposlitev za krajši delovni čas je povezana z fleksibilnostjo, kar pomeni, da zaposleni lahko 

opravljajo delo v večih izmenah. Na nekaterih delovnih mestih si zaposleni lahko tudi sami 

urejajo delovne izmene. Tako v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom lažje 

uravnavajo dnevne obveznosti, kot so skrb za družinske člane, izobraževanje, hobiji in drugo. 

Hkrati pa ta fleksibilnost koriti tudi delodajalcem, saj lahko zaposlene s krajšim delovnim 

časom uporabijo na delovnem mestu v času, ko je to najbolj potrebno (gneča, prazniki, itd.) 

(Locsin b.l.). 

 

Med pozitivne aspekte zaposlitve s krajšim delovnim časom lahko štejemo tudi zmanjšanje 

brezposelnosti oziroma zaposlovanje večjega števila ljudi. V primeru, da delovno mesto s 
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polnim delovnim časom spremenimo v zaposlitev s krajšim delovnim časom, tako zaposlimo 2 

osebi za enako delo. Ker je ta delovni čas veliko krajši od polnega, ga je možno tudi bolj prožno 

razporejati (Svetlik in drugi 2002). 

 

V raziskavi, ki je potekala leta 2013, so želeli ugotoviti ali delna zaposlitev vpliva na 

produktivnost podjetja. Rezultati raziskave so pokazali, da se z 10 % povečanjem zaposlitev s 

krajšim delovnim časom, produktivnost podjetja poveča za 4,8 %. Na povečano produktivnos t 

zaposlenih s krajšim delovnim časom naj bi vplivala predvsem alokacijska učinkovitos t 

tovrstne oblike zaposlovanja. Ugotovljena pozitivna povezava med zaposlitvijo s krajšim 

delovnim časom in produktivnostjo dela pa ni pomembna le za delodajalce, ampak tudi za 

politične debate v prihodnosti, ki lahko pripomorejo k večji socialni varnosti zaposlenih za 

krajši delovni čas (Nelen in drugi 2013). 

 

Čeprav naj bi uvedba krajšega delovnega časa povečala stroške delodajalcev, pa te stroške 

odtehta rast storilnosti, učinkovitejše izkoriščanje opreme ter počasnejša rast plač in socialnih 

prispevkov. Uvedba krajšega delovnega časa naj bi vplivala tudi na povečanje varnosti 

zaposlitve, saj naj bi se večina zaposlitev za določen čas spremenila v zaposlitev za nedoločen 

čas (Svetlik in drugi 2002). 

 

Po besedah Hakimove pa naj bi bili zaposleni s krajšim delovnim časom veliko bolj zadovoljni 

na delovnem mestu v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom. Z razširitvijo 

zaposlitev za krajši delovni čas naj bi se vedno bolj razvijale zaposlitve posebne kakovosti, ki 

ustrezajo postmodernemu življenjskemu stilu (Svetlik po Hakim 1998, 102–144). 

 

2.8 Slabosti krajšega delovnega časa 

 

Med atipične oblike zaposlitve spadajo delo s krajšim delovnim časom, delo za določen čas, 

samozaposlenost in zaposlenost v neformalnem sektorju. Njihov delež se vedno bolj povečuje. 

Nekaterimi med njimi, recimo zaposlitev s krajšim delovnim časom, pripisujejo pozitiven vpliv, 

medtem ko po drugi strani navedene oblike zaposlitve lahko povzročijo ustvarjanje delovnih 

mest z nizkimi kvalifikacijami, kjer je možnost napredovanja majhna (Sicherl 2003, 101). 
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Med slabosti krajšega delovnega časa spadajo predvsem administrativni in materialni stroški 

na strani delodajalca. To se pokaže predvsem, ko delodajalec namesto, da bi zaposlil enega 

delavca z polnim delovnim časom, mora zaposliti dva s krajšim delovnim časom. To pomeni, 

da mora namesto enega razpisa za prosto delovno mesto objaviti dva razpisa, podpisati mora 

tudi dve pogodbi o zaposlitvi, izdati dve odločbi o letnem dopustu ter dodeliti potrebno opremo 

za dva zaposlena. Tako je zaposlitev ene osebe za polni delovni čas za delodajalca cenejša kot 

zaposlitev dveh oseb za krajši delovni čas. Kot slabost za delodajalca lahko štejemo tudi strošek 

prevoza.  Ti se pri zaposlenih za krajši delovni čas ne zmanjšajo, saj jim pripadajo ne glede na 

dolžino delovnega časa. Tudi malica pripada zaposlenemu, če opravlja delo vsaj za polovičen 

delovni čas. Ker skrajšanje delovnega časa velikokrat pomeni, da morajo zaposleni opraviti 

delo polnega delovnega časa v krajšem delovnem času, pride do večje intenzivnosti dela, kar 

lahko vodi v povečan delež težav, povezanih s komunikacijo med zaposlenimi in stresom na 

delovnem mestu (Drobnič 2009). 

 

Delavci, ki so zaposleni s krajšim delovnim časom, naj bi bili manj zvesti podjetju, v katerem 

opravljajo delo. Razlog za to je lahko, da so hkrati zaposleni v različnih podjetjih in imajo tako 

na voljo manj časa  za interakcijo s sodelavci ter jim je zato tudi lažje zapustiti podjetje. Ravno 

to pa lahko poveča fluktuacijo in tako zaradi iskanja in uvajanja novega kadra prinese dodatne 

stroške (Giang 2013). 

 

Predsednik gospodarske zbornice Slovenije, Samo Hribar Milič, meni, da je slovenska 

zakonodaja preveč rigidna, kar je tudi vzrok nezainteresiranosti za zaposlovanje za krajši 

delovni čas med delodajalci. Zaposlitev dveh oseb za krajši delovni čas v primerjavi z eno osebo 

za polni delovni čas naj bi bila dražja za približno 16 %. Po njegovem mnenju bo zaposlitev za 

krajši delovni čas postala bolj zanimiva za delodajalce v Sloveniji, ko ne bo več potrebno plačati 

odmora med delom in prevoza. Po raziskavi vzrokov in obsega zaposlenih revnih, pa delna 

zaposlitev naj ne bi zanimala delavcev predvsem zaradi nizkih plač. Delavnik za krajši delovni 

čas bi si naj bile zmožne privoščiti predvsem osebe z višjim življenjskim standardom, saj so 

zaposleni s krajšim delovnim časom bolj izpostavljeni revščini, kjer je stopnja tveganja revščine 

kar 13,4 % v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom, kjer je stopnja tveganja 

revščine 5,8 %. Iz Zveze svobodnih sindikatov so izrazili skrb ob zaposlitvi za krajši delovni 

čas, saj vidijo potencial za izkoriščanje delavcev. Menijo, da bi delodajalci videli to obliko 

zaposlitve kot možnost, da bi z eno plačo zaposlili dve osebi (Dernovšek 2014). 
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Delovna mesta za zaposlene s krajšim delovnim časom naj bi bile slabše kakovosti. Tako, da 

naj bi bila ta delovna mesta slabše plačana, manj zahtevna dela, ki se opravljajo v nevarnejš ih 

delovnih pogojih ter z manjšimi možnostmi napredovanja v primerjavi z delovnimi mesti 

zaposlenih za polni delovni čas. Zaposlitev za krajši delovni čas naj bi bila tudi sredstvo za 

segregacijo žensk na trgu delovne sile, ter naj bi povzročala slabšo organizacijsko vključenos t 

delavcev s to obliko zaposlitve (Svetlik 132 po O’Reilly 1996, 571). 

 

 

3 KRAJŠI DELOVNI ČAS V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji zaposlitev s krajšim delovnim časom ni posebej zaželena med iskalci zaposlitve. 

Ker je dolgo časa bila zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom edina in 

prevladujoča oblika zaposlitve, se iskalcem zaposlitve predvsem v Sloveniji lahko druge oblike 

zaposlitve zdijo veliko bolj tvegane in neprivlačne. Zaposlitev s krajšim delovnim časom se 

večinoma uporablja kot prehod za upokojitev za starejše delavce in kot oblika zaposlovanj a 

invalidov. To nezanimanje je znak, da je Slovenija šele na začetku prehoda v postindustrijsko 

obdobje. Med drugimi dejavniki, ki vplivajo na razširjenost in zanimanje za zaposlitev s krajšim 

delovnim časom v posameznih državah pa so tradicija, razvitost in struktura gospodarstva, 

določena smer razvoja in spodbude ter delež žensk na trgu dela (Ignjatović 2002). 

 

Skupna značilnost razvitih evropskih držav je povečan delež zaposlitev s krajšim delovnim 

časom, medtem ko je za manj razvite evropske države značilen znatno nižji delež te oblike 

zaposlovanja. Povečan delež zaposlitev s krajšim delovnim časom naj bi imel pozitiven vpliv 

na splošno rast zaposlovanja v teh državah (Sicherl 2003, 120). 

 

V anketi, ki se nanaša na kadrovski potencial in je bila opravljena leta 1993, so ugotovili, da si 

v Sloveniji velika večina iskalcev zaposlitve, in sicer 95,4 %, želi zaposlitve s polnim delovnim 

časom in samo 4,6 % s krajšim delovnim časom. Delež iskalcev zaposlitve s krajšim delovnim 

časom v drugih evropskih državah je veliko višji, tako bi se v Nemčiji s krajšim delovnim časom 

želelo zaposliti 22,3 %, v Veliki Britaniji 21,8 ter na Irskem 13,4 % oseb, ki iščejo zaposlitev 

(Smonkar 1994, 84). 
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Po podatkih Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) sem analizira la 

podatke o delovno aktivnem prebivalstvu glede na delovni čas. Podatki so upoštevali zaposlitve 

pri samo enemu delodajalcu, kljub temu, da se oseba s krajšim delovnim časom lahko istočasno 

zaposli pri dveh ali več delodajalcih. V podatkih je upoštevana samo pretežna zaposlitev osebe 

s krajšim delovnim časom.  

 

 Tabela 3.1: Delovno aktivno prebivalstvo - zaposleni za krajši delovni čas 

 Vir: SRDAP (2017). 

 

Pri analizi podatkov delovno aktivnega prebivalstva iz Tabele 3.1 lahko razberemo, da v 

obdobju med 2010 in 2016 v številu zaposlenih za polni delovni čas ne prihaja do večjih 

sprememb. V enakem obdobju se je število zaposlenih za polni delovni čas zmanjšalo za 7.153 

zaposlenih oseb. Pri analiziranju števila zaposlenih za krajši delovni čas v omenjenem obdobju 

pa lahko opazimo konstantno povečanje števila zaposlenih. Tako je bilo leta 2010 zaposlenih 

za krajši delovni čas 31.188 oseb, lansko leto (2016) pa se je to število povečalo na 43.456 oseb. 

Tako se je v zadnjih šestih letih število zaposlenih za krajši delovni čas povečalo za kar 12.268 

(SRDAP 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovni čas  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Slovenija - skupaj 824485 803644 799958 791323 792948 817311 818975 

Polni delovni čas  780204 760420 759076 754627 758245 783051 785369 

Krajši delovni čas  43456 42134 39328 34837 32772 31905 31188 

Ni podatka o delovnem času 825 1090 1554 1859 1931 2355 2418 
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Pri primerjavi delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega za krajši delovni čas po starostnih 

razredih (Tabela 3.2) opazimo, da je največje število zaposlenih za krajši delovni čas v letu 

2016 v starostni skupini od 35 do 39 let, ter v skupini od 40 do 44 let. Prav v starostni skupini 

od 40 do 44 let se je v zadnjih 6 letih količina zaposlitev za krajši delovni čas skoraj podvojila. 

 

Tabela 3.2: Zaposlitev za krajši delovni čas po starostnih razredih 

Vir: SRDAP (2017). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Starost 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Krajši delovni čas  43456 42134 39328 34837 32772 31905 31188 

15-19 let 144 159 126 100 97 82 80 

20-24 let 1614 1764 1661 1359 1473 1460 1619 

25-29 let 5279 5636 5419 4759 4666 4812 5206 

 30-34 let 8832 9200 8846 8284 7965 7552 7365 

35-39 let 9746 9710 9016 8058 7544 6971 6305 

40-44 let 6443 6109 5697 4988 4424 4201 3850 

45-49 let 3823 3761 3489 3042 2857 2771 2648 

50-54 let 3017 2794 2511 2158 1984 2039 2073 

55-59 let 2005 1727 1530 1296 1105 1366 1414 

60-64 let 1426 915 742 552 458 462 468 

65 let in več 1127 359 291 241 199 189 160 
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V Tabeli 3.3 so prikazani podatki dejavnosti, v katerih je delovno aktivno prebivals tvo 

zaposleno za krajši delovni čas. Največje število zaposlitev za krajši delovni čas je v sklopu 

trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, kjer je bilo leta 2016 zaposlenih 8.622 oseb 

za krajši delovni čas. Temu pa sledi izobraževanje z 4.923 zaposlenimi, dejavnost strokovne, 

znanstvene in tehnične dejavnosti, kjer je zaposlenih 4.629 oseb, ter gostinstvo, kjer je število 

zaposlenih za krajši delovni čas 4.533. Na splošno lahko opazimo, da se je število zaposlitev 

glede na dejavnost od leta 2010 pa do leta 2016 povečala v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti 

javne uprave in obrambe ter pri dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki 

(SRDAP 2017). 

 

Tabela 3.3: Zaposlitev za krajši delovni čas po dejavnostih 

Vir: SRDAP (2017). 

 

S podatki, ki so dostopni na spletni strani Eurostata, sem analizirala delež zaposlitev s krajšim 

delovnim časom glede na spol. Leta 2015 je bilo s krajšim delovnim časom zaposlenih 32,5 % 

žensk, medtem ko se je ta delež skozi leta zmanjševal in je leta 2017 znaša 32,1 %. Tako lahko 

opazimo manjši padec deleža zaposlovanja žensk s krajšim delovnim časom. Medtem pa lahko 

Dejavnost 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo  982 1028 1102 959 750 759 599 

Rudarstvo 23 16 21 17 10 7 6 

Predelovalne dejavnosti 3446 3241 3083 2774 2790 2502 2464 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro  104 74 77 58 48 40 30 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki 76 83 93 72 76 178 243 

Gradbeništvo 2882 2772 2706 2250 1942 1791 1604 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 8622 8502 7714 6667 6233 5761 5253 

Promet in skladiščenje 1950 1886 1725 1387 1295 1068 1131 

Gostinstvo 4533 4689 4300 3662 3509 3359 3044 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 976 934 889 843 708 669 584 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 898 958 882 834 766 698 587 

Poslovanje z nepremičninami 283 256 238 214 241 160 159 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 4629 4386 3992 3624 3249 2938 2508 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 2732 2722 2575 2067 1924 1678 1495 

Dejavnost javne uprave in obrambe 949 972 944 932 975 1333 1527 

Izobraževanje 4923 4515 4410 4366 4228 4360 4747 

Zdravstvo in socialno varstvo 2128 2013 1856 1724 1685 2117 2488 

Kulturne, razvedilne in rekreacijske dejavnosti 1184 1140 977 876 841 998 1143 

Druge dejavnosti 2017 1845 1648 1426 1418 1404 1497 
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opazimo, da se je delež žensk zaposlenih s krajšim delovnim časom v Sloveniji povečal, tako 

je  bilo leta 2015 zaposlenih 13,5 %, medtem ko je trenutno (2017) zaposlenih 14,6 % žensk  

(Eurostat – spol in krajši delovni čas 2017). 

 

Trenutno v evropskih državah znaša delež moških zaposlenih s krajšim delovnim časom 8,8 %. 

Ta delež se od leta 2015 (8,9 %) pa do leta 2017 (8,9 %) skorajda ni spremenil. Ob analizi 

podatkov za Slovenijo opazimo, da je delež zaposlitev s krajšim delovnim časom med leti 2015 

in 2017 konstanten, tako je v tem obdobju delež zaposlenih moških s krajšim delovnim časom 

znašal 8,9 % (Eurostat – spol in krajši delovni čas 2017). 

 

Iz teh podatkov lahko sklepamo, da zaposlitev s krajšim delovnim časom v evropskih državah 

v največji meri koristi ženski spol (Tabela 3.4). Opazimo tudi velike razlike med deležem 

zaposlenih žensk s krajšim delovnim časom glede na državo v Evropski uniji. Tako je na primer 

na Nizozemskem v letu 2017 s krajšim delovnim časom zaposlenih kar 76,3 % žensk, v Švici 

61,3 % ter v Nemčiji 46,9 % žensk. V ostalih evropskih državah je ta delež veliko nižj i. 

Zanimivo je, da tudi v državah, kjer je na splošno zaposlitev za krajši delovni čas zelo 

razširjena, prihaja do velikih razlik med spoloma. Na primer na Nizozemskem je delež 

zaposlenih žensk s krajšim delovnim časom kar 76,1 %, medtem ko znaša delež zaposlenih 

moških za krajši delovni čas zgolj 26,5 % (Eurostat, spol in krajši delovni čas 2017). 

 

Tabela 3.4: Zaposlitev za krajši delovni čas – ženski spol 

Ženski spol in krajši delovni čas  2015 Q1 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q4 2017 Q1 

Evropska unija 32,50% 32,00% 32,40% 31,90% 32,10% 

Slovenija 13,50% 12,50% 13,20% 13,20% 14,60% 

Nizozemska 77,20% 76,80% 76,90% 76,10% 76,30% 

Švica 61,30% 59,50% 61,10% 60,80% 61,30% 

Nemčija 46,70% 46,40% 47,20% 45,90% 46,90% 

Romunija 9,50% 8,40% 8,10% 6,90% 6,10% 

Poljska 10,30% 10,10% 10% 9,80% 10,30% 

Madžarska 8,30% 7,20% 6,90% 6,60% 6,40% 

Hrvaška 7% 6,70% 7,50% 6,10% 5,70% 

Slovaška 8,40% 8,10% 8% 7,90% 7,80% 

Vir : Eurostat (2017).  
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4 KRAJŠI DELOVNI ČAS V EVROPSKI UNIJI 

 

Povprečni delež zaposlenih s krajšim delovnim časom v Evropski uniji trenutno (2017) znaša 

19,6 % (Slika 4.1). Po pregledu podatkov na Eurostatu lahko opazimo, da se delež zaposlitev s 

krajšim delovnim časom povečuje, in sicer iz 16,5 % (leta 2005) na 19,6 % (leta 2017). Med 

države z najvišjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom štejemo Nizozemsko, kjer je 

med celotnim delovno aktivnim prebivalstvom kar 49,8 % zaposlenih s krajšim delovnim 

časom. Sledijo ji Švica s 37,50 %, Avstrija z 28,5 % ter Nemčija s 27,0 %. Med države z 

najnižjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom spadajo Bolgarija z 2,2 % sledi ji 

Makedonija s 5,1 %, Madžarska in Hrvaška s 4,5 %, ter in Poljska, kjer je med celotnim delovno 

aktivnim prebivalstvom s krajšim delovnim časom zaposlenega samo 6,7 % le tega. Delež 

zaposlenih s krajšim delovnim časom med vsem delovno aktivnim prebivalstvom v Slovenij i 

znaša 10,5 % in je tako globoko pod povprečjem v Evropski uniji. Opazimo tudi, da je delež 

zaposlenih oseb s krajšim delovnim časom v razvitejših državah Evropske unije veliko večji 

kot v državah, ki so manj razvite in posledično tudi revnejše. Tudi brezposelnost je v državah 

z visokim deležem med najmanjšimi v Evropski uniji in na evroobmočju. Povprečje delovnih 

ur na teden v Evropski uniji iz leta 2014 je 36,9 ur na teden. Med državami z najnižj im 

povprečjem je zopet Nizozemska, kjer zaposleni delajo povprečno 30 ur na teden (zaposleni 

moški v povprečju 35 ur in ženske 24 ur na teden). Sledi ji Nemčija s 35 urami na teden (moški 

38,8 ur in ženske 30 ur) ter Danska s 35 urami na teden. Med države z najvišjim številom 

delovnih ur spada Latvija s povprečjem okoli 42 ur na teden, Bolgarija z 41 urami na teden ter 

Češka s 40,6 urami na teden. Slovenija ima v povprečju 40 ur na teden in je tako nad povprečjem 

Evropske unije glede delovnih ur na tedenski ravni (EC 2017).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: EC (2017). 
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 Slika 4.1: Delež zaposlitev za krajši delovni čas v EU 
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Zanimivo je, da imajo države z najvišjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom 

obenem tudi najnižjo stopnjo brezposelnosti, najvišje minimalne plače in ene najvišjih stopenj 

bruto domačega proizvoda na prebivalca v Evropski uniji. Res pa je, da si zaposleni v severnih 

državah lahko privoščijo delni izpad dohodka zaradi zaposlitve za krajši delovni čas, saj imajo 

v primerjavi s Slovenijo na splošno višji dohodek.  

 

V študiji, ki je potekala leta 2014, na temo krajšega delovnega časa med nordijskimi državami, 

so raziskovali razlike med spolom in zaposlitvijo s krajšim delovnim časom. Največji delež 

zaposlenih s krajšim delovnim časom v letu 2012 je bil na Norveškem, in sicer 36 %, sledita pa 

ji Švedska z 31 % ter Danska z 29 % zaposlenih za krajši delovni čas. Najvišji delež zaposlenih 

za krajši delovni čas je žensk, kar velja za vse nordijske države, razen za Finsko, kjer pa sta 

spola skoraj izenačena glede zaposlovanja s krajšim delovnim časom. Pomemben pa je tudi 

pojav neprostovoljne zaposlitve za krajši delovni čas, kjer se oseba zaposli, ker ne najde 

zaposlitve s polnim delovnim časom ali pa ta ne obstaja za določeno delovno mesto. Delež 

neprostovoljne zaposlenosti za krajši delovni čas je pri obeh spolih največji na Finskem in v 

Islandiji, kjer znaša okoli 30 %. Vzrok za to obliko neprostovoljne zaposlitve pa je lahko visoka 

stopnja brezposelnosti, recesija, finančna kriza ali drugo. Kot glaven razlog za izbiro te oblike 

zaposlitve ženski spol navaja predvsem družino, medtem ko moški spol poleg družine navaja 

še bolezen, izobraževanje in treniranje ter druge razloge. Glede na starost je med ženskim 

spolom največji delež zaposlenih za krajši delovni čas v starosti skupini od 15 do 24 let, 

medtem, ko je največ moških zaposlenih med 15 in 24 let in med 55 in 74 let. Glede na 

izobrazbo, so tako moški kot tudi ženske z nižjo izobrazbo v večji meri zaposleni za krajši 

delovni čas. Ob raziskovanju ravni zadovoljstva z delom in kvaliteto življenja, sta oba spola v 

nordijskih državah na splošno zelo zadovoljna (Wennemo Lanninger in drugi 2014). 

 

4.1 Krajši delovni čas na Švedskem 

 

Nekatera podjetja na Švedskem so že sprejela krajši delovni čas v obliki 6-urnega delavnika v 

pričakovanju, da bodo opazili povečano produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. Cilj teh 

sprememb je predvsem, da bi opravili več dela v krajšem času in tako zaposlenim zagotovili 

več časa v zasebnem življenju. V avtoproizvodnji Toyote v mestu Gotenberg so zamenjavo iz 

polnega na krajši delovni čas uvedli že 13 let nazaj. Rezultati te spremembe kažejo, da so 



26 

 

zaposleni veliko bolj zadovoljni v službi, opažajo manjši delež odpovedi ter povečani prihodek 

v tem časovnem obdobju.  

 

Podoben preobrat iz 8-urnega delavnika na 6-urni delavnik je preizkusil tudi Linus Feldt, vodja 

podjetja za razvoj mobilnih aplikacij v Stockholmu. Menil je, da je 8-urni delavnik popolnoma 

neučinkovit, saj je težko ostati zbran pri specifični nalogi za časovno obdobje 8 ur. Zato skušajo 

delovne dneve olajšati z večjim številom pavz in drugimi premori. Vseeno pa imajo zaposleni 

težave pri upravljanju časa v službi in zasebnem življenju. Z uvedbo krajšega delovnega časa 

pa so implementirali določene spremembe na delovnem mestu. Tako zaposlenim ni dovoljeno 

brskati po socialnih omrežjih, sestanki so omejeni na minimalen čas in druge distrakcije čez 

dan so eliminirane. Vse to naj bi privedlo do tega, da so zaposleni bolj osredotočeni in 

motivirani za delo ter tako opravijo več dela v manjšem času. Zaradi tega imajo zaposleni 

dovolj energije, da lahko normalno funkcionirajo tako na delovnem mestu, kot tudi v svojem 

privatnem življenje, ko zapustijo delovno okolje (Greenfield 2016). 

 

4.2 Študija upokojenskega doma 

 

V mestu Gotenberg so na temo krajšega delovnega časa izvedli dvoletno študijo, v kateri jih je 

zanimalo, kakšne bi bile posledice vpeljave 6-urnega delavnika za osebje upokojenskega doma. 

Cilj je bil izvedeti kako bo sprememba iz 8-urnega na 6-urni delovni dan vplivala na  

zadovoljstvo 68 zaposlenih, njihovo zdravje in nego pacientov. Študija se je začela februarja 

2015 in končala februarja 2017, ter je prva preizkušnja krajšega delovnega časa v zadnje m 

desetletju. Medicinskim sestram ter drugemu osebju se je znižal delovni čas iz 8-urnega 

delavnika na 6-urnega, medtem pa se je ohranila enaka višina plače. Raziskovalci so 

nadzorovali delo zaposlenih v negovalnem domu s 6-urnim delavnikom, ter hkrati tudi v domu 

z 8-urnim delavnikom. Da bi pacienti v negovalnem domu imeli zagotovljeno nego za enako 

število ur kot pred uvedbo krajšega delovnega časa so morali v domu za upokojence na novo 

zaposliti 17 ljudi, kar je povečalo strošek za približno 600 eurov na letni ravni, kar je 22 % 

povečani bruto strošek (Oltermann 2017). 

 

Rezultati so pokazali, da je zmanjševanje delovnih ur privedlo do kar 10 % manjše delovne 

odsotnosti zaposlenih. V primerjavi z drugimi negovalnimi domovi, kjer zaposleni delajo 8-

urni delavnik, se je v domu s 6-urnim delavnikom splošno zdravje osebja izboljšalo za kar 50 
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%. Zaposleni navajajo, da so opazili spremembe v ravni energije, ki je imajo ob koncu 

delovnega dneva. So veliko bolj budni in imajo več energije za opravljanje dela ter tudi za 

družinsko življenje. Tudi v negi pacientov so bile opazne drastične spremembe, saj so bili 

zaposleni bolj spočiti in zadovoljni, zato so s pacienti opravljali veliko več družbenih aktivnost i, 

kar je še posebej pomembno pri bolnikih z demenco. Osebje je organiziralo kar 85 % več 

aktivnosti za paciente v primerjavi s časom, ko so opravljali 8-urni delavnik (Oltermann 2017). 

 

Povečanje obsega zaposlenih, in s tem povezani finančni stroški, pa so odtehtali koristi, ki jih 

je prinesel 6-urni delavnik, čeprav je vodstvo pričakovalo še enkrat večje stroške. Daniel 

Bernmar, eden izmed glavnih politikov in zagovornikov 6-urnega delavnika, meni, da je zaradi 

velikih stroškov trenutno preveč tvegano uvesti splošno skrajšanje delovnega časa, vseeno pa 

je še vedno mnenja, da bo krajši delovni čas rešitev na dolgo časovno obdobje. V zadnjih 10 ali 

15 letih je vedno večji pritisk na zaposlene, da naj delajo več ur in ne obratno, ta eksperiment 

pa je postavil neke iztočnice za možnost spremembe delovnega časa tako za Švedsko kot tudi 

Evropo. Čeprav je opažen splošen upad delovnih ur v zadnjem stoletju na Švedskem, pa še 

zmeraj ni začrtanih planov za uvedbo 6-urnega delavnika na državni ravni (Oltermann 2017). 

 

 

5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 Namen in cilji raziskave 

 

V empiričnem delu me zanima mnenje študentov, ki vstopajo na trg delovne sile, glede 

prednosti in slabosti daljšega, oziroma krajšega delovnega časa. Hkrati me zanima tudi mnenje 

zaposlenih oseb, ki so že zaposlene v organizacijah z 8-urnim delavnikom in tako lahko 

primerjajo svoj trenutni delovnik in tako sklepajo o možnih spremembah v njihovem delovnem 

procesu. 

 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Vprašanja, ki me vodijo k empiričnemu delu diplomske naloge, so: 

 ali študentje in zaposleni v Sloveniji poznajo bistvo krajšega delavnika? 
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 Ali se študentje in zaposleni zavedajo pozitivnih ter negativnih stvari, ki bi jih uvedba 

krajšega delavnika prinesla? 

 Ali je možno v Sloveniji uvesti sistem krajšega delovnika, kot so to storili v tujini? 

 Ali študentje in zaposleni menijo, da bi zaposleni v organizaciji s krajšim delovnim 

časom opravili enako količino dela v primerjavi z 8-urnim delavnikom? 

 

Osnovne hipoteze, ki sem si jih postavila na začetku raziskovanja, so:  

1. študenti in zaposlene osebe so seznanjene z lastnostmi zaposlitve za krajši delovni čas. 

2. Študenti in zaposlene osebe se strinjajo, da bi uvedba krajšega delovnega časa v     

Sloveniji prinesla pozitivne spremembe. 

3. Večji delež študentov in zaposlenih oseb bi se želeli zaposliti za krajši delovni čas. 

 

5.3 Metodologija raziskave 

 

5.3.1 Metode in tehnike raziskovanja 

 

V empiričnem delu se bom osredotočila na pridobivanje podatkov s pomočjo spletne ankete, ki 

spada v sklop kvantitativnih raziskav.  

 

Glede na preučeno literaturo in obstoječa teoretična spoznanja sem zastavila vprašanja za 

anketni vprašalnik.  Ciljno skupino so predstavljali študenti in zaposleni različnih izobrazbenih 

stopenj, statusov in starosti. Anketa je obsegala 8 vprašanj in je sestavljena iz 3 sklopov. Prvi 

sklop zahteva demografske podatke anketiranih oseb, drugi se nanaša na vprašanja o krajšem 

delovnem času, tretji sklop pa zajema različne trditve o krajšem delovnem času. 

 

5.3.2 Opis instrumenta in vzorca 

 

Anketa je bila izvedena preko spletnega portala Enka, povezavo do nje pa sem delila preko 

socialnega omrežja Facebook in elektronskih naslovov. Anketa je bila dolga približno 3 minute 

in aktivna 2 tedna. Po 2 tednih sem naredila analizo podatkov. Skupno je anketo izpolnilo 125 

anketiranih oseb. Če ne upoštevamo 3 upokojenih oseb, ki so izpolnile anketo, je tako skupno 

število zaposlenih in študentov 122. 
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Sprva sem anketirane osebe spraševala po demografskih podatkih, in sicer po spolu, starosti, 

trenutnem statusu in izobrazbi. Med anketiranimi osebami je prevladoval ženski spol s 57 %, 

medtem ko je delež moških znašal 43 % (Slika 5.1). Med 125 anketiranimi osebami je največji 

delež spadal v starostno skupino od 21 do 40 let (Slika 5.2), in sicer z deležem 72 %. Pri tretjem 

vprašanju sem se osredotočila na trenuten status anketirancev (Slika 5.3) in ugotovila, da je 53 

% oseb zaposlenih, 36 % študentov, 5 % brezposelnih oseb, 3% samozaposlenih oseb, 2 % 

upokojenih oseb ter ena oseba, ki je bila v tistem času na porodniški. Pri ugotavljanju 

izobrazbene strukture anketiranih oseb (Slika 5.4) sem ugotovila, da je večina, in sicer 50 % 

oseb z dokončano srednjo šolo, sledijo pa osebe, ki so dosegle univerzitetno izobrazbo z 28 %. 

 

Slika 5.1: Spolna struktura anketiranih oseb 

 

Vir: lastni vir.  

 

Slika 5.2: Starost anketiranih oseb 

 

Vir: lastni vir.  
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Slika 5.3: Trenuten status anketiranih oseb 

 

Vir: lastni vir.  

 

Slika 5.4: Dosežena formalna izobrazba anketiranih oseb 

 

Vir: lastni vir.  

 

5.4 Rezultati raziskave 

 
V nadaljevanju podajam rezultate, ki izhajajo iz izvedene ankete.  

 

Vprašanje »Kakšno obliko zaposlitve opravljate na trenutnem delovnem mestu?« so lahko 

izpolnile samo zaposlene osebe, samozaposlene osebe ali kmetovalci. Izmed vseh delovno 

36%

5%

53%

3%

0%

2%

0%

0%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Študent/-ka

Brezposeln/-a

Zaposlen/-a

Samozaposlen/-a

Kmetovalec/-ka

Upokojenec/-ka

Gospodinja/-ec

Pomagajoči družinski član

Nezmožen/-a za delo

Drugo

4%

50%

12%

28%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Osnovna šola (II.)

Srednja šola (III.)

Višja šola (VI./1.)

Univerzitetna izobrazba (VI./2.)

Magisterij, doktorat (VII in VIII/1. in 2.)



31 

 

aktivnih anketirancev je kar 95 % zaposlenih za polni delovni čas, 4 % opravlja projektno delo 

in samo 1% za krajši delovni čas (Slika 5.5).  

 

Slika 5.5: Oblika trenutne zaposlitve anketiranih oseb 

 

Vir: lastni vir.  

 

Pri 6. vprašanju sem anketirane osebe spraševala, ali so seznanjene z lastnostmi zaposlitve za 

krajši delovni čas (Slika 5.6). 53 % vseh anketiranih je odgovorilo, da so seznanjeni z lastnostmi 

zaposlitve za krajši delovni čas, medtem ko je kar 42 % odgovorilo, da niso seznanjeni z 

lastnostmi krajšega delovnega časa. Lahko opazimo, da skoraj polovica anketiranih oseb ne 

pozna lastnosti zaposlitve s krajšim delovnim časom. 

 

Slika 5.6: Seznanjenost anketiranih oseb z lastnostmi zaposlitve za krajši delovni čas 

 

Vir: lastni vir.  
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Pri 7. vprašanju sem anketirane osebe spraševala, ali bi se odločili za zaposlitev s krajšim 

delovnim časom v Sloveniji (Slika 5.7). Delež anketiranih, ki bi se zaposlili za krajši delovni 

čas v Sloveniji, je znašal 50 %. Samo 7 % je bilo takih, ki se ne bi želeli zaposliti za krajši 

delovni čas, medtem ko 22 % vprašanih ni bilo prepričanih, če bi se želeli zaposliti za krajši 

delovni čas. Kot dodatno možnost sem dopustila anketiranim osebam, da pod možnost drugo  

napišejo, v katerem primeru bi se odločili za zaposlitev za krajši delovni čas. Za to možnost se 

je odločilo 23 oseb. Od teh oseb, ki so same navedle odgovor, jih 9 menilo, da bi se zaposlili 

za krajši delovni čas v primeru, da bi plača ostala enaka. Ena oseba je odgovorila, da bi se 

zaposlila za krajši delovni čas, samo v primeru, če ne bi imela možnosti delati polni delovni 

čas. Naslednji odgovor je bil, da bi na odločitev o zaposlitvi za krajši delovni čas vplivala tudi 

količina dela in odobravanje vodje. Tretja anketirana oseba pa je odgovorila, da bi se zaposlila 

za krajši delovni čas, če bi bilo delovno mesto primerno glede na njegovo smer študija. 

 

Tukaj lahko opazimo, da kljub temu, da bi se polovica vprašanih odločila za zaposlitev za krajši 

delovni čas, pa je kar veliki delež vprašanih, ki niso popolnoma prepričani. Večina tistih, ki 

niso prepričani, bi se zaposlila za krajši delovni čas v primeru, da bi ohranili enako višino plače. 

Tako lahko sklepamo, da je anketiranim osebam v določeni meri bolj pomembna višina plače 

kot količina časa, ki ga prebijejo na delovnem mestu. 

 

Slika 5.7: Ali bi se zaposlili za krajši delovni čas? 

 

Vir: lastni vir.  
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Pri zadnjem vprašanju sem prosila anketirane osebe, da ocenijo sledeče trditve glede na njihovo 

strinjanje. Izbirali so lahko med možnostmi »sploh se ne strinjam«, »ne strinjam se«, »niti se 

strinjam, niti se ne strinjam«, »strinjam se« ter »popolnoma se strinjam«. Z analizo zadnjega 

vprašanja sem ugotovila, da se 53 % anketiranih oseb popolnoma strinja, da zaposlitev za krajši 

delovni čas pozitivno vpliva na zasebno življenje zaposlene osebe. 49 % oseb se hkrati 

popolnoma strinja, da zaposlitev za krajši delovni čas poveča učinkovitost na delovnem mestu. 

V večini, in sicer s 55 %, se tudi popolnoma strinjajo, da bi se zaradi zmanjšanega števila 

delovnih ur zaposleni počutili bolj sproščeno in zadovoljno, tako na delovnem mestu kot tudi 

doma, ter da bi imeli čas za več aktivnosti v zasebnem življenju. 

 

Mnenja pa so bila malce bolj deljena ob vprašanju ali bi krajši delovni čas v Sloveniji povečal 

tudi gospodarsko rast. Največji delež vprašanih se je strinjal, je pa bilo 18 % takšnih, ki se niso 

znali popolnoma opredeliti. Kar 42 % vprašanih je bilo mnenja, da za delodajalce v Slovenij i 

zaposlitev za krajši delovni čas ni zanimiva, ter da je ta oblika zaposlitve za slovenski trg 

neprimerna, saj imamo že pri polnem delovnem času prenizke plače. Pri trditvi, da bi krajši 

delovni čas morali uvesti za vse zaposlitve na slovenskem trgu dela, se je 30 % vprašanih 

strinjalo, medtem ko se 20 % ni opredelilo, 17 % pa se ni strinjalo. Pri zadnjem vprašanju, da 

je zaposlitev za krajši delovni čas bolj primerna za ženski spol, pa se večina vprašanih oseb ni 

strinjala, in sicer s 44 %. 

 

5.4.1 Primerjavi rezultatov anketnega vprašalnika po spolu 

 

V nadaljevanju podajam primerjavo med odgovori na zastavljena anketna vprašanja glede na 

spol anketiranih oseb. Kot že omenjeno, v izvedeni anketi je sodelovalo 125 oseb, od tega je 

bilo 71 žensk (57 %). Zanima me tudi, kako na zaposlitev za krajši čas gleda vsak spol posebej, 

predvsem zaradi teoretične predpostavke, da je tovrstna zaposlitev primerna predvsem za 

ženske.  

 

Največ moških anketirancev spada v starostno skupino med 21 in 40 let (67 %), sledijo jim 

moški stari med 41 in 61 (15 %). Tudi pri anketiranih ženskah prevladujejo enake starostne 

skupine, saj v starostno skupino od 21 do 40 let pripada 52 % le teh, od 41 do 61 let pa 11 % 

anketirank. Tako oba spola v večini pripada enaki starostni skupini.  
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Glede na trenuten status pri moških prevladujejo tisti, ki so zaposleni (70 %), sledijo jim 

študentje ali dijaki z 20 %, število upokojenih in samozaposlenih moških pa je enak - vsak 

predstavlja 4 % moške populacije. Zgolj en anketiranec je brezposeln. Kar se tiče žensk, jih je 

44 % zaposlenih, skoraj enak odstotek (42 %) predstavljajo študentke ali dijakinje. 

Samozaposleni sta dve ženski (4 %), najdemo tudi eno upokojenko. V primerjavi z moškimi pa 

je več žensk brezposelnih, in sicer 5, kar predstavlja 6 %. Ena izmed anketirank pa koristi 

porodniški dopust. Lahko trdim, da je tudi statusna razporeditev med spoloma različna.  

 

Več kot polovica (54 %) moških je uspešno zaključilo srednjo šolo, po 18 % je doseglo 

univerzitetno izobrazbo in dokončalo višjo šolo. Majhen je delež tistih, ki so dokončali samo 

osnovno šolo (6%), še manj pa je takih, ki imajo magisterij (4 %). Tudi pri ženskah največ 

takih, ki so dokončale srednjo šolo (50 %). Je pa tudi veliko večji delež tistih, ki so dosegle 

univerzitetno izobrazbo (34 %), in dokončale magistrski program (8 %). Zgolj 4 % pa je 

dokončalo višjo šolo, in le ena anketiranka ima dokončano le osnovno šolo. Ko primerjam spola 

po izobrazbi, lahko v splošnem trdim, da so ženske bolj izobražene.   

 

Velika večina moških, in sicer s 95%, je zaposlena za polni delovni čas. Ostali opravljajo 

projektno delo. Podobno razmerje je pri ženskah. 91 % je zaposlenih za polni delovni čas, 6 % 

opravlja projektno delo. Ena ženska pa zaposlena s krajšim časom, kar ni noben moški.  

 

81 % anketiranih moških navaja, da so seznanjeni z lastnostmi zaposlitve za krajši čas, v 

kontrastu pa 11 % trdi, da s to obliko zaposlitve niso seznanjeni. Tisti, ki trdijo, da ne vedo, pa 

zajemajo 8 % delež moške populacije. V nasprotju pa manjši delež žensk (59 %) trdi, da so 

seznanjeni z lastnostmi zaposlitve za krajši čas, dobra tretjina (35 %) pa trdi nasprotno. Trdim 

lahko, da so moški bolj seznanjeni z zaposlitvijo za krajši čas.  

 

Kljub temu, da je velika večina moških seznanjena z lastnostmi zaposlitve za krajši čas, pa bi 

se kar 56 % odločilo za to obliko zaposlitve. Pri ženskah je ta delež malo manjši (48 %). Samo 

7 % moških pa se ne bi zaposlilo za krajši čas, s tem se strinja enak odstotek žensk. Zanimivo 

pa je, da dobra petina (22 %) moških in žensk ne ve odgovora na to vprašanje. 15 % 

anketirancev pa je navedlo, da bi se odločili za zaposlitev za krajši čas, če bi ohranili enako 

plačo. Pri ženskah ta delež znaša 16 %. Sklepam lahko, da bi se moški prej odločili za zaposlitev 

s krajšim časom kot ženske.  
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Ko sem jih vprašala, če bi se za zaposlitev za krajši čas odločili v primeru, da bo le ta imela 

pozitiven vpliv na njihovo zasebno življenje, je prevladoval odgovor moških, da se s tem 

popolnoma strinjajo (46 %), sledijo tisti, ki se s tem strinjajo (35 %). Enak odstotek, in sicer 4, 

je odgovorilo da ne vedo, se sploh ne strinjajo in se niti ne strinjajo niti strinjajo. Pri ženskah je 

podobna zgodba. 54 % se s tem popolnoma strinja, 30 % pa strinja. V primerjavi z moškimi je 

več žensk, ki se niti ne strinjajo niti strinjajo. Ko primerjamo rezultate na to vprašanje po spolu, 

vidimo, da bi se ženske prej odločile za to obliko zaposlitve, če bi le ta imela pozitiven vpliv 

zasebno življenje.  

 

Kaj pa, če bi jim zaposlitev za krajši čas omogočala, da so na delovnem mestu bolj učinkovit i? 

Polovica moških odgovarja, da bi se strinjala s to obliko zaposlitve, delež žensk z enakim 

odgovorom znaša 33 %. 30 % moških se bi s to zaposlitvijo popolnoma strinjala, veliko več pa 

je žensk (54 %). Na tretjem mestu so moški z odgovorom, da se niti ne strinjajo niti strinjajo, 

enako je pri ženskah.  Torej bi se ženske prej odločile za to obliko zaposlitve, če bi to doprineslo 

k večji učinkovitosti na delovnem mestu.  

 

Če bi delavnik z manj urami doprinesel k večjemu zadovoljstvu in sproščenosti, bi kar 50 % 

moških bilo popolnoma za zaposlitev s krajšim časom, 40 % pa bi se strinjalo s to obliko 

zaposlitve. Zopet je večji delež žensk (56 %), ki bi se popolnoma strinjale z zaposlitvijo za 

krajši čas, če bi bile zato bolj zadovoljne in sproščene. S tem bi se strinjalo 30 %. 9 % žensk pa 

se s to obliko zaposlitve niti ne strinja niti strinja. Sklepam, da ženskam več pomeni sproščenost 

in zadovoljstvo na delovnem mestu.  

 

Zaposlitev za krajši čas omogoča tudi več časa za ostale aktivnosti. 47 % moških in 57 % žensk 

se popolnoma strinja s to obliko zaposlitve, če bi jim omogočila več časa za ostale aktivnost i, 

prav tako se s tem strinja 47 % moških anketirancev in 35 % žensk. Zgolj 2 % moških in enak 

odstotek žensk se z zaposlitvijo za krajši čas zaradi navedenega razloga sploh ne bi strinjala. 

Glede na navedene rezultate lahko posplošim, da bi se za to zaposlitev odločil približno enak 

delež moških in žensk, z razliko, da bi se s tem popolnoma strinjalo več žensk.  

 

Zanimalo me je tudi, kaj anketiranci menijo o tem, da bi zaposlitev za krajši čas pozitivno 

vplivala na gospodarsko rast v Sloveniji. Zgolj en moški anketiranec pravi, da ta oblika 

zaposlitve ne bi popolnoma nič povečala gospodarsko rast v Sloveniji. Z njimi pa se ne strinja 

62 % moških oz. 67 % žensk, ki se popolnoma strinja in strinja o povečani gospodarski rasti. 
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12 % moških oziroma 8 % žensk pa ne ve, kakšen vpliv bi imela zaposlitev s krajšim časom na 

našo gospodarsko rast. Približno enak odstotek obeh spolov se strinja s trditvijo o povečani 

gospodarski rasti v Sloveniji.  

 

Kljub temu, da bi se dobra polovica moških odločila za to obliko zaposlitve, pa večina meni, 

da le ta za delodajalce ni zanimiva (74 %). S to trditvijo se popolnoma strinja 32 % moških , 42 

% moških pa se strinja. 8 % moških je odgovorilo z ne vem, enak odstotek pa se niti ne strinja 

niti strinja. Rezultati pri ženskih anketirankah prikazujejo podobno sliko. 24 % se popolnoma 

strinja, da ta oblika zaposlitve ni zanimiva za delodajalce, še večji delež (38 %) pa se strinja. 

po 10 % je odgovorilo da ne ve oziroma se niti ne strinja niti strinja. Sklepam, da moški bolj 

trdno verjamejo, da ta zaposlitev ni zanimiva za delodajalce.  

 

Zaradi prenizkih plač je ta oblika zaposlitve neprimerna. 36 % anketiranih moških oziroma 32 

% žensk se strinja s to trditvijo, malo manj moških in žensk (28 %) pa se popolnoma strinja. V 

nasprotju pa 8 % moških in zgolj 2 % žensk navaja, da se popolnoma ne strinja s to trditvijo, 

malo večjih delež (14 %) pa se ne strinja. Desetina moških je podalo odgovor ne vem.  

Kaj pa menijo moški o tem, da bi morali uvesti zaposlitev s krajšim časom za vse zaposlitve na 

slovenskem trgu? 35 % se s tem strinja, malo manj moških (31 %) pa s to idejo popolnoma 

strinja. Tistih, ki se s tem popolnoma ne strinjajo in ne strinjajo, znaša 13 %. Deleži pri ženskah 

so sledeči: 28 % žensk se s tem popolnoma strinja, 26 % strinja, 24 % se ne more odločiti, 20 

% se ne strinja. Moški bolj nasprotujejo temu, da se uvede zaposlitev s krajšim časom za vse 

zaposlitve na slovenskem trgu.  

 

38 % moških se ne strinja s tem, da je omenjena zaposlitev primerna predvsem za ženske, tej 

ideji popolnoma nasprotuje 14 %. Se pa s tem strinja 12 % in popolnoma strinja 10 %. Kaj pa 

o tem menijo ženske? Desetina se popolnoma strinja, desetina se strinja. 44 % se ne strinja in 

11 % se popolnoma ne strinja. Več je žensk kot moških, ki menijo, da ta oblika zaposlitve ni 

primerna predvsem za ženske.  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Prva zastavljena hipoteza predpostavlja, da študentje in zaposlene osebe v Sloveniji poznajo 

bistvene lastnosti krajšega delovnega časa. Tako naj bi anketirane osebe poznale pozitivne in 

negativne strani omenjene zaposlitvene oblike. Ugotovila sem, da skoraj polovica vprašanih ne 

pozna lastnosti zaposlitve za krajši delovni čas, kar me je presenetilo. Tako je 42 % vprašanih 

odgovorilo, da ne pozna lastnosti zaposlitve za krajši delovni čas, 53 % da poznajo lastnost i 

zaposlitve za krajši delovni čas, 5 % vprašanih pa ni popolnoma prepričanih, če so seznanjeni 

s to obliko zaposlitve. Razlog za velik delež nepoznavanja te oblike zaposlitve lahko pripišemo 

nerazširjenosti krajšega delovnega časa v Sloveniji. Zaradi precej velikega deleža zaposlenih, 

ki so odgovorili, da ne poznajo lastnosti krajšega delovnega časa bom to hipotezo ovrgla. 

 

Druga hipoteza predpostavlja, da se študenti in zaposlene osebe strinjajo, da bi uvedba krajšega 

delovnega časa v Sloveniji prinesla pozitivne spremembe. Iz analize podatkov, pridobljenih iz 

spletne ankete, sem ugotovila, da se študenti in zaposlene osebe popolnoma strinjajo, da bi 

zaposlitev za krajši delovni čas pozitivno vplivala na njihovo zasebno življenje in povečala 

njihovo učinkovitost na delovnem mestu. Hkrati se tudi popolnoma strinjajo, da bi zaradi 

uvedbe manjšega števila delovnih ur počutili bolj sproščene in zadovoljne, tako na delovnem 

mestu kot tudi doma, imeli bi več časa za aktivnosti v zasebnem življenju ter da bi lahko 

povečanje števila zaposlitev za krajši delovni čas v Sloveniji tudi povečalo gospodarsko rast. 

Ker se je večina vprašanih oseb strinjala, da bi uvedba krajšega delovnega časa prinesla različne 

pozitivne lastnosti, bom drugo hipotezo potrdila. 

 

Tretja hipoteza predpostavlja, da bi se študentje in zaposleni želeli zaposliti za krajši delovni 

čas. Od vseh 125 vprašanih jih je kar polovica odgovorila, da bi se želeli zaposliti za krajši 

delovni čas. Med vprašanimi je bilo 23 % takih, ki se niso mogli odločiti, 9 % pa se jih ne bi 

odločili za zaposlitev za krajši delovni čas. 18 % vprašanih pa je izbralo možnost drugo, kjer 

so lahko sami navedli odgovor. Pod to možnostjo je največji delež anektiranih oseb navedlo, 

da bi se zaposlili za krajši delovni čas v primeru, da bi ohranili višino plače. Ker bi se večina 

vprašanih odločila za zaposlitev s krajšim delovnim časom, bom tudi tretjo hipotezo sprejela. 
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ZAKLJUČEK 

 

V sodobnem času se soočamo z napredki iz vseh smeri, tako iz tehnologije, zdravstva, 

transporta, itd. Ko pa se dotaknemo delovnega časa in njegovega razvoja skozi zgodovino, 

opazimo, da že od leta 1935 ne prihaja do večjih sprememb. Kljub temu, da si večina ljudi ne 

more predstavljati življenja v letu 1935, pa še vedno opravlja vsakodnevno delo s podobnim ali 

celo enakim delovnim časom v tako imenovanem sodobnem času.  

 

Glede na lastna poglavja sem ugotovila, da je v Sloveniji poznavanje lastnosti ter pozitivnih in 

negativnih strani krajšega delovnega časa pomanjkljivo. Na evropskem območju smo pod 

povprečjem glede deleža zaposlitev s krajšim delovnim časom, in prav to pomanjklj ivo 

poznavanje te oblike zaposlitve je lahko razlog za to. Čeprav bi se večina anketiranih oseb v 

Sloveniji želela zaposliti za krajši delovni čas, sem opazila pomemben faktor, in to je višina 

plače. Večina meni, da so splošno gledano plače v Sloveniji prenizke in tako znižanje le teh ob 

zaposlitvi s krajšim delovnim časom ne pride v poštev. V primeru razvitih in bogatejših držav, 

kjer je višina plače višja, pa si zaposleni lahko privoščijo krajši delovni čas in s tem tudi delni 

izpad dohodka. Pri nas se velikokrat enači zaposlitev s krajšim delovnim časom z zaposlitvijo 

slabše kakovosti in varnosti, zato ta oblika ni tako privlačna za iskalce zaposlitve. Čeprav se 

zaposlene osebe in študenti strinjajo, da bi ta oblika zaposlitve pozitivno vpliva tako na zasebno 

življenje in zdravje kot tudi na učinkovitost in produktivnost na delovnem mestu, pa še vedno 

dajejo prednost plačilu, kar je za naše razmere na trgu dela popolnoma upravičeno.  

 

Kljub številnim raziskavam na temo krajšega delovnega časa, njegovim učinkom na zdravje, 

učinkovitost, zadovoljstvo zaposlenih ter gospodarstvo, pa v Sloveniji še vedno oklevamo ob 

ideji spodbujanja implementacije krajšega delovnega časa. Države na območju Evropske unije, 

ki imajo skoraj polovico vseh zaposlenih s krajšim delovnim časom so prav tako države, ki so 

najbolj razvite, najbogatejše in so države, v katerih je kvaliteta življenja ocenjena na najvišj i 

ravni. Menim, da to ni samo naključje, zanima me pa zakaj Slovenija ne sledi korakom teh 

držav?  
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK  
 

Spoštovani, 

sem Maja Horvat, študentka Fakultete za družbene vede v Ljubljani, program Sociologija 

– kadrovski menedžment. V okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na temo 

krajšega delovnega časa v Sloveniji. Vljudno vas naprošam za vaše sodelovanje in pomoč 

pri izvajanju anketnega vprašalnika. Prosim, da si vzamete par minut časa za priložena 

vprašanja. Zagotavljam vam, da bodo podatki pridobljeni izključno za raziskovalne  

namene in vam zagotavljam popolno anonimnost.  

 

Pri spodaj navedenih vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor.  
 
1. Spol:    

a) moški   
b) ženski 

 
2. Starostna skupina: 

a) do 20 let 

b) 21 – 40 let 
c) 41 – 60 let 

d) 60 let ali več 
 
3. Status izobrazbe: 

a) dokončana osnovna šola (II.) 
b) dokončana srednja šola (III.) 

c) dokončana višja šola (VI./1) 
d) univerzitetna izobrazna (diploma, visoko strokovna VI./2.) 
e) magisterij (VII.) 

 
4. Status trenutne aktivnosti:  

a) brezposeln/-na 
b) zaposlen/-a 
c) samozaposlen/-a 

d) kmetovalec/-ka 
e) upokojenec/-ka 

f) gospodinja/-ec 
g) študent/-ka, dijak/-inja 
h) pomagajoči družinski član 

i) nezmožen/-a za delo 
j) drugo:____________ 

 
5. Kakšno obliko zaposlitve opravljate na trenutnem delovnem mestu? 

a) sezonsko delo 

b) projektno delo 
c) polno delovni čas 

d) krajši delovni čas 
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6. Ste seznanjeni z lastnostmi zaposlitve za krajši delovni čas? 
a) da 
b) ne 

c) ne vem 
 

7. Ocenite sledeče trditve s številko od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolnoma se ne strinjam, in 5 
popolnoma se strinjam: 

 

a) Zaposlitev za krajši delovni čas bi pozitivno vplivala na moje zasebno življenje. 
 

1 2 3 4 5 
 
b) Zaposlitev za krajši delovni čas bi povečala učinkovitost na delovnem mestu. 

 
1  2 3 4 5 

 
c) Zaradi manjšega števila delovnih ur bi se počutil/- la bolj sproščeno in zadovoljno tako 
na delovnem mestu kot tudi doma. 

 
1  2 3 4 5 

 
d) Imel/-la bi več časa za aktivnosti v zasebnem življenju. 
 

1  2 3 4 5 
 
e) Povečanje zaposlitev za krajši delovni čas bi povečalo tudi gospodarsko rast v Slovenij i.  

 
1  2 3 4 5 

 
f) Zaposlitev za krajši delovni čas ni zanimiva za delodajalce v Sloveniji. 
 

1  2 3 4 5 
 

g) Zaposlitev za krajši delovni čas je za slovenski trg neprimerna, saj so plače prenizke.  
 

1  2 3 4 5 

 
h) Zdravje zaposlenih s krajšim delovnim časom bi bilo boljše v primerjavi z tistimi z 

polnim delovnim časom. 
 

1  2 3 4 5 

 
i) Krajši delovni čas bi morali uvesti za vse zaposlitve na slovenskem trgu dela. 

 
1  2 3 4 5 

  

j) Krajši delovni čas je bolj primeren za ženski spol. 
 

1  2 3 4 5 
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k) Zaposlitev za krajši delovni čas ni zanimiva za iskalce zaposlitve v Sloveniji. 
 

1  2 3 4 5 

 


