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Povečanje fleksibilnosti dela in zaposlovanja v Sloveniji - rešitev v času gospodarske 
krize? 
 
Diplomsko delo obravnava fleksibilne oblike dela in zaposlovanja ter skuša ugotoviti, ali 
tovrstne oblike dela v času gospodarske krize omogočajo, da večje število posameznikov 
ohrani zaposlitev. V prvem poglavju so opredeljene fleksibilne oblike dela, vzroki za njihov 
nastanek in spremembe, ki so z njimi nastale. Naslednje poglavje opisuje, kako pogosto se 
fleksibilne oblike dela in zaposlovanja pojavljajo v Sloveniji in ugotavlja, ali je slovenski trg 
dela prožen ali tog. Tretje in četrto poglavje se osredotočata na to, kako je v Sloveniji 
zakonsko urejeno fleksibilno zaposlovanje in kakšne ukrepe, ki se nanašajo na zmanjševanje 
brezposelnosti v času gospodarske krize, izvaja država preko aktivne politike zaposlovanja. 
Zadnje poglavje opisuje, kakšne protikrizne ukrepe v času gospodarske krize izvaja Vlada 
Republike Slovenije. Fleksibilnost delovne sile ali dela za mnoga podjetja v času gospodarske 
krize ni ključnega pomena, vendar lahko kljub temu omili učinke recesije. Kljub temu da 
fleksibilne oblike dela in zaposlovanja veljajo za manj varne in bolj tvegane oblike dela, v 
času krize zaposlovanja za mnoge predstavljajo edino možno obliko zaposlitve in mnoge 
posameznike obvarujejo pred neaktivnim stanjem na trgu dela. V času gospodarske krize bo 
fleksibilnost zaposlovanja postala eden ključnih dejavnikov za prilagajanje in ohranitev 
konkurenčnosti držav in njihovih gospodarstev. 
 
Ključne besede: fleksibilne oblike dela in zaposlovanja, gospodarska kriza, aktivna politika 
zaposlovanja, skrajševanje delovnega časa. 

 
Increasing the work and employment flexibility in Slovenia – a solution during the 
global crisis period? 
 
The Thesis discuses flexible work and employment types and tries to ascertain, if those types 
of work enable, that a larger amount of individuals preserve their jobs during the global crisis. 
The first chapter defines flexible work types, their causes and changes they bring along. The 
next chapter describes, how often flexible work and employment types appear in Slovenia and 
ascertains if the Slovenian employment market is elastic or rigid. The third and fourth chapter 
focus on the Slovenian legal regulation of the flexible employment and states measures of the 
State, regarding to unemployment reduction during the global crisis, performed within the 
active employment policy. The final chapter describes anti-crisis measures, performed by the 
Slovenian government during the economic crisis. Flexibility of the manpower or work does 
not play a key role in the case of most companies during the economic crisis, but can 
extenuate the impact of the recession. Even though flexible work and employment types are 
less safe and more riskful work types, they present the only possible employment type for lots 
of individuals during the employment crisis and preserve many individuals from an inactive 
employment state on the employment market. Employment flexibility will become one of the 
key factors for the adaptation and preservation of competitiveness of States and their 
economies during the economy crisis. 
 
Keywords: flexible work and employment types, economic crisis, active employment policy, 
working hours reduction. 
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1 UVOD 
 

Globalna konkurenca se vedno bolj zaostruje, saj so se pojavile nove države, ki postajajo 

vedno močnejše. Države, ki so želele ostati konkurenčne, so se morale prilagoditi novim 

tržnim razmeram in nenehnim napredkom v tehnologiji na različne načine. Tako so nastale 

fleksibilne oblike dela in zaposlovanja, ki zaradi vedno večjih sprememb v gospodarstvu, 

gospodarske krize in povečane brezposelnosti postopoma pridobivajo na pomenu. Spremembe 

na trgu so tudi v Sloveniji zahtevale uveljavitev novih in drugačnih oblik zaposlovanja. 

 

Podjetja v Sloveniji kot tudi v tujini se soočajo z vedno bolj nemirnimi trgi ter negotovim 

poslovnim okoljem. Vsak dan slišimo za podjetja, ki so se zaradi gospodarske krize znašla v 

težavah, zato bodo primorana skrajšati delovni čas ali celo odpuščati zaposlene. V teh kriznih 

časih bo potrebno razmišljati v smeri racionalizacije stroškov, učinkovitega dela in 

inovativnosti zaposlenih. Da bi podjetja v takšnem poslovnem okolju ostala uspešna, 

konkurenčna in predvsem, če bi v takšnih kriznih časih želela preživeti, se bodo morala 

neprestano prilagajati ter nižati stroške. Država in podjetja bodo morala ugotoviti, kako se v 

času recesije soočiti predvsem z brezposelnostjo, ki množično narašča. Eno izmed rešitev 

predstavljajo tudi oblike fleksibilnega dela, ki bodo postale nujne za preživetje podjetij na 

dolgi rok.   

 

Namen mojega diplomskega dela je, da bom skušala s pomočjo ustrezne literature ugotoviti, 

kako bi se podjetja, ki so se znašla v veliki globalni gospodarski krizi, najlažje izognila 

odpuščanju velikega števila ljudi z uvedbo fleksibilnejšega dela. Glavna hipoteza, ki jo 

postavljam je, da fleksibilne oblike dela in zaposlovanja omogočajo večjemu številu 

posameznikov, da ohranijo zaposlitev v kriznih časih. V zaključku bom skušala ugotoviti, ali 

je hipoteza, ki sem si jo zastavila, pravilna oz. napačna, in ali povečanje fleksibilnosti dela in 

zaposlovanja v Sloveniji dejansko predstavlja rešitev v času gospodarske krize.    

 

V svojem diplomskem delu se bom najprej lotila opredelitve fleksibilnih oblik dela in 

zaposlovanja, vzrokov za njihov nastanek in sprememb, ki so z njimi nastale. V nadaljevanju 

bom opisala, kako pogosto se fleksibilne oblike dela in zaposlovanja pojavljajo v Sloveniji in 

skušala ugotoviti, ali je slovenski trg dela prožen ali tog. Opisala bom tudi, kako je pri nas 

zakonsko urejeno fleksibilno zaposlovanje in kakšne ukrepe, ki se nanašajo na zmanjševanje 

brezposelnosti v času gospodarske krize, izvaja država preko aktivne politike zaposlovanja. V 
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zadnjem poglavju se bom osredotočila na to, ali fleksibilne oblike dela in zaposlovanja 

dejansko blažijo učinke gospodarske krize, kakšne so možne oblike skrajšanja delovnega časa 

in kakšne ukrepe izvaja Vlada Republike Slovenije na področju reševanja krize. V zaključku 

bom skušala potrditi oz. ovreči hipotezo, ki sem si jo zastavila v uvodu, podala pa bom tudi 

ugotovitve in predloge, ki se bodo nanašali na to, kako lahko podjetja prebrodijo težke čase, 

in opozorila na pravočasno prilagajanje kompleksnim in hitrim spremembam, ki se dogajajo 

tako v gospodarstvu kot tudi na samem trgu dela.  

 

 

2 FLEKSIBILNE OBLIKE DELA IN ZAPOSLOVANJA 
 

2.1 OPREDELITEV FLEKSIBILNIH OBLIK DELA IN 

ZAPOSLOVANJA 
 

Fleksibilizacija pomeni spreminjanje pogojev zaposlovanja in organiziranja dela v smeri vse 

večje raznolikosti. Fleksibilne oblike zaposlovanja so oblike dela, ki odstopajo od standardnih 

oblik. Prej se je pojavljala predvsem ena vrsta zaposlitve, in sicer zaposlitev za nedoločen čas, 

ki je ljudem nudila tudi večjo stopnjo varnosti zaposlitve, danes pa obstaja več različnih vrst 

zaposlovanja (Kanjuo-Mrčela in Ignjatović 2004, 230).  

 

Fleksibilnost je prisotna tako na področju formalnega kot tudi neformalnega dela. Pojem je 

povezan z redefinicijo dela danes. Delo se razširja tako na drugačne, neformalne oblike dela 

kot tudi na oblike dela, ki niso plačane. Fleksibilne oblike zaposlovanja skušajo delodajalci 

vpeljati v svoje organizacije, prav tako fleksibilizacijo spodbuja tudi država s svojimi 

politikami zaposlovanja, ker želi na ta način povečati učinkovitost gospodarstva, saj naj bi 

fleksibilizacija omogočala, da se lažje soočiš s hitrimi in nepredvidljivimi spremembami. 

Fleksibilno delo naj bi omogočalo tudi reševanje problema brezposelnosti, saj zagotavlja nova 

delovna mesta, kar je pomembno predvsem v času gospodarske krize, ko je negotovost 

zaposlitev mnogo večja (Kanjuo-Mrčela in Ignjatović 2004, 230–231). Bistvena značilnost 

fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja je začasnost, večje tveganje in manjša varnost.   

 

Fleksibilne oblike dela in zaposlovanja delodajalcem predstavljajo najlažji in najhitrejši način 

prilagajanja števila zaposlenih tržnim razmeram, saj jim omogočajo najemanje in odpuščaje 
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delavcev z manj stroški. Brezposelnim fleksibilne oblike dela in zaposlovanja pogosto 

predstavljajo edino opcijo, da lahko pridejo do dela, zaposlenim pa tovrstne oblike dela 

predstavljajo vir dodatnega zaslužka ter možnost za lažje usklajevanja dela z drugimi 

življenjskimi obveznostmi. Državi takšne oblike dela omogočijo možnost zaposlovanja in s 

tem prispevajo k znižanju brezposelnosti in zmanjšanju socialnih problemov, po drugi strani 

pa zagotavljajo manj sredstev za državni proračun in povzročajo manjšo socialno varnost 

(Svetlik 1994, 125).  

 

Fleksibilna zaposlitev je opredeljena tudi kot zaposlitev s krajšim delovnim časom, kot 

zaposlitev za določen čas in samozaposlitev. Hkrati ima fleksibilizacija tudi širši pomen, saj 

zajema tudi druge vrste dela in zaposlitve. Skupna značilnost fleksibilnih oblik zaposlovanja 

je, da kažejo odstopanja od načinov dela, ki smo jih bili vajeni v preteklosti. Fleksibilnost 

tako nakazuje na inovativnost in kreativnost ter na pozitivno odzivanje na spremembe, hkrati 

pa kaže na sposobnost delodajalcev, da prilagajajo načine zaposlovanja spremembam na trgu 

(Felstead in Jewson 1999, 1–2). Med fleksibilne oblike dela in zaposlitve štejemo tudi 

izmensko delo, delo s skrajšanim delovnim časom, delo na domu, teledelo, delitev delovnega 

mesta, sezonsko delo, delo na klic, nadurno delo, gibljiv delovni čas ipd. 

 

»Fleksibilizacija se pojavlja na področju distribucije delovnega časa (zniževanje delovnega 

urnika), sklenitve pogodb o zaposlovanju (delo s skrajšanim delovnim časom, delo za določen 

čas ipd.), delovne zakonodaje (manjša togost) in delovnih mezd (večje nihanje minimalnih 

delovnih mezd, večje razhajanje med različnimi skupinami zaposlenih)« (Ignjatović 2002a, 

41).  

 

Lipičnik (Lipičnik 2000) meni, da so si koncept fleksibilnega dela izmislili ekonomisti ter 

pomeni hitrost, s katero se zaposleni in delodajalci odzivajo na spreminjajoče se delo. 

Ponudba preprostih del bo postopoma upadala, nezaposleni pa bodo imeli priložnost 

zaposlitve pri zahtevnih delih, za katera so ustrezno usposobljeni. V praksi se fleksibilnost 

razvršča v različne kategorije (Lipičnik 2000). 

 

 Finančna ali plačna fleksibilnost, ki pomeni sposobnost plačnega sistema, da 

podpira spremembe in nagrajuje dobro delo. Nekateri menijo, da sistemi, ki 

nagrajujejo delavce glede na rezultate njihovega dela, niso povezani z motivacijo 

zaposlenih, ampak pomagajo delodajalcu pri kontroliranju stroškov.   
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 Funkcionalna fleksibilnost se navezuje na sposobnost delodajalca, da se prilagaja 

različnim nalogam in hkrati lahko pomeni brisanje mej med različnimi poklici. Ljudje 

naj bi obvladovali več znanj, spretnosti, opravljali več raznovrstnih nalog na enem 

delovnem mestu ter prehajali med različnimi delovnimi mesti. 

 

 Delovna mobilnost oz. fleksibilnost je fleksibilnost, za katero je značilno, da se ljudi 

prestavlja z enega dela na drugo ter iz enega poklica k drugemu, med drugim tudi 

geografsko, to pa omogoča prilagajanje ekonomskim pogojem dela. 

 

 Fleksibilnost v modelih in organizacijah dela se znotraj podjetja  v praksi oblikuje na 

več načinov, in sicer kot lokacijska fleksibilnost, kamor spada delo na domu in 

teledelo, saj lokacijska fleksibilnost pomeni, da delavci delajo zunaj podjetja. 

Fleksibilnost se kaže tudi kot časovna fleksibilnost, ki je povezana z razlikami v 

številu in času delovnih ur. Med oblike časovne fleksibilnosti spada delo prek polnega 

delovnega časa, spremenljiv delovni čas in pogodbe o letnem številu delovnih ur. 

Zadnji model fleksibilnosti v praksi je številčna fleksibilnost, ki prilagaja delovne ure 

in število zaposlenih glede na potrebe podjetja. 

 

 

2.2 ZAČETEK FLEKSIBILNIH OBLIK DELA IN SPREMEMBE, KI SO 

Z NJIMI NASTALE 
 

V Sloveniji je bila dolgo časa uveljavljena le zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim 

časom, vendar so se kmalu uveljavile tudi druge fleksibilnejše oblike dela. Fleksibilne oblike 

dela in zaposlovanja so se začele uveljavljati zlasti po letu 1975, kar je bila predvsem 

posledica gospodarskih kriz. V tem obdobju so takšne oblike zaposlovanja postale lahko 

dostopna možnost zaposlovanja. Kljub temu, da so fleksibilne oblike dela manj ugodne za 

delavce, je tudi država pričela spodbujati tovrstne oblike dela, saj je na ta način povečala 

možnosti zaposlovanja v času krize (Svetlik 1994, 123−124). 
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Zaradi fleksibilizacije trga delovne sile so se pričeli spreminjati odnosi na trgu dela, prav tako 

se je spremenil tudi položaj socialnih skupin. Bistvene spremembe, ki so nastale zaradi 

fleksibilizacije trga delovne sile, so po Ignjatoviću (2002a, 46–47) naslednje:  

• s fleksibilno delovno silo je povezana manjša varnost na trgu delovne sile, saj 

delodajalcu ni nujno potrebno prispevati za zdravstveno in socialno oskrbo 

zaposlenega, 

• ker je zaposlitev časovno omejena in ker so osnove plačila za posamezno delo nižje, 

so posledično nižje tudi plače,  

• fleksibilna delovna sila ima nižjo izobrazbo, 

• prihaja do neprostovoljnih oblik fleksibilnega dela, saj so nekateri primorani delati na 

tak način, 

• zaradi prostorske razpršenosti in časovne omejenosti zaposlitve, so pri fleksibilni 

delovni sili vezi s podjetjem šibkejše, prav tako pa ta dva dejavnika vplivata na manjšo 

sindikalno povezanost, kar povzroča manjšo pogajalsko moč teh skupin, 

• prihaja do spolne dihotomije fleksibilne delovne sile, saj so predvsem ženske 

zaposlene za krajši delovni čas, ker na ta način lažje usklajujejo plačano in neplačano 

delo, 

• pri fleksibilni delovni sili se krhajo vezi s podjetjem, saj prihaja do časovne in 

prostorske razpršenosti zaposlitve. 

 

 

2.3 VZROKI ZA NASTANEK FLEKSIBILNIH OBLIK DELA IN 

ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
 

Bistveni dejavniki, ki so vplivali na povečanje fleksibilnosti, so predvsem povečana 

negotovost zaposlitve, ekonomski dejavniki in spremembe v tehnologiji (Brewster in drugi v 

Sparrow in Marchington 1998, 246). Vsekakor obstajajo tudi mnogi drugi vzroki, ki so 

vplivali na razvoj fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, zato bom najpomembnejše 

podrobneje opisala v nadaljevanju. 
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2.3.1 Gospodarska kriza 

 

Eden izmed vzrokov za nastanek fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja so gospodarske krize, 

saj je v kriznih časih potreba po delovni sili manjša, zato se veliko podjetij sooča z 

odpuščanjem presežka delavcev. V teh časih se veliko podjetij poslužuje fleksibilnejših oblik 

dela in zaposlitve, saj lahko na takšen način ohranijo več delovnih mest, znižajo stroške dela 

in zmanjšajo obremenitev države zaradi povečane brezposelnosti. Za delojemalce takšne 

oblike zaposlitve včasih predstavljajo edino možnost, da obdržijo zaposlitev oz. pridejo do 

dela in na tak način ohranijo svoj socialni položaj.  

 

2.3.2 Večja vključenost žensk v plačano delo 

 

Na razvoj fleksibilnega dela je vplivalo tudi to, da se je proizvodnja selila iz industrijskega v 

storitveni sektor, kjer so se morali sproti prilagajati novim tržnim razmeram in spremembam v 

sestavi delovne sile, saj se je v storitvenem sektorju zaposlovalo vedno več žensk, ki so s 

fleksibilnimi oblikami dela lažje opravljale neplačano gospodinjsko delo, ki jih je čakalo 

doma (Svetlik 1994, 124). Ženske so se na nek način osvobodile tradicionalnih vlog in tako je 

zaposlenost žensk postala nekaj povsem običajnega. Fleksibilne oblike dela in zaposlitve so 

omogočile množično zaposlovanje žensk, katerim je predvsem zaposlitev s skrajšanim 

delovnim časom omogočila združitev delovnega področja z družinskimi obveznostmi. 

Delovni pogoji so za ženske, ki skušajo uskladiti obe področji, zelo pomembni, zato so jih 

fleksibilne oblike dela vsaj delno razbremenile. Vsekakor so na večjo vključenost žensk v 

plačano delo vplivale tudi spremembe v gospodarstvu, saj zaslužek moških včasih ni 

zadostoval za preživetje.  

 

Ker ženske težje usklajujejo zaposlitev s polnim delovnim časom z obveznostmi, ki jih čakajo 

doma, je fleksibilna oblika zaposlitve včasih edina opcija za delo. Veliko držav spodbuja delo 

s skrajšanim delovnim časom žensk, kar je tudi eden izmed ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja. 
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2.3.3 Tehnološke spremembe 

 

Vedno več pozornosti se posveča vprašanjem, ki so povezana s tehnologijo in vplivom 

tehnologije na gospodarstvo in družbeni razvoj. Tehnologija je dandanes prisotna tako v 

proizvodnih sredstvih in postopkih kot tudi v delovnih znanjih in sposobnostih ljudi, ki s temi 

sredstvi upravljajo. Gospodarska rast in razvoj sta vedno bolj odvisna od kreiranja novih 

tehnologij in sposobnosti hitrega uvajanja novih tehnoloških, upravljavskih in organizacijskih 

inovacij (Bučar 2001, 12). Informacijska družba prinaša spremembe načina razmišljanja in 

medsebojnih odnosov, zaradi uvedbe novih tehnologij pa se je spremenil tudi način 

zaposlovanja in dela. 

 

Nove informacijske tehnologije omogočajo hitro zbiranje, obdelavo in prenos informacij z 

vedno nižjimi stroški, kar povečuje produktivnost in izboljšuje kakovost ter učinkovitost tako 

v industriji kot tudi v storitvenem sektorju. Ob vsaki večji tehnološki spremembi se pojavi 

vprašanje tehnološke brezposelnosti, saj je pri novih tehnologijah zaradi robotizacije in 

avtomatizacije proizvodnega procesa povečana verjetnost izgube delovnega mesta (Bučar 

2001, 132–134). Zaradi zmanjšanja števila delavcev se je pojavila potreba po ključnih 

delavcih, katerih znanje je potrebno neprestano dopolnjevati in jih vedno bolj fleksibilno 

usmerjati v opravljanje več različnih nalog. Najbolj tvegana delovna mesta se pojavljajo na 

periferiji, kjer imajo podjetja z zaposlenimi sklenjene pogodbe za določen ali skrajšan delovni 

čas, prav tako je varnost zaposlitve manjša. Informacijske tehnologije naj bi omogočile tudi 

hitrejši razvoj storitvenega sektorja ter na ta način priskrbele delovna mesta za tiste, ki so 

izgubili zaposlitev v industrijskem sektorju (Bučar 2001, 149−152). 

 

2.3.4 Ekonomske in socialne spremembe 

 

V današnji dobi so se organizacije znašle v veliki krizi, in sicer krizi mnogih preobrazb, do 

katerih je pripeljal razvoj družbenih gibanj. Zaradi sprememb industrijskih odnosov so se 

pokazale potrebe po prenovi položaja in vlog zaposlenih. Sodobna organizacija v ta namen na 

trg vstopa s prestrukturiranimi ključnimi cilji, ki v glavnem zadevajo zaposlene. Podvrženi so 

k novim komunikacijskim prijemom, vodenju in sodelovanju. Potrebno se je načrtno 

pripravljati na spremembe in le urejenost sistemizacijskih procesov, kot so sistem razvijanja 
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in motiviranja kadrov, inoviranja ter dodatnega izobraževanja, bodo organizaciji zagotovili 

njen obstanek in napredek v visoko kompleksnem ekonomskem in gospodarskem okolju.  

 

Ekonomske in ostale spremembe so pripeljale do tega, da so postopoma pričele naraščati 

oblike dela in zaposlovanja, ki organizacijam omogočajo lažje prilagajanje na razmere v 

gospodarstvu. Fleksibilne oblike dela in zaposlitve podjetjem omogočajo doseganje 

konkurenčne prednosti, saj lahko z njimi znižujejo stroške dela. Najbolj uporabljeni obliki 

zaposlitve sta  predvsem zaposlitev za določen čas in zaposlitev s krajšim delovnim časom.  

 

Kot sem že omenila, so se fleksibilne oblike dela in zaposlovanja začele uvajati v času 

gospodarskih kriz, ki so povzročile veliko brezposelnost. Delavci, ki so ostali brez dela, so 

bili primorani vzeti kakršnokoli obliko zaposlitve, tudi če ni ustrezala njihovim željam. Na ta 

način so tudi delodajalci prišli do cenejše delovne sile. Podjetja so cenejšo delovno silo 

pričela izkoriščati tudi v drugih državah, kamor so selila proizvodnjo zaradi znižanja stroškov 

(Svetlik 1994, 124). 

 

 

3 FLEKSIBILNO ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI 
 

3.1 INDUSTRIJSKI ODNOSI IN ZAČETEK FLEKSIBILNIH OBLIK 

DELA IN ZAPOSLOVANJA V EVROPI IN SLOVENIJI 
 

V 70. letih 20. stoletja so se zgodile različne spremembe, kot je na primer naftni šok, 

naraščala je stopnja brezposelnosti, Evropa pa se je pričela soočati tudi z recesijo (Stanojević 

1996, 63). 

 

Tudi v 80. letih je bilo evropsko gospodarstvo še vedno v recesiji, postopoma je naraščala 

brezposelnost, stopnjevala pa se je konkurenca na svetovnih trgih, s čimer je naraščala tudi 

negotovost poslovanja evropskih podjetij. Odgovor na gospodarsko recesijo v Evropi so bile 

neokonzervativne politike in vrednote na politični in ideološki ravni. Te politike so se 

osredotočale predvsem na omejevanje inflacije, stroškov dela in proračunskih primanjkljajev. 

Na ta način so evropske vlade skušale spodbuditi mednarodno konkurenčnost gospodarstev 

svojih držav (Stanojević 1996, 64). Oblikovala so se nova razmerja med delavci in 
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delodajalci, saj so postopoma pričeli uvajati fleksibilnejše oblike dela in zaposlovanja, ki so 

omogočale, da so ohranili oz. povečali raven zaposlenosti in hkrati znižali stroške, ki so 

povezani z delom. 

 

Za delodajalce tako po Evropi kot tudi v Sloveniji sta bili v teh časih aktualni predvsem dve 

vrsti fleksibilnosti, in sicer notranja in zunanja fleksibilnost. Zunanja fleksibilnost pomeni, da 

imajo delodajalci možnost, da lažje regulirajo število zaposlenih po trenutnih potrebah. 

Medtem ko notranja fleksibilnost pomeni, da delavci lahko hkrati obvladujejo več znanj in 

spretnosti, lahko opravljajo raznovrstne naloge na enem delovnem mestu ter prehajajo med 

delovnimi mesti (Stanojević 1996, 65). Baglioni (Baglioni v Stanojević 1996, 65) pravi, da je 

notranja fleksibilnost vključevala spremembe v organizaciji dela in delovnega časa, v 

opredeljevanju in izvajanju delovnih nalog ter sistema plač. Zunanja fleksibilnost se je 

nanašala predvsem na prilagajanje števila zaposlenih potrebam proizvodnje s pomočjo 

odpustov ter nestandardnih oblik zaposlovanja.   

 

 

3.2 NEFLEKSIBILNOST TRGA DELOVNE SILE V SLOVENIJI 
 

Fleksibilne oblike dela in zaposlovanja so se v Sloveniji pričele pojavljati v začetku 90. let 

prejšnjega stoletja. Dolgo časa je bila zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 

edina oblika zaposlitve v Sloveniji, vendar se do danes ni kaj bistveno spremenilo, saj je to še 

vedno prevladujoča oblika dela.  

 

Pogostost deleža oblik zaposlovanja, ki se razlikujejo od običajnih oblik dela, kot je 

zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, je osnovni kazalec stopnje 

fleksibilnosti trga delovne sile. Od standardne zaposlitve pa najpogosteje odstopajo 

samozaposlitev, delo za določen čas in delo s skrajšanim delovnim časom (Ignjatović 2002b, 

26).  

 

Eden ključnih indikatorjev togosti slovenskega trga delovne sile in zaposlovanja je zakonska 

omejitev. Za delavce je slovenska zakonodaja relativno ugodna, saj jim omogoča večjo 

varnost zaposlitve, podjetjem pa tovrstna ureditev povzroča težave pri odpustu odvečne 

delovne sile.  Delavci so za ohranitev svojih delovnih mest pripravljeni delati dodatna dela, 
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delo v izmenah in delo ob vikendih. Na ta način si delavci ohranijo svoja delovna mesta in si 

pridobijo dodatni zaslužek, hkrati pa omogočajo podjetju, v katerem so zaposleni, da preživi. 

Togost organizacijam zagotavlja stabilnost notranjih razmerij ter povečano kooperativnost 

zaposlenih (Stanojević 1997, 7). 

 

»Znotraj togosti trga delovne sile se je v Sloveniji razvila ekstremna funkcionalna 

fleksibilnost stalno zaposlenih na eni strani ter zaposlovanje za določen čas kot funkcionalni 

nadomestek manjkajoče eksterne (numerične) fleksibilnosti zaposlenih na drugi strani«  

(Stanojević 1997, 7). 

 

Zaradi togosti slovenskega trga dela se pojavi problem povečane delovne obremenitve redno 

zaposlenih, kar povečuje zdravstvene težave, stres in psihosomatske motnje. Drugi problem 

je, da mladi dalj časa opravljajo različna negotova priložnostna dela, saj ne dobijo redne 

zaposlitve (Stanojević 1997, 8). 

 

Kot sem že omenila, je slovenski trg delovne sile relativno nefleksibilen, kar potrjujejo 

številne raziskave (npr. Cranet). V slovenskih podjetjih se od fleksibilnih oblik dela 

najpogosteje pojavljajo delo za določen čas, nadurno delo, delo v izmenah in delo ob 

vikendih. Pri nas so najmanj v uporabi oblike dela in zaposlovanja, kot so delitev delovnega 

mesta, delo na domu in delo na daljavo, torej tiste oblike dela, ki zahtevajo prostorsko 

fleksibilnost posameznikov in podjetij (Ignjatović 2002a, 182–183). Na slovenskem trgu dela 

se delavci in delodajalci prepočasi prilagajajo potrebam trga dela, hkrati pa vlada premajhna 

fleksibilnost ter geografska in poklicna mobilnost tako delavcev kot tudi delodajalcev. 

 

V Sloveniji je vedno bolj razširjeno delo za določen čas, ki je prav tako kazalec fleksibilnosti 

trga dela. Povečan delež zaposlitev za določen čas je odraz delodajalcev na togo delovno 

zakonodajo, saj tovrstna zaposlitev prinaša nižje stroške v primeru odpuščanja v primerjavi z 

delom za nedoločen čas. Velik delež zaposlitev za določen čas ni vedno indikator 

fleksibilnosti trga delovne sile, saj lahko predstavlja le boljše priložnosti za delodajalce pri 

reguliranju števila zaposlenih in delovnih pogojev, toga zakonodaja na področju varnosti 

zaposlitve in dela za določen čas pa ustvarja boljše možnosti za podjetja in njihovo 

prilagajanje na spremenjene razmere. V Sloveniji se je delo za določen čas po podatkih 

Eurostata v obdobju od 1996 do 2005 kar podvojilo (iz 8,4 % na 17,9 %), kar kaže na to, da 

Slovenija spada med tiste države EU, ki imajo najvišji delež tovrstnih zaposlitev (Slovenian 
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Research Agency 2006). Na tovrstno togost slovenskega trga kažejo tudi podatki v prilogi A, 

saj je delež zaposlitev za določen čas v Sloveniji v primerjavi z EU-25 višji kar za 2,4 %.   

 

Z naraščanjem zaposlitev za določen čas se povečuje tudi tveganje, saj tovrstne zaposlitve 

predstavljajo lažji prehod iz stanja zaposlenosti v stanje brezposelnosti ter obratno. S tem 

hkrati narašča število oseb, ki so po prenehanju delovnega razmerja upravičene do denarnega 

nadomestila za primer brezposelnosti, to pa dodatno obremenjuje tako zavode za zaposlovanje 

kot tudi državo blaginje (Ignjatović 2002b, 28). 

 

V Sloveniji je primerjavi z drugimi članicami EU v manjši meri prisotna tudi zaposlitev s 

skrajšanim delovnim časom, kar nakazuje priloga B. V časovnem obdobju med 1995 in 2004 

je zaposlitev s skrajšanim delovnim časom počasi narasla, vendar je njen delež še vedno 

majhen v primerjavi s starimi članicami EU, vseeno pa višji od novih držav članic. V letu 

2004 se je povečal delež zaposlitev s skrajšanim delovnim časom med mladimi, starimi med 

15 in 24 let, kar je prekoračilo celo povprečje EU-25 in EU-15 med moškimi in ženkami. Ta 

pojav pa lahko pripišemo delu mladih na študentskih servisih v času študija, saj jih večina v 

tem času opravlja delo s skrajšanim delovnim časom. Pod povprečje EU (kar se tiče dela s 

skrajšanim delovnim časom) spada starostna skupina med 25 in 49 let. Povprečje EU je pri 

delu s skrajšanim delovnim časom preseženo le pri moških delavcih, ki so stari med 55 in 64 

let, medtem ko je delež starejših žensk, ki delajo s krajšim delovnim časom, še vedno pod 

povprečjem (Slovenian Research Agency 2006). 

 

Kot sem že omenila, delo s skrajšanim delovnim časom pri nas ni preveč razvito, prav tako 

tudi ni zaželeno med iskalci zaposlitve. V Sloveniji pa je v večji meri razvito 

samozaposlovanje, saj je povprečje samozaposlenih ljudi v letu 2006 znašalo 11,3 %, kar je 

blizu povprečja EU-15 (14,2 %) (glej prilogo C). Samozaposlovanje na eni strani predstavlja 

obliko prostih delovnih mest v primeru brezposelnosti, saj predstavlja tudi eno izmed oblik 

aktivne politike zaposlovanja, hkrati pa je samozaposlenost značilna predvsem za države, ki 

imajo manj razvite trge delovne sile in nimajo dobro razvitega storitvenega sektorja, kjer se 

pogosteje uporablja zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, ki predstavlja trajnejšo in 

varnejšo obliko zaposlitve. Samozaposlenost tako kratkoročno vpliva na zmanjšanje 

brezposelnosti, vendar po drugi strani omejuje razvoj in širitev drugih fleksibilnih oblik dela 

in zaposlovanja (Ignjatović 2002b, 27). 
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Vse skupaj kaže na to, da je trg delovne sile v Sloveniji tako tog kot tudi fleksibilen, saj 

imamo razvite določene fleksibilne oblike zaposlovanja, kot so delo za določen čas, nadurno 

delo, delo v izmenah in delo ob vikendih, vendar se še vedno v premajhni meri pojavlja 

zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, ki je med drugim tudi kazalec razvitosti storitvenega 

sektorja. Iz tega lahko tudi sklepamo, da bolj kot je toga delovna zakonodaja, v večji meri 

delodajalci uporabljajo zaposlitev za določen čas. Na togost slovenskega trga dela vplivajo 

tudi določbe v Zakonu o delovnih razmerjih, ki omogočajo lažji prehod iz dela za nedoločen 

čas v delo za določen čas, hkrati pa zakon ne vsebuje določb, ki bi omogočale prehod iz dela 

za polni delovni čas v skrajšanega.   

 

 

4 PRAVNA PODLAGA ZA FLEKSIBILNE OBLIKE DELA 
 

Posebne oz. atipične oblike opravljanja dela obravnava Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 

10. poglavju, ki je naslovljeno kot Posebnosti pogodb o zaposlitvi. Zakon tovrstna delovna 

razmerja poimenuje tudi kot fleksibilne oblike zaposlitve. Skupna lastnost atipičnih oblik 

zaposlitve je, da se razlikujejo od standardne zaposlitve, ki je definirana kot zaposlitev za 

nedoločen čas s polnim delovnim časom za delo, ki se opravlja v prostorih delodajalca. Vse 

ostale oblike opravljanja dela ZDR definira kot atipične oblike delovnega razmerja, kamor 

spadajo (Kresal in drugi 2002, 187):  

• pogodba o zaposlitvi za določen čas in v tem okviru tudi sezonsko delo, 

• pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 

• pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, 

• pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 

zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, 

• pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, 

• pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami. 

 

 

 

 

 



18 
 

4.1 ATIPIČNE OBLIKE DELA PO ZDR 
 

4.1.1 Zaposlitev za določen čas 

 

Bistvena značilnost zaposlitve za določen čas je, da je zaposlitev časovno omejena ter 

avtomatično preneha z iztekom določenega časa (Kresal in drugi 2002, 193). Pogodba o 

zaposlitvi za določen čas je izjema, zato zakonska ureditev v 52. členu ZDR narekuje 

utemeljene razloge in pogoje, ki delodajalcu dovolijo, da z delavcem sklene tovrstno obliko 

zaposlitve (npr. začasno povečan obseg dela, opravljanje dela, ki terja določen čas, 

opravljanje sezonskega dela, nadomeščanje začasno odsotnega delavca itd.). V času trajanja 

delovnega razmerja za določen čas za pogodbeni stranki veljajo enake pravice in obveznosti 

kot v delovnem razmerju, ki je sklenjeno za nedoločen čas, razen če zakon narekuje drugače.  

 

ZDR določa tudi časovno omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim 

delavcem za isto delo, in sicer največ za dve leti. Zakon prepoveduje tudi veriženje pogodb, 

se pravi zaporedno sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem za isto 

delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Seveda lahko zakon ali 

kolektivna pogodba določa daljši čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, vendar le 

za manjše delodajalce. Poudariti velja tudi to, da krajša kot trimesečna prekinitev pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas ne velja kot prekinitev pogodbe. ZDR predvideva tudi sankcijo, če 

delavec po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas ostane na istem delavnem mestu, saj se 

v takšnem primeru šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (Bohinc 

2000, 253−254).  

 

4.1.2 Zaposlitev s krajšim delovnim časom 

 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom je definirana kot zaposlitev, kjer je delovni čas krajši od 

tistega, ki se šteje kot polni delovni čas pri delodajalcu. Zakon ne določa spodnje meje števila 

ur, ki ga delavec opravi na svojem delovnem mestu. Za delavca, ki je sklenil pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas, veljajo enake pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz 

delovnega razmerja kot za tiste delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni 

delovni čas. Te pravice lahko delavec uveljavlja sorazmerno s časom, za katerega ima 
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sklenjeno delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače  (Kresal in drugi 

2002, 241–245).  

 

Delavec ima pravico skleniti delovno razmerje s krajšim delovnim časom z več delodajalci. 

Na tak način lahko doseže polni delovni čas, ki je določen z zakonom, vendar se mora 

dogovoriti z delodajalci o razporeditvi delovnega časa in o načinu izrabe letnega dopusta ter 

ostalih pravic, ki jih je možno izrabljati le sočasno. Način uresničevanja pravic in obveznosti 

delavca in delodajalca je v primeru, ko delavec opravlja več zaposlitev pri različnih 

delodajalcih, potrebno opredeliti kot obvezni del pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim 

časom (Bohinc 2000, 259−260). Zakon določa, da so delodajalci, pri katerih je zaposlen 

delavec s krajšim delovnim časom, dolžni delavcu sočasno zagotoviti izrabo letnega dopusta 

in ostalih obveznosti z dela, razen, če bi jim to povzročilo škodo (Kresal in drugi 2002, 250–

251). 

 

4.1.3 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu 

 

Delo na domu zaradi hitrih tehnoloških sprememb vedno hitreje pridobiva težo. Opravljanje 

dela na domu se od standardne zaposlitve razlikuje predvsem po tem, da je pri tej obliki 

zaposlitve delavec vključen v organiziran delovni proces pri delodajalcu, in sicer tako, da dela 

ne opravlja v delodajalčevih prostorih, ampak svoje delo opravlja na svojem domu oz. 

prostoru po lastni izbiri. Delodajalec je delavcu dolžan zagotoviti vsa potrebna sredstva in 

material, da lahko zaposleni normalno izpolnjuje svoje obveznosti. V nasprotnem primeru se 

lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita drugače, saj lahko delodajalec 

delavcu v skladu z zakonom zagotovi nadomestilo za uporabo njegovih sredstev v višini, ki je 

dogovorjena s pogodbo (Kresal in drugi 2002, 254−259). 

 

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcu nalaga obveznost, da zagotavlja varne delovne 

pogoje pri opravljanju dela na domu delavca. Delodajalec mora pred začetkom opravljanja 

dela na domu obvestiti inšpekcijo, ki presodi, ali je opravljanje dela na domu varno. Inšpektor 

za delo lahko delodajalcu prepove organiziranje dela na domu, če je to delo škodljivo oz. če 

obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki to delo opravljajo, ali za življenje in 

delovno okolje, kjer naj bi se delo izvajalo. Zakon ali kakšen drug predpis lahko določi dela, 

ki se ne smejo opravljati v obliki dela na domu. 
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4.1.4 Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 

zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku 

 

Pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela 

delavcev drugemu uporabniku, lahko skleneta delavec in delodajalec – agencija za 

zagotavljanje dela delavcev − z namenom, da bo delavec opravljal delo za drugega 

uporabnika, se pravi za podjetje, h kateremu ga bo delodajalec napotil na delo. Nosilci pravic 

in obveznosti v tovrstnem delovnem razmerju so: delavec, ki opravlja začasno delo pri 

vsakokratnem uporabniku, delodajalec, ki je agencija za zagotavljanje dela, in uporabnik, ki 

ga predstavlja podjetje, kjer delavec opravlja začasno delo (Kresal in drugi 2002, 212−213). 

 

Delodajalci, ki se ukvarjajo z dejavnostjo zagotavljanja dela drugim uporabnikom, morajo 

predhodno pridobiti koncesijo pri ministrstvu, ki je pristojno za delo. Ko delodajalec pridobi 

koncesijo, lahko prične sklepati delovna razmerja z delavci tako za določen kot tudi za 

nedoločen čas. Delodajalec lahko zagotavlja delo delavcev drugim uporabnikom le v primeru, 

če je z delavci predhodno sklenil pogodbo o zaposlitvi. Predčasno prenehanje potrebe po delu 

delavca pri določenem uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za prenehanje 

pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih določa tudi primere, pri katerih je napotitev 

delavcev k drugim uporabnikom nedopustna. 

 

Uporabnik mora pred začetkom dela delavca, ki ga najame za opravljanje določenega dela, 

obvestiti delodajalca o vseh pogojih za opravljanje dela, ki jih mora izpolnjevati delavec. 

Uporabnik mora predložiti tudi tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Pred 

začetkom dela delavca pri uporabniku delodajalec in uporabnik skleneta pisni dogovor, kjer 

podrobneje določita medsebojne pravice in obveznosti ter pravice in obveznosti delavca in 

uporabnika. Delavec mora biti z napotitvijo na delo k uporabniku pisno obveščen o pogojih 

dela pri uporabniku in o obveznostih ter pravicah, ki so vezani na opravljanje dela (Kresal in 

drugi 2002, 229). 

 

Ko se delavec vključi v uporabnikov proces, je njegova naloga, da dela po navodilih 

uporabnika. Delavec in uporabnik morata upoštevati tako določila delovne zakonodaje kot 

tudi kolektivne oz. splošne pogodbe, ki zavezujejo uporabnika. Če delavec krši obveznosti, 

ker ne opravlja dela po navodilu uporabnika, so te kršitve možen razlog za ugotavljanje 
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disciplinske odgovornosti oziroma za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu. V 

primeru kršitve obveznosti s strani uporabnika lahko delavec odkloni opravljanje dela. Vsak 

delavec, ki je sklenil delovno razmerje z delodajalcem, ki zagotavlja delo drugim 

uporabnikom, ima pravico do letnega dopusta, ki ga izrablja v skladu z dogovorom med 

delodajalcem in uporabnikom (Kresal in drugi 2002, 234–235). 

 

4.1.5 Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanje javnih del 

 

Z razvojem družbe je prišlo do tega, da mora država poleg svoje represivne funkcije opravljati 

še veliko ostalih dejavnosti, če želi ostati konkurenčna in slediti razvoju. Ena izmed takih 

funkcij je tudi izvajanje javnih služb, s pomočjo katerih se rešuje predvsem problem 

brezposelnosti. Storitve in dobrine javnih služb so na razpolago vsem ljudem ne glede na 

ekonomski ali socialni položaj.      

 

Javna dela predstavljajo enega izmed ukrepov za pospeševanje zaposlovanja v okviru aktivne 

politike zaposlovanja. Javna dela se izvajajo v okviru države ali lokalne skupnosti, in sicer 

neprofitno, njihov namen pa je pospeševanje zaposlovanja in zmanjševanje brezposelnosti. 

Organizirajo se na področju izvajanja izobraževalnih, kulturnih, komunalnih, 

socialnovarstvenih, naravovarstvenih in drugih programov. Javna dela ureja Zakon o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), o vključitvi brezposelnih 

oseb v javna dela pa odloča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ) po postopku, ki je določen v zakonu. Del stroškov opravljanja javnih del krije ZRSZ, 

preostale stroške krijeta naročnik oz. izvajalec javnega dela (Kresal in drugi 2002, 236–237). 

 

Javna dela opravljajo brezposelne osebe, ki se na podlagi napotitve ZRSZ vključijo v 

organiziran delovni proces izvajalca javnega dela na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z 

izvajalcem javnega dela. Brezposelna oseba, ki se na podlagi sklenjene pogodbe vključi v 

organiziran delovni proces izvajalca javnega dela, je dolžna opravljati svoje delo po navodilih 

in pod nadzorom izvajalca javnih del. V primeru, ko brezposelna oseba ne izpolnjuje 

prevzetih obveznosti iz javnega dela, ZRSZ izvaja določene sankcije, ki pa niso 

delovnopravne narave, saj disciplinsko odgovornost izvaja delodajalec, se pravi izvajalec 

javnega dela. Sankcije, ki jih predvideva ZRSZ imajo podlago v socialno-pravnem razmerju, 

vplivajo na pridobitev oz. izgubo pravic, ki se nanašajo na zaposlovanje in zavarovanje za 

primer brezposelnosti. Če delavec ne izpolnjuje svojih obveznosti, ga lahko ZRSZ izbriše iz 
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evidence brezposelnih oseb. Vključitev v javna dela lahko traja največ eno leto, podaljša pa se 

le v primeru, če brezposelni osebi ni mogoče najti ustrezne ali primerne zaposlitve (Kresal in 

drugi 2002, 237–240). 

 

4.1.6 Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami 

 

Odločitev o tem, na kakšni pogodbeni podlagi se bo opravljala funkcija poslovodenja, je 

odvisna od volje pogodbenih strank. Če pogodbeni stranki skleneta pogodbo o zaposlitvi, se 

med imenovano poslovodno osebo in subjektom vzpostavi dvojno pravno razmerje, in sicer 

korporativno in delovnopravno razmerje. Korporativno razmerje določajo zakoni, ki urejajo 

statusnopravno ureditev pravnih oseb in notranji akti te osebe, medtem ko delovnopravno 

razmerje temelji na pogodbi o zaposlitvi in je urejeno z delovnopravnimi predpisi. Pri obeh 

pravnih razmerjih je predmet delo, ki ga poslovodna oseba opravlja v času opravljanja svoje 

funkcije, za katero je bila imenovana. Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo se lahko 

izjemoma sklene tudi brez predhodne objave delovnega mesta (Kresal in drugi 2002, 262–

263). 

 

Položaj poslovodne osebe se razlikuje od položaja odvisnega delavca, ki je vključen v 

organiziran delovni proces delodajalca, kjer delo poteka po delodajalčevih navodilih ter pod 

njegovim nadzorom. Posli, ki jih opravlja poslovodna oseba so bolj samostojni in neodvisni, 

njihovo delovanje pa ni usmerjeno h generičnemu delu (Kresal in drugi 2002, 263). 

 

V 72. členu ZDR je določeno, da smeta stranki, ki sklepata pogodbo o zaposlitvi poslovodne 

osebe, urediti določene pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja drugače, 

lahko tudi manj ugodno za poslovodno osebo, kot to ureja zakon. Elemente, ki so bistveni za 

pravni položaj poslovodne osebe urejajo že predpisi s področja statusnega prava. Ti predpisi 

urejajo imenovanje in mandat, razrešitev, pristojnosti, odškodninsko odgovornost, 

konkurenčno prepoved in ostale pravice in obveznosti, ki se vežejo na opravljanje funkcije 

poslovodenja (Kresal in drugi 2002, 264). 
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5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 

5.1 NAMEN IN CILJI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je sklop različnih ukrepov in programov, s pomočjo 

katerih država neposredno posega na trg delovne sile in na ta način skuša preprečiti ali 

zmanjšati brezposelnost, izboljšati kvaliteto delovne sile ter povečati njeno mobilnost, 

omogoča pa tudi boljše prilagajanje znanj delavcev razmeram v gospodarstvu. Programi in 

ukrepi APZ so namenjeni vsem, ki so prijavljeni v registru brezposelnih oseb, in tudi drugim 

aktivnim in neaktivnim posameznikom na trgu dela. 

 

Bistveni namen in cilj aktivne politike zaposlovanja je omogočiti zaposljivost in delovno 

aktivnost čim večjemu krogu posameznikov, preprečiti marginalizacijo določenih skupin 

brezposelnih, socialno izključenost in ostale socialne probleme (Svetlik in Batič 2002, 174).  

 

Na začetku je bila ideja aktivne politike zaposlovanja doseči polno zaposlenost, saj so bili 

njeni cilji predvsem (OECD v Svetlik in Batič 2002, 179): 

• izboljšati možnost zaposlovanja obrobnih skupin in na ta način doseči socialno 

enakost, 

• razviti delovne sposobnosti ljudi in jih prilagoditi strukturnim spremembam na takšen 

način, da bodo pospeševale gospodarsko rast, 

• izboljšati razmere med inflacijo in brezposelnostjo tako, da bi stabilizirali 

zaposlovanje med recesijo ter odstranili ozka grla na trgu delovne sile med razcvetom. 

 

 

5.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
 

Aktivna politika zaposlovanja se je v Sloveniji pojavila v osemdesetih letih, vendar se je v 

praksi uveljavila v začetku devetdesetih let. V tem času se je pri nas uvajalo tržno 

gospodarstvo, ki je povzročilo tehnološko posodabljanje, zapiranje nedonosnih proizvodenj, 

odpravljanje podzaposlenosti in odpuščanje presežka delavcev. Vsi ti dejavniki so povzročili 

povečanje odkrite brezposelnosti (Svetlik in Batič 2002, 186). 
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V začetku devetdesetih let sta gospodarska kriza in kriza zaposlovanja zahtevali hitro uvedbo 

ukrepov, ki bi preprečili socialni zlom. Postopoma se je pričela uveljavljati aktivna politika 

zaposlovanja, in sicer kot del programov za razreševanje vprašanj, povezanih s presežkom 

delavcev. Nastali so programi, ki so delavcem omogočili dodatno izobraževanje in 

prekvalifikacijo, odvečne delavce so preusmerjali v samozaposlitev in odpirali nova delovna 

mesta (Svetlik in Batič 2002, 186). 

 

Aktivna politika zaposlovanja je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti. Sredstva za izvajanje se črpajo iz državnega proračuna, 

o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti pa odloča ZRSZ, v določenih primerih 

tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

 

5.2.1 Ukrepi APZ v Sloveniji 

 

Ukrepi, ki jih Slovenija izvaja v okviru APZ, so: 

• svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve,  

• usposabljanje in izobraževanje, 

• spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja,  

• povečevanje socialne vključenosti. 

 

Ukrepi so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer brezposelnim osebam, osebam, 

katerih delo je postalo nepotrebno, šolajoči se mladini, iskalcem zaposlitve in zaposlenim 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009a, 6).  

 

5.2.1.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 

 

Namen svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve je pomagati brezposelnim pri iskanju nove 

zaposlitve in jim pri tem svetovati ter jih seznanjati s poklicnimi možnostmi. S tem ukrepom 

se poglobljeno obravnava določene skupine oseb, ki jim skuša država izboljšati zaposlitvene 

možnosti in odpraviti ovire pri iskanju zaposlitve. Namen ukrepa je tudi predstavitev in 

uveljavitev aktivnosti programa APZ (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2007). 

Ciljne skupine tega ukrepa so tako brezposelni kot tudi tiste osebe, ki iščejo zaposlitev ali 

informacije o poklicih in potrebah na trgu dela. 
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Predvidene aktivnosti ukrepa svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve so (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve 2009a, 5): 

• poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje, 

• pomoč pri iskanju zaposlitve, 

• razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev. 

 

5.2.1.2 Usposabljanje in izobraževanje 

 

Namen ukrepa usposabljanja in izobraževanja je povečati zaposljivost in konkurenčnost na 

trgu dela s pridobivanjem novega znanja in kompetenc ter dvigniti izobrazbo in 

kvalifikacijsko raven tako brezposelnih kot tudi zaposlenih oseb (Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve 2007). Ukrep usposabljanja in izobraževanja je namenjen brezposelnim in 

zaposlenim osebam ter delavcem v postopku izgubljanja zaposlitve, ki potrebujejo takšno 

pomoč. S tovrstnim ukrepom se skuša pomagati tudi delodajalcem in strokovnjakom, ki bodo 

sodelovali pri pripravi standardov, katalogov, študijskih programov za poklicne kvalifikacije 

in izgradnji ogrodij kvalifikacij (Program ukrepov APZ za obdobje 2007–2013 2006, 13).  

 

Predvidene aktivnosti ukrepa usposabljanja in izobraževanja so (Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve 2009a, 5): 

• programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, 

• programi praktičnega usposabljanja, 

• programi izobraževanja, 

• sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za večjo konkurenčnost in zaposljivost. 

 

5.2.1.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 

 

Samozaposlitev je oblika fleksibilnega zaposlovanja, ki lahko po eni strani predstavlja izhod 

iz stanja brezposelnosti in oblikovanje prostih delovnih mest, ki je spodbujano tudi z ukrepi 

aktivne politike zaposlovanja, po drugi strani pa je tudi značilnost družb z manj razvitim 

trgom dela, ki nimajo dobro razvitega storitvenega sektorja (Ignjatović 2002b, 27). 

 

Pri spodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja skuša država spodbuditi 

samozaposlovanje brezposelnih oseb, ki želijo po usposabljanju uresničiti podjetniško idejo in 
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se samozaposliti. S tovrstnim ukrepom skušajo spodbuditi zaposlovanje najtežje zaposljivih 

skupin brezposelnih oseb, posebno tistih, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Namen 

ukrepa je tudi povečevati prilagodljivost trga dela s spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, 

podpreti preoblikovanje podjetij, ohraniti delovna mesta in povečati regijsko in sektorsko 

mobilnost (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2007). Ciljne skupine tega ukrepa 

so brezposelne osebe ter zaposleni in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki potrebujejo 

to pomoč. 

 

Aktivnosti, ki so predvidene za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja so 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009a, 6): 

• spodbujanje samozaposlovanja; 

• subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, 

• povračilo stroškov dela, 

• spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij, 

• ohranitev in odpiranje novih delovnih mest. 

 

5.2.1.4 Povečevanje socialne vključenosti 

 

Ukrep, ki se navezuje na povečanje socialne vključenosti, skuša spodbuditi socialno 

vključenost ljudi, in sicer z izvajanjem aktivnosti in projektov za ustvarjanje okolja, ki bo 

motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo hitreje in lažje našli delo, hkrati pa uživali 

potrebno raven socialne zaščite (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2007). Ciljne 

skupine, ki jim skuša ukrep povečati socialna vključenost, so brezposelni oz. tisti, ki so težje 

zaposljivi in se jim s preteklimi aktivnostmi še ni uspelo zaposliti. Predvidena aktivnost tega 

programa je spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve 2009a, 6).  

 

5.2.2 Aktualni javni razpisi APZ v Sloveniji v času gospodarske krize 

 

V okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje APZ predvideva naslednje aktivnosti 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009c, 3). 
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 Delovni preizkus 

Pred sklenitvijo delovnega razmerja lahko delodajalec v roku 1 tedna do največ 1 meseca 

preizkusi brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti na predvidenem delovnem mestu ter na 

ta način spozna njene navade, znanja in spretnosti. Za leto 2009 je za program predvidenih 1,4 

milijona EUR. 

 

 Usposabljanje na delovnem mestu 

Delodajalec lahko usposablja brezposelno osebo za določeno delovno mesto, vendar največ 3 

mesece. Na ta način lahko delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmerja usposobi bodočega 

zaposlenega za delo na konkretnem delovnem mestu. Namen programa je, da si brezposelni 

pridobijo nova znanja, spretnosti in veščine, ki jim omogočajo ponovno vključitev na trg 

delovne sile. Za leto 2009 je za ta ukrep predvidenih 5,1 milijonov EUR. 

 

V okviru ukrepa Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja bo država izvajala 

naslednje ukrepe (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009c, 3−4).  

 

 Zaposli.me oziroma Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb 

Če delodajalec zaposli brezposelno osebo iz ciljne skupine za polni delovni čas, je upravičen 

pridobiti subvencijo. Na javni razpis za pridobitev subvencije se lahko prijavijo tržni 

delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s 

prodajo blaga in storitev na trgu. Ciljne skupine za enoletno zaposlitev pri tem ukrepu so:  

• starejši od 50 let in mlajši od 25 let, ki v zadnjih 6 mesecih niso imeli redno plačane 

zaposlitve, 

• iskalci prve zaposlitve, ki so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 

dvema letoma in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidencah ZRSZ, 

• mlajši od 30 let, ki so končali vsaj univerzitetno izobrazbo in imajo poklic, ki se 

uvršča med suficitarne ter v zadnjih 6 mesecih niso imeli redno plačane zaposlitve in 

so prijavljene v evidencah ZRSZ 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih.  

V ciljno skupino ne spadajo tiste osebe, ki so vključene v javna dela.  

Ciljne skupine pri ukrepu Zaposli.me za dveletno zaposlitev so osebe s statusom brezposelne 

osebe, ki so prijavljene v evidencah ZRSZ več kot 24 mesecev, ciljna skupina pri tem ukrepu 

pa niso posamezniki, ki so vključeni v javna dela. 
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 Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, ki je namenjeno pospeševanju razvoja 

novih zaposlitvenih možnosti. Delodajalec lahko pridobi subvencijo v primeru, ko zaposli 

brezposelno osebo za krajši delovni čas. Na javni razpis za pridobitev subvencije za 

spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas se lahko prijavijo delodajalci iz tržnega 

sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s 

prodajo blaga in storitev na trgu. V obdobju 2009–2010 je na tem razpisu na voljo 1 milijon 

EUR, kjer 85 % sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 Sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009−2010 

Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti in temeljnih veščin za zaposlene v 

manjših podjetjih ter za zaposlene v podjetjih, ki so upravičeni do subvencij v skladu z 

Zakonom o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, in na ta način povečati 

zaposljivost teh posameznikov. Bistveni cilji tega razpisa so: 

• izboljšati sposobnosti zaposlenih za prilagajanje razmeram na trgu dela, 

• dvigniti nivo usposobljenosti zaposlenih oziroma preprečiti prehod neustrezno 

usposobljenih v odprto brezposelnost, 

• povečati zaposlitvenih možnosti,  

• povečati prilagodljivost podjetij v času gospodarske krize. 

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja 

za konkurenčnost in zaposljivost, znaša skupaj 4 milijone EUR. 

 

V letu 2009 so predvidena tudi javna dela, ki predstavljajo aktivnost v okviru ukrepa 

Programa za povečevanje socialne vključenosti. Namen javnih del je aktivirati brezposelne 

osebe, jih socializirati in povečati njihovo socialno vključenost, ohraniti ali razviti njihove 

delovne spodobnosti in spodbuditi razvoj novih delovnih mest. Javna dela se organizirajo 

zaradi izvajanja izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, socialnovarstvenih, 

kmetijskih in drugih programov. Višina sredstev, ki je za leto 2009 namenjena javnim delom, 

okvirno znaša 20.350.000,00 EUR (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009c, 5). 
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6 GOSPODARSKA KRIZA IN FLEKSIBILNE OBLIKE 

ZAPOSLOVANJA  
 

V času gospodarske krize se poveča potreba po novih oblikah zaposlovanja, s katerimi bi lažje 

uravnavali problem množične brezposelnosti. Poveča se potreba po fleksibilnejših oblikah 

dela in zaposlovanja, saj pripomorejo k blaženju brezposelnosti in posledično socialne 

izključenosti mnogih posameznikov. Veliko delodajalcev se znajde v brezizhodnem položaju, 

ki jim narekuje, da zaradi pomanjkanja naročil ne morejo zadržati obstoječega števila 

zaposlenih. Tako so delodajalci postavljeni pred dilemo: ali odpustiti množico ljudi ali 

skrajšati polni delovni čas in na ta način v delovnem razmerju obdržati več ljudi.  

 

Odpuščanje delavcev je v času krize običajen korak, ki podjetju zmanjša stroške. Veliko 

podjetij se v tem času odloči za skrajšanje delovnega časa, ki omogoča, da se izognejo 

odpuščanju, ali za znižanje plač ob 40-urnem delavniku. Vendar ti koraki niso edine opcije, ki 

podjetjem znižajo stroške. Podjetja se lahko odločijo tudi za prestrukturiranje, ki vpliva na 

višjo produktivnost, kakovost dela, konkurenčnost in učinkovitost, hkrati pa lahko 

izoblikujejo nove poslovne strategije, ki jim bodo omogočale preživetje v kriznih časih. 

 

Veliko podjetij se odloča na bolj preudaren način odpraviti težave, ki so posledica 

gospodarske krize in se nanašajo na presežke delavcev. Vedno več podjetij se zaveda pomena 

razvijanja, zadrževanja in privabljanja največjih talentov, ki so najboljša garancija za 

uspešnost podjetja na daljši rok. Strokovnjaki opozarjajo, da naj bo odpuščanje delavcev 

zadnji ukrep, ko so delodajalci pretehtali vse ostale možnosti. Podjetja lahko znižajo stroške 

tudi z izkoriščanjem dopustov, s skrajšanjem delovnega časa, z začasnim znižanjem plač, z 

zniževanjem letnih stimulacij in bonitet, z zamrznitvijo plač zaposlenim ali s 

prerazporeditvijo delovnega časa oz. delovnega mesta (Palčič 2008, 3). 

 

 

6.1 SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA 
 

Ena izmed rešitev, ki lahko omeji število odpuščanj, predstavlja skrajšanje delovnega časa. Z 

omejitvijo delovnega časa lahko podjetje doseže, da zaposleni delajo manj in na ta način 
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lahko več ljudi obdrži svojo zaposlitev. Ta ukrep omogoča tudi to, da do dela pridejo tisti, ki 

so ostali brez zaposlitve.                   

 

Skrajševanje delovnega časa v času gospodarske krize povečuje delovno storilnost zaposlenih 

in vzpostavlja ravnotežje med proizvodnjo in potrošnjo s časom, ki ga posameznik potrebuje 

za eno ali drugo dejavnost. Takšna oblika fleksibilnega dela delavcem omogoči, da se 

izognejo neavtonomnemu, nezanimivemu in pogosto utrujajočemu delu, ki je včasih zdravju 

škodljivo. Seveda obstajajo tudi očitki, ki so nastrojeni proti skrajšanju delovnega časa. 

Skrajšanje delovnega časa zniža višino plač, kar vpliva na nizko motivacijo in nezadovoljstvo 

delavcev, to pa lahko vodi do zaostrovanja zahtev s strani sindikatov in na zniževanje 

konkurenčnosti posameznih podjetij. Upočasnjena rast plač znižuje raven globalnega 

povpraševanja in raven donosnosti naložb ter tako upočasnjuje gospodarsko rast. Delodajalci, 

ki se odločijo za znižanje števila delovnih ur, se pogosto soočajo z organizacijskimi problemi, 

ki lahko privedejo do zmanjševanja obratovalnega časa (Svetlik in Verša 2002, 126−127). 

 

Bosch in Lehndorf (v Svetlik in Verša 2002, 128) menita, da skrajševanje delovnega časa 

lahko pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje, vendar le v primeru, če je na trgu dovolj 

usposobljenih delavcev. Skrajševanje delovnega časa mora v vsakem primeru spremljati 

aktivna politika izobraževanja in usposabljanja. Avtorja trdita, da je dolgoročna rast storilnosti 

zaposlenih takšna, da omogoča rast plač in skrajševanje delovnega časa.  

 

6.1.1 Oblike skrajševanja delovnega časa 

 

Pri vsakem skrajšanju delovnega časa se pojavi vprašanje, kako ga razporediti. Posamezno 

državo, ki se odloči za tovrstni ukrep, morajo zanimati učinki, ki jih ima skrajšanje delovnega 

časa na zaposlovanje in tudi na druga socialna področja, za katera je odgovorna (Svetlik in 

Verša 2002, 129). 

 

6.1.1.1 Krajši delovni dan 

 

Krajšanje delovnega dne bi moralo biti povezano z uvajanjem novih izmen in ne bi smelo 

zmanjšati obratovalnega časa za podjetje. Izpolnitev teh dveh pogojev lahko omogoči dodatno 

zaposlovanje, boljši izkoristek delovne sile, zniževanje fiksnih stroškov oz. stroškov na enoto 

proizvoda in hitrejše posodabljanje proizvodnih zmogljivosti. Krajši delovni dan pa 
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blagodejno vpliva tudi na posameznika, saj znižuje utrujenost in posamezniku omogoča, da 

ima več časa za družino in ostale prostočasne aktivnosti (Svetlik in Verša 2002, 129). 

 

6.1.1.2 Krajši delovni teden 

 

Krajši delovni teden je prav tako ena izmed oblik skrajšanega delovnega časa. ZDR določa, 

da na tedenskem nivoju polni delovni čas znaša 40 ur, vendar njegov 64. člen narekuje, da se 

za krajši delovni čas šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu 

(64. člen Zakona o delovnih razmerjih). Delavcu se pri posameznem delodajalcu šteje kot 

polni delovni čas tisti čas, ki traja od 36 do 40 ur na teden in je lahko razporejen na 4, 5 ali 6 

dni v tednu.  

 

Krajši delovni teden v začetku poveča motivacijo zaposlenih, zmanjša čas priprave na delo, 

zniža fiksne stroške, zmanjša stopnjo odsotnosti z dela ter vpliva na to, da delavci delajo manj 

nadur. Krajši delovni teden vpliva na počasnejši začetek dela v ponedeljek, zato nekateri 

delodajalci vztrajajo na tem, da je potrebno uvesti izmene ob koncu tedna, če ne želijo 

zmanjšati obratovalnega časa in če želijo pozitivno vplivati na zaposlovanje. Uvajanje izmen 

ob koncu tedna za delavca ni najbolj ugodna rešitev, saj posega v njihov ustaljen življenjski 

ritem, na drugi strani pa v času delovnih dni trpijo tiste dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti v 

tem času. To je posebej neugodno za vzgojo otrok, povečuje se tudi dnevna utrujenost 

delavcev. Kljub nekaterim negativnim lastnostim krajšega delovnega tedna ima takšen ukrep 

tudi nekaj dobrih strani, saj imajo delavci več prostega časa ob koncu tedna, delavcem se 

zmanjšajo stroški, ki so povezani z delom, zmanjša se tudi poraba časa za prihod na delo ter 

vrnitev domov (Svetlik in Verša 2002, 129). 

 

6.1.1.3 Delna zaposlitev 

 

Delna zaposlitev je najbolj razširjena oblika krajšega delovnega časa v državah Evropske 

unije. Pri nas je tovrstna oblika znana kot zaposlitev s krajšim delovnim časom. Zaposlitev s 

krajšim delovnim časom je omogočila ženskam vstop na trg dela, v času krize zaposlovanja 

pa predstavlja enega izmed ukrepov zmanjšanja brezposelnosti. Delodajalci, ki se odločijo za 

delno zaposlitev namesto polne, veliko prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem 

zaposlovanja večjega števila ljudi. Nekatere ugotovitve pa vendarle nakazujejo na to, da 

prehod s polne na delno zaposlitev nima velikih zaposlitvenih učinkov, delna zaposlitev pa 
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povečuje organizacijske težave, saj bolj spodbuja zaposlovanje neaktivnih kot brezposelnih 

ter spodbuja neformalno delo (O'Reilly v Svetlik in Verša 2002, 131−132).   

 

Delni zaposlitvi so manj naklonjeni tudi delavci, saj zaposleni s krajšim delovnim časom 

nimajo enakih pravic in ugodnosti kot tisti, ki so zaposleni s polnim delovnim časom. 

Delovna mesta za delno zaposlitev so manj varna, delo je zahtevno in manj plačano, delovne 

razmere so pogosto slabše, manj je tudi možnosti za napredovanje. V času gospodarske krize, 

ki vpliva na zmanjšanje števila delovnih mest, je veliko delavcev primoranih sprejeti takšno 

zaposlitev, saj ne dobijo zaposlitve za polni delovni čas (O'Reilly v Svetlik in Verša 2002, 

132). Delna zaposlitev oz. zaposlitev s krajšim delovnim časom je namenjena ljudem, ki 

postopoma vstopajo na trg dela, namenjena je zaposlovanju invalidnih oseb in služi kot 

prehod v upokojitev starejših delavcev. 

 

6.1.1.4 Začasno skrajšanje delovnega časa 

 

V času krize zaposlovanja je najbolj pogost ukrep aktivne politike zaposlovanja začasno 

skrajšanje delovnega časa. Ko v podjetju pride do krize v proizvodnji, se lahko delodajalec s 

takšnim ukrepom izogne odpuščanju presežka delavcev, prepreči stroške ponovnega 

zaposlovanja ob oživljanju proizvodnje in doseže boljše odnose s sindikati. Tudi država z 

začasnim skrajšanjem delovnega časa dosega boljše učinke, če subvencionira skrajšanje 

delovnega časa, kot če izplačuje nadomestila brezposelnim (Mosley in Kruppe v Svetlik in 

Verša 2002, 133).    

 

6.1.2 Slovenija in skrajšanje delovnega časa 
 

Slovenija si v času gospodarske krize prizadeva, da bi ohranila čim večje število delovnih 

mest, zato je sprejela Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, katerega 

namen je omejiti učinke gospodarske krize z ohranitvijo delovnih mest. Ta zakon ureja delno 

subvencioniranje polnega delovnega časa s sofinanciranjem plač za polni delovni čas.  

 

Zakon določa, da bodo delodajalci prijeli subvencijo 60 EUR na delavca v primeru skrajšanja 

polnega delovnega časa na 36 ur tedensko. Delodajalci lahko dobijo tudi dodatnih 15 do 60 

EUR za delavca, če skrajšajo delovni teden še za dodatne, vendar največ štiri ure.  
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Delodajalci so upravičeni do subvencije v primeru, da v času prejemanja subvencije 

izplačujejo plače in poravnavajo prispevke za socialno varnost tistih delavcev, za katere 

prejemajo subvencijo, ne izplačujejo nagrad vodstvenim delavcem in nadzornikom, ne 

odrejajo nadurnega dela in ne odpuščajo delavcev iz poslovnih razlogov in za poslovno leto, v 

katerem so vključeni v izvajanje ukrepa. Delodajalec mora, če želi prejemati subvencijo, 

vložiti zahtevek za dodelitev subvencije na ZRSZ. Na koncu ZRSZ s sklepom po določbah 

zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči, ali je delodajalec upravičen do subvencije. 

Zoper sprejeti sklep se delodajalec ne more pritožiti. Na podlagi sklepa delodajalec in ZRSZ 

skleneta pogodbo o subvencioniranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in 

odgovornosti pogodbenih strank. Pogodba mora vsebovati predmet, višino in način izplačila 

subvencije, čas prejemanja subvencije, spremljanje, poročanje, sankcije za kršitve, nadzor nad 

izvajanjem ter pogoje in način vračila subvencije. V primeru, da delodajalec krši določila iz 

pogodbe, mora vrniti prejeto subvencijo oziroma njen ustrezni del (Zakon o delnem 

subvencioniranju polnega delovnega časa 2009, 3. člen).  

 

Delodajalci bodo s pomočjo subvencij lahko pridobili denar, hkrati pa jim ne bo potrebno 

odpuščati presežka delavcev, izognili se bodo tudi plačilu odpravnin. Delno subvencioniranje 

polnega delovnega časa omogoča, da podjetja ohranijo človeški kapital in ključne sodelavce, 

v primeru novih naročil in poslovnih ponudb pa lahko takoj ukrepajo in pričnejo z novim 

poslovanjem. V primeru odpuščanja so podjetja v mnogo slabšem položaju, saj imajo v 

primeru ponovnega zaposlovanja delavcev dodatne stroške.  

 

 

6.2 PROTIKRIZNI UKREPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, 

NAMENJENI  PREBIVALCEM  IN  PODJETJEM 
 

Prvi protikrizni ukrepi so bili namenjeni finančnemu sistemu, vendar se je vlada kmalu 

osredotočila tudi na druga področja. Gospodarska kriza tudi k nam prinaša bistveno povečan 

obseg števila brezposelnih oseb, saj se brezposelnost iz meseca v mesec povečuje. Vlada je do 

sedaj oblikovala dva svežnja ukrepov, tretji je trenutno v pripravi. Ukrepi zajemajo tako 

ukrepe na finančnem področju kot tudi na področju ekonomske politike. Vlada je dala posebni 

poudarek upočasnitvi padanja gospodarske rasti, subvencioniranju stroškov dela in ukrepom, 

ki so namenjeni pospeševanju razvoja podjetij. 
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V prvi in drugi sveženj ukrepov, ki jih je sprejela vlada in so namenjeni prebivalcem, spadajo 

(Vlada Republike Slovenije 2009b): 

• okrepitev programov aktivne politike zaposlovanja, 

• zagotavljanje socialne varnosti v okviru že obstoječega sistema socialne varnosti, 

• sofinanciranje usposabljanja in izobraževanje zaposlenih in brezposelnih ter mladih 

(absolventov), ki šele vstopajo na trg dela, 

•  prezaposlovanje delavcev na perspektivna delovna mesta ter samozaposlovanje, 

• podpora razvojnim projektom, kot je npr. socialno podjetništvo.  

 

Vlada je v okviru prvega in drugega svežnja ukrepov oblikovala tudi ukrepe, ki so 

namenjeni povečanju učinkovitosti gospodarstva. Protikrizni ukrepi, ki se v tem sklopu 

nanašajo na podjetja, so (Vlada Republike Slovenije 2009a):  

• zvišanje olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva,  

• dodatne olajšave na področju vlaganj v prevozna sredstva, 

• povišanje zneska trošarin za energente, 

• subvencioniranje polnega delovnega časa ob zagotavljanju dela za krajši delovni čas, 

• znižanje sejnin in nagrad v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v 

delni ali celotni neposredni ali posredni lasti RS, 

• sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, 

• garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencionirano obrestno mero; 

• sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov, 

• povečanje sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja in raziskovalno-razvojnih 

projektov v podjetjih, 

• informacije in aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce, 

• individualna poroštva države za zadolževanje podjetij, 

• sofinanciranje vlaganj v strateške projekte s področij čiste in tehnološko napredne 

industrije. 

 

Tretji sveženj ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju posledic finančne in gospodarske krize, 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, se nanaša predvsem na 

zakon, ki bo podjetjem omogočal t.i. subvencioniranje čakanja na delo in podaljšanje ukrepa 

delnega sofinanciranja polnega delovnega časa. Ministrstvo načrtuje tudi spremembo zakona 

o zaposlovanju za primer brezposelnosti, oceno življenjskih stroškov kot podlago za določitev 
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novih višin različnih prejemkov, bistveno povečan obseg javnih del, okrepitev programov 

aktivne politike zaposlovanja. V pripravi je tudi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev in poseben zakon o enkratnem dodatku za najbolj ogrožene skupine prebivalstva 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009b).  Ostali ukrepi iz tretjega svežnja so 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2009b):  

• podaljšanje in sprememba sistema delnega subvencioniranja polnega delovnega časa, 

ki bo veljalo samo še za 36-urni delavnik, 

• dvig višine nadomestila za brezposelnost in podaljšanje obdobja prejemanja 

(nadomestilo bodo odslej prejemali tudi zaposleni za določen čas), 

• znižanje stroškov dela, blaga in storitev v javnem sektorju za 20 % ter znižanje 

sredstev za gradnje in nakupe osnovnih sredstev v javnem sektorju za 20 %, 

• pomoč malim in srednje velikim podjetjem v višini 120 milijonov EUR iz evropskih 

sredstev. 

 

 

7 ZAKLJUČEK 
 

Še vedno težko verjamemo, da je kriza v času ažurnih informacij in obstoječih znanj prišla 

tako iznenada. Podjetja so se nepričakovano morala pričeti ukvarjati s presežki delavcev. 

Potreba po spremembah na trgu dela se je kazala že v preteklosti, danes pa je le-ta še bolj 

očitna, fleksibilno zaposlovanje pa predstavlja enega izmed dejavnikov, ki podjetjem 

omogoča lažje prilagajanje spremembam na trgu, ki se konstantno dogajajo. 

 

Ugotovila sem, da fleksibilnost delovne sile ali dela za mnoga podjetja v času gospodarske 

krize ni ključnega pomena, vendar lahko kljub temu omili učinke recesije. Danes so razmere 

takšne, da je okolje zelo naklonjeno fleksibilnim oblikam dela in zaposlovanja, vendar je 

njihova izvedba včasih zapletena in prepuščena posameznim podjetjem ter njihovi 

inovativnosti in izvedljivosti. Zaposlene je potrebno pripraviti na drugačne oblike dela in jim 

podati razloge, zakaj se je podjetje sploh odločilo za nov, fleksibilnejši način dela. Vsekakor 

pa je bistvenega pomena tudi motivacija sodelavcev za tovrsten način dela.  

 

V času hitrih sprememb in gospodarske krize bodo največ pridobila tista gospodarstva, ki so 

se sposobna hitro prilagajati. Države, ki se v teh časih ne bodo spreminjale dovolj hitro in 
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bodo ostale nefleksibilne, bodo v bistveno slabšem položaju kot ostale. Kritični dejavnik 

uspeha in obstoja podjetij v času recesije je sposobnost prilagajanja, saj se bodo podjetja 

morala soočiti s hitrimi in kompleksnimi spremembami, ki so pogosto nepredvidljive. 

Podjetja bodo morala motivirati celotno organizacijo, da bodo zaposlene pripravila in 

usmerila na cilje, ki bodo naravnani v prihodnost. Menedžment bo moral odkriti nove 

prijeme, ki mu bodo olajšali sprejemanje kompleksnih in tveganih odločitev. Ključno vlogo 

pri prilagajanju podjetij novonastalim razmeram bodo imeli menedžment, kadrovski 

strokovnjaki in ključni sodelavci. Potrebno bo znižati in racionalizirati stroške, zagotoviti 

kakovostno vodenje podjetij in najti ostale potencialne rešitve, ki bi posameznim podjetjem 

omogočile, da bi s čim manjšimi izgubami prebrodila in preživela gospodarsko krizo. V teh 

časih bodo ključni kreativni ljudje, podjetja pa bodo morala namenjati kapital kreativnim 

predlogom, ki jih lahko pripeljejo do kreativnih idej in rešitev.     

  

Kriza bo zahtevala temeljito reformo. Države menijo, da je v sedanji krizi potrebno poskrbeti 

za socialne težave, s katerimi se soočajo brezposelni, vendar je večina ukrepov usmerjenih v 

ohranjanje delovnih mest in zaposlenosti v podjetjih. Takšni ukrepi predstavljajo kratkotrajno 

rešitev, vendar dolgoročno ne delujejo najbolje. Nekateri ekonomisti menijo, da je rešitev 

krize v prestrukturiranju gospodarstva, kar zahteva sistem varne fleksibilnosti, ki ga bodo 

lahko sprejela tako podjetja kot tudi zaposleni. Prestrukturiranje v času krize naj bi se 

nanašalo na povečanje izobrazbe zaposlenih, izkoristek ključnih kadrov, ki prispevajo 

inovativne rešitve, nov sistem motiviranja, nagrajevanja ipd.  

 

Fleksibilne oblike dela in zaposlovanja predstavljajo enega izmed pristopov k povečanju 

zaposlitvenih možnosti v kriznih časih, zato lahko potrdim hipotezo, ki sem jo zastavila v 

uvodu. Kljub temu, da fleksibilne oblike dela in zaposlovanja veljajo za manj varne in bolj 

tvegane oblike dela, v času krize zaposlovanja za mnoge predstavljajo edino možno obliko 

zaposlitve in mnoge posameznike obvarujejo pred neaktivnim stanjem na trgu dela. Prav tako 

pa takšne oblike dela in zaposlovanja že nekaj časa spodbuja tudi APZ. Fleksibilne oblike 

dela in zaposlovanja v kriznih časih ne bi smeli omejiti le na odpuščanje oz. zmanjšanje 

števila delavcev, ampak bi morala podjetja s tovrstnimi oblikami dela skupaj z zaposlenimi 

doseči uspešno poslovanje in konkurenčnost.  

 

V času gospodarske krize bo fleksibilnost zaposlovanja postala eden ključnih faktorjev za 

prilagajanje in ohranitev konkurenčnosti držav in njihovih gospodarstev. Vsekakor pa veliko 
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breme pri uvedbi fleksibilnejših oblik dela nosi država, ki bo morala na različne načine 

spodbujati tovrstne oblike zaposlitve ter ustrezno dograditi zakonodajo.
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9 PRILOGE 
 

PRILOGA  A: Delež zaposlitev za določen čas v evropskih državah 

 

 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU-25 / 12,5 12,9 12,9 12,9 13,5 14,2 

EU-15 11,8 13,7 13,5 13,2 13 13,4 14 

Avstrija / 8,6 / 7,5 6,6 9,4 8,8 

Belgija 5,9 9 8,8 7,6 8,5 8,7 9,1 

Ciper / 10,7 10,8 9,1 12,6 13,1 13,9 

Češka / 7,2 7,3 7,5 8,5 8,8 8 

Danska 11,3 10,2 9,4 8,9 9,5 9,8 9,9 

Estonija / 2,3 2,9 2,2 3 3 3,3 

Finska 17,3 17,7 17,9 17,2 17,9 17,1 18,1 

Francija / / / / 12,7 12,9 13,3 

Grčija 11 13,8 13,5 11,8 11,3 12,4 12,1 

Irska 9,2 5,3 4,6 4,9 4,6 3,4 2,5 

Italija 7,4 10,1 9,6 9,9 9,5 11,9 12,4 

Latvija / 6,7 7,1 11,7 9,5 9,2 8,4 

Litva / 3,8 6,6 7,6 8,1 6,6 5,1 

Luksemburg 2,6 3,4 4,3 4,3 3,2 4,9 / 

Madžarska / 6,8 7,5 7,3 7,6 6,9 7,2 

Malta / 3,9 4,1 4,1 4,2 3,2 4 

Nemčija 11,1 12,8 12,4 12 12,2 12,5 13,9 

Nizozemska 11,9 13,8 14,3 14,2 14,4 14,4 15 

Poljska / 5,6 11,9 15,4 18,9 22,5 25,4 

Portugalska 10,7 19,8 20 21,7 20,6 19,9 19,5 

Slovaška / 4 4,9 4,6 4,7 5,3 4,9 

Slovenija 8,4 12,8 13 14,6 13,5 17,8 16,8 

Španija 33,8 32,4 32,1 32,1 31,8 32,1 33,3 

Švedska 11,5 14,3 15,5 15,3 15,6 15,5 16 

Velika Britanija 7 6,6 6,6 6 5,7 5,6 5,4 

Vir: Slovenian Research Agency (2006). 
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PRILOGA B: Delež zaposlitev s krajšim delovnim časom v evropskih državah 

 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU-25 / 16,4 16,4 16,6 17,0 17,8 / 

EU-15 16,0 17,9 18,0 18,2 18,6 19,5 / 

Področje EUR 14,1 16,5 16,3 16,4 16,9 17,8 / 

Avstrija 13,9 17,0 17,2 19,0 18,6 20,2 21,0 

Belgija 13,6 20,7 18,5 19,4 20,6 21,6 21,9 

Ciper / 8,4 8,4 7,2 8,9 8,7 8,9 

Češka / 5,4 5,0 4,8 5,0 5,0 4,8 

Danska 21,6 21,7 20,1 20,6 20,9 22,5 22,0 

Estonija / 6,8 7,5 6,7 8,0 7,8 7,7 

Finska 11,8 12,2 12,0 12,4 12,9 13,1 13,6 

Francija 15,6 16,9 16,4 16,2 16,7 16,6 17,4 

Grčija 4,8 4,6 4,1 4,4 4,1 4,6 4,8 

Irska 12,1 16,8 16,6 16,6 17,0 16,9 12,8 

Italija 6,6 8,8 9,1 8,6 8,6 12,7 12,8 

Latvija / 11,1 10,0 9,3 10,0 10,5 9,6 

Litva / 9,1 8,8 9,8 9,1 8,6 6,5 

Luksemburg 7,9 11,3 11,3 11,7 13,3 17,8 / 

Madžarska / 3,6 3,5 3,6 4,4 4,6 4,4 

Malta / 6,5 7,7 8,8 9,3 8,1 9,2 

Nemčija 16,3 19,4 20,3 20,8 21,7 22,3 / 

Nizozemska 37,3 41,2 42,2 43,8 45,0 45,6 46,2 

Poljska / 10,6 10,2 10,7 10,3 10,5 10,6 

Portugalska 7,5 10,8 11,3 11,4 11,8 11,2 11,5 

Slovaška / 1,9 2,4 1,9 2,4 2,7 2,4 

Slovenija 5,8 6,1 6,1 6,6 6,6 9,6 8,9 

Španija 7,4 8,1 8,1 8,1 8,3 8,9 12,8 

Švedska 26,2 22,8 21,0 21,4 22,9 23,9 / 

Velika Britanija 24,1 25,3 25,2 25,5 26,0 26,2 25,7 

Bolgarija / / 3,5 3,1 2,4 3,1 2,5 

Hrvaška / / / 8,0 8,4 8,7 / 

Islandija 30,7 28,2 26,9 27.8 19,5 19,9 19,5 

Norveška 27,7 26,1 26,0 26,3 29,0 29,6 28,5 

Romunija / 16,4 16,8 11,4 12,0 10,2 10,7 

Švica / 30,5 31,8 31,7 32,7 33,0 33,1 

Vir: Slovenian Research Agency (2006). 
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PRILOGA C: Samozaposlenost v evropskih državah 

 

 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Avstrija 14 13,1 13,2 13,1 12,8 12,8 13,3 13,6 

Belgija 18,8 14,8 15 15 15 14,9 14,7 14,7 

Češka 12,2 15,2 15,2 16,1 17,3 16,9 16,1 16,2 

Danska 9,5 8,7 8,9 9 8,8 8,7 8,7 8,9 

Finska 15,3 13,7 13 12,9 12,9 12,8 12,7 12,9 

Francija 10,4 9,2 8,9 8,8 8,8 8,9 9 9 

Nemčija 10,8 11 11,1 11,2 11,4 12,1 12,4 12,2 

Grčija 45,7 41,9 39,9 39,3 39 36,6 36,4 36,3 

Madžarska 18,1 15,2 14,5 13,9 13,5 14,3 13,8 12,8 

Islandija 18,2 18 16,9 16,6 13,9 14,1 14,2 14,7 

Irska 20,8 18,9 18,1 17,8 17,5 18 17,4 16,5 

Italija 29,3 28,5 28,2 27,7 27,5 28,4 27 26,7 

Luksemburg 8,3 7,4 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,4 

Nizozemska 12,5 12 11,5 11,6 11,5 11,2 11 11 

Norveška 8,7 7,4 7,2 7,1 7,3 7,4 7,4 8,5 

Poljska 29,5 27,4 28 28,1 27,3 26,7 25,8 24,4 

Portugalska 28,6 26,1 26,8 26,6 26,7 25,9 25,1 24,1 

Slovaška 6,4 7,9 8,4 8,6 9,7 12 12,6 12,6 

Španija 24,7 20,2 19,8 19 18,3 18,1 18,2 17,9 

Švedska 11 10,3 10 9,8 9,6 9,9 9,8 10 

Švica 13,4 13,2 12,9 12,5 11,9 11,4 11,2 11,2 

Turčija 57,2 51,4 52,8 50,2 49,4 49,2 45,8 43,5 

Velika Britanija 14,9 12,8 12,8 12,7 13,2 13,6 13 13,2 

EU-15 celota 17 15,8 15,7 15,5 15,6 15,9 15,6 14,2 

OECD celota 19,2 17,6 17,5 17,3 17,2 17,3 16,9 16 

Slovenija 12,5 10,8 11,6 11,1 10 9,8 10,2 11,3 

Vir: OECD Stat Extracts.  
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PRILOGA D: Delež samozaposlitev v evropskih državah 

 

 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Avstrija 10,9 12,2 12,4 13,6 13,5 15,4 16 17,3 

Belgija 14,8 19 17 17,9 18 18,9 18,5 19,3 

Češka 3,4 3,2 3,2 2,9 3,2 3,1 3,3 3,3 

Danska 16,6 16,1 14,7 16 15,7 17,3 17,6 18,1 

Finska 8,5 10,4 10,5 11 11,3 11,3 11,2 11,4 

Francija 14 14,2 13,8 13,8 12,8 13,2 13,5 13,3 

Nemčija 14,9 17,6 18,3 18,8 19,6 20,1 21,8 21,9 

Grčija 8 5,5 4,9 5,6 5,6 6 6,1 7,5 

Madžarska 2,7 2,9 2,5 2,6 3,2 3,3 3,2 2,7 

Islandija 20,9 20,4 20,4 20,1 16 16,6 16,4 16 

Irska 14,2 18,1 17,9 18,6 19,3 19,3 19,6 19,9 

Italija 10,5 12,2 12,2 11,9 12 14,8 14,6 14,9 

Luksemburg 10,4 12,4 13,3 12,5 13,3 13,2 13,9 12,7 

Nizozemska 29,3 32,1 33 33,9 34,6 35 35,7 35,5 

Norveška 21,6 20,2 20,1 20,6 21 21,1 20,8 21,1 

Poljska / 12,8 11,6 11,7 11,5 12 11,7 10,8 

Portugalska 9,2 9,4 9,2 9,7 10 9,6 9,8 9,3 

Slovaška 2,1 1,9 1,9 1,6 2,3 2,8 2,6 2,5 

Španija 7,5 7,7 7,8 7,7 8 8,5 11,3 11,1 

Švedska 14,8 14 13,9 13,8 14,1 14,4 13,5 13,4 

Švica 23,7 24,4 24,8 24,8 25,1 24,9 25,1 25,5 

Turčija 5,5 9,4 6,2 6,6 6 6,6 5,8 7,9 

Velika Britanija 22,9 23 22,7 23,3 23,7 24 23,5 23,4 

EU-15 celota 15,1 16,2 16,2 16,5 16,6 17,3 18 18 

OECD celota 14,9 15,2 15,4 15,6 15,8 16,1 16,3 16,1 

Estonija 9,2 9,3 8,2 7,7 8,5 8 7,8 7,8 

Slovenija 5,1 4,9 4,8 4,9 5 7,5 7,4 9,6 

Vir: OECD Stat Extracts. 

 

 


