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UVOD
Projekt »Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela« je
izveden v okviru programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem –
Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«. Projekt so med junijem in
avgustom 2018 izvajali študentje Filozofske fakultete, Ekonomske fakultete, Pravne fakultete
in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani pod pedagoškim mentorstvom doc. dr.
Luke Tičarja iz Pravne fakultete UL ter strokovnega sodelavca Boruta Brezarja iz Gibanja za
dostojno delo in socialno družbo. S projektom smo želeli osvetliti pomembnost zagotavljanja
minimalne urne postavke in s tem dostojnega plačila za prekarce, ki predstavljajo posebej
ranljivo skupino na trgu dela.
V okviru pravnega dela projekta so študentje analizirali obstoječo zakonodajo, ki že ureja
minimalno plačo oz. minimalne urne postavke v določenih atipičnih oblikah dela, razloge ter
podlage za njihov sprejem. Opravljen je bil tudi primerjalnopravni pregled, v okviru katerega
smo iskali rešitve, ki jih poznajo v drugih evropskih državah, in možnost implementacije
dobrih rešitev v slovensko zakonodajo. Cilj ekonomske analize je bil ponuditi analizo formul,
ki določajo že obstoječe minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela, in predstaviti
koncept formule, ki bi se lahko uporabila za določitev dostojne minimalne urne postavke še v
drugih atipičnih oblikah dela. Sociološka analiza ter terenska raziskava, v okviru katere so bile
opravljene ankete (ali intervjuji) s posamezniki, ki delajo v atipičnih oblikah dela, sta pokazali,
da delavci tovrstnih oblik dela v praksi velikokrat tekmujejo proti dnu, saj si ti posamezniki na
trgu konkurirajo s tem, za kako nizko ceno lahko ponudijo svojo storitev.
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SOCIOLOŠKA ANALIZA
Avtorji: Amadej Kraljevič, Dejan Navodnik in Satin Papež

TEORETIČNI DEL
UVOD
Strukturne spremembe zahodnega trga delovne sile niso naključje, temveč skrbno premišljene
ideje ekonomskih mislecev zadnje četrtine prejšnjega stoletja, ki so ob upadanju gospodarske
rasti po koncu “zlate dobe kapitalizma” iskali rešitve, katere bi ohranile pozitivne lastnosti
preteklega povojnega obdobja. Ustvarili so novo ekonomsko in politično doktrino, imenovano
neoliberalizem, ki je pregreto gospodarstvo ohladil in mu dal novega zagona, vse to z
namenom, da bi ljudje še naprej uživali ob rasti blaginje ter individualne avtonomije in da bi
se lahko še svobodneje odločali, kaj bodo delali in kako. V kolikor so želeli pregreto
gospodarstvo ohladiti, so potrebovali sistemsko spremembo, ki je ljudi iztrgala iz njihovih
dotlej znanih, trdnejših položajev, ter jih nadomestila z novimi, prožnejšimi položaji, ki so tako
podjetniku kot delavcu ponujali več svobodne izbire. Zdaj delavec ni rabil biti več delavec
samo zato, ker se je v delavski razred rodil, če je želel, je lahko postal podjetnik. Poštar, ki je
kot otrok sanjal, da bo imel svojo restavracijo, v kateri se bodo pripravljale le odlične jedi, je
lahko zdaj svoje sanje poskušal uresničiti. Trg delovne sile1 je doživel prestrukturiranje,
katerega cilj je bil “razgradnja” prejšnjega sistema zaposlovanja, ki je temeljil na polno
zaposlitvenem paktu in ki je delavcem zagotavljal stabilno delovno mesto ter stabilen položaj
in s tem določeno mero socialne varnosti. Star, izžet, odslužen, neproduktiven sistem
zaposlovanja so nadomestili s prožnejšim, ki je ljudem omogočal več svobode pri izbiri
zaposlitve. Pojavile so se nove oblike dela in zaposlovanja, ki so odstopale od prejšnjih.
Prožnejše oblike zaposlovanja so koristile tako delavcem kot tudi kapitalistom, ki so lahko zdaj

1

Koncept “trg delovne sile” uporabljamo namesto koncepta “trg dela”, saj je trg delovne sile zaenkrat še okupiran
s človekom, ki pa ima zaradi svoje biološke determinacije omejeno zmožnost za delo, torej končno. Koncept trga
delovne sile je bolj uporaben, saj nakazuje na to, da se mora delovna sila reproducirati oziroma ohranjati.
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svobodneje prilagajali količino zaposlenih razmeram na trgu delovne sile, s tem pa so
zmanjševali nepotrebne stroške in posledično povečali akumulacijo presežne vrednosti.

Vendar danes, okoli 50 let kasneje, ko lahko stvar postavimo v perspektivo, ko lahko vidimo
dejanske rezultate uresničevanja teh idej, se resno sprašujemo, koliko so bile te ideje dejansko
premišljene? V kolikšni meri so se neoliberalne ideje uresničile in koliko so bile predvidene
negativne posledice prestrukturiranja? Zdi se, da je bila obljubljena svoboda zgolj izgovor za
povečevanje neenakosti, in zdi se, da se je obljubljena svoboda obrnila v svoje nasprotje.
Neoliberalna svoboda vedno bolj postaja sinonim za životarjenje. Iz dneva v dan, iz meseca v
mesec, iz leta v leto životarijo skupine ljudi, ki jim danes pravimo prekarni delavci, proizvodi
neoliberalnega sistemskega prestrukturiranja trga delovne sile. Prekarni delavci ne životarijo
zaradi svojega lenobnega značaja, brezdelja ali zaradi kakršnekoli naravne hendikepiranosti,
prav nasprotno, životarijo navkljub svojemu marljivemu značaju in veliki količini opravljenega
pridobitnega dela ter navkljub temu, da so popolnoma zdravi in sposobni za delo. Bolezen za
to skupino ljudi sploh ni izbira, saj nimajo zagotovljenega fiksnega dohodka, s katerim bi lahko
odplačevali sprotne življenjske stroške. Količina dohodka je namreč odvisna od njih samih,
torej od količine opravljenega pridobitnega dela ter njegovega vrednotenja na konkurenčnem
trgu delovne sile, zato se raje napolnijo s tabletami in upajo, da bolezen čimprej mine.

Manko ekonomske neoliberalne ideje svobode ponazarjajo ravno prekarni delavci. Omenjena
ideja svobode je upoštevala le tržno svobodo, ki temelji na principu svobodnega individualnega
odločanja o obliki in naravi dela. Lahko celo rečemo, da je temeljila na Marxovi ideji, da je v
samem temelju človekove narave zavestno delo, ki omogoča slehernemu človeškemu bitju
samouresničitev2, zato je računala, da bodo ljudje, če bodo delali, kar si bodo želeli, srečnejši
kot so bili kdajkoli prej. Kolikor je ta ideja plemenita in na mestu, se v praksi ni odrazila v
svoji polnosti. Ekonomske prisile v obliki življenjskih stroškov velikokrat pretehtajo nad
subjektivno željo posameznika, sploh v današnjih razmerah na trgu delovne sile. Dober primer
so prekarni delavci, ne vsi, da se razume, ki so pripravljeni poprijeti za vsako ponujeno

2

Ritzer, 2011: 52–53.
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pridobitno delo. Neoliberalna ideja svobode prav tako zgreši, v kolikor misli, da so ljudje, tudi
če delajo nekaj, kar jih samoizpopolnjuje, pripravljeni to delo opravljati neprestano in pod
kakršnimikoli pogoji (dolgi delovniki ali slabo plačilo, ki komaj pokrije življenjske stroške
itd.). Takšno mišljenje namreč zanemarja tisto drugo plat človeškega življenja, ki ga polnijo
družinski, prijateljski in intimni odnosi, h katerim se ljudje vrnejo po končanem delu, in ki so
v veliko primerih celo bolj samoizpopolnjujoči od samoizpolnjujočega dela.

Nenehno delo, okrepljeno s strahom pred izpadom dohodkov, prekarnim delavcem ne daje
nobenega zagotovila, da bodo čez par mesecev še imeli delo, da bodo lahko nahranili svojo
družino ali si privoščili nekajdnevni oddih na enem izmed letovišč. Njihov vsakdan je
napolnjen s stresom, strahom ter anksioznostjo, ki so posledica negotovega položaja na trgu
delovne sile in posledičnega pomanjkanja preživljanja skupnega časa z bližnjimi.

Namen sociološkega dela raziskave o Minimalni (urni) postavki v atipičnih oblikah dela je zato
odgovoriti na vprašanje, ali si ljudje, ki delajo v atipičnih oblikah dela, želijo zakonske uvedbe
minimalne (urne) postavke v tovrstnih oblikah zaposlovanja, ki ničkolikokrat mutirajo v
prekarne oblike? Zakonska določitev bi jim zagotovila vsaj neko minimalno mero socialne
varnosti ter minimalni redni dohodek, ki bi omogočal odplačevanje sprotnih življenjskih
stroškov.

Sociološka raziskava bo najprej postregla z obsežnejšim teoretskim delom, ki bo problematiko
prekarnega dela postavil v širši kontekst. Na začetku bomo obravnavali razmere zahodnega
kapitalizma po koncu njegove velike konjunkture v 70. letih, ki je botrovala k vzponu
neoliberalne doktrine, nato pa se bomo osredotočili na vlogo Slovenije v tem procesu ter njeni
postopni priključitvi zahodnemu neoliberalnemu kapitalizmu. V drugem delu se bomo
približali problematiki izpada dohodkov, ki ga doživljajo prekarni delavci. To bomo storili
preko definiranja prekarnega dela skozi diferenciacijo do tipičnih in atipičnih oblik
zaposlovanja. Po koncu teoretičnega dela sledi še tretji del sociološke raziskave, v katerem

9

bomo predstavili rezultate polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih opravili za namene
raziskave, in na podlagi katerih bomo tudi dobili odgovor na prej zastavljeno vprašanje.

1 PREKARIZACIJA GLOBALNEGA TRGA DELOVNE
SILE
1. 1 Vznik atipičnih oblik zaposlovanja
Prekarno delo uvrščamo med največje probleme in nerešene uganke današnjega časa, širiti pa
se je začelo po koncu velike evropske povojne konjunkture od polovice 70. let naprej. Njegove
zametke najdemo v atipičnih oblikah zaposlovanja, ki jih postavljamo nasproti t. i. tipični obliki
zaposlovanja, ki se je izoblikovala takoj po obeh svetovnih vojnah v času zahodne »zlate dobe
kapitalizma«. To obdobje so zaznamovala: načelo polne zaposlenosti, razvita socialna država,
trdna organizacija dela ter močni sindikati3. Sodobna tipična oblika zaposlovanja, ki jo danes
kot tako sprejema celoten industrijsko razviti svet, je torej nastala na geografsko zamejenem
območju zahodne kapitalistične Evrope. Njen razvoj je historičen in povezan z vzpostavitvijo
reguliranih in zakonsko določenih kolektivnih pogodb. Te so delavcem nudile določeno mero
socialne varnosti, saj je bilo v njih določeno, da ima delavec4 pravico do polne zaposlitve za
nedoločen čas.5

Sprememba se je zgodila v 70. letih, ko so se kot odgovor na krizo kapitalistične akumulacije,
zaradi pregrevanja gospodarstva, upadanja rasti proizvodnje ter posledično nižanje plač,6 ki je
pomenila konec velike povojne kapitalistične konjunkture, pričele uveljavljati težnje
neoliberalne politike po vitki državi in vzpostavitvi pogojev za prosto delujočo tržno
konkurenco. Standing meni, da so bili neoliberalni odgovori na krizo povezani s fiskalno

3

Stanojevič, 2010: 109–113; Berend, 2013; Hobsbawm, 1995.

4

V nadaljevanju bomo (ponekod) delavce s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas zaradi praktičnih razlogov
naslavljali redno zaposleni.
5

Bembič, 2018: 54.

6

Hobsbawm, 1995: 257–286.
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racionalizacijo in pričetkom postopnega ločevanja ekonomije in družbe. Uspelo jim je ustvariti
globalni trg, ki temelji na konkurenčnosti in individualni odgovornosti slehernega
posameznika.7 V gospodarstvu so se pričela uveljavljati delovna razmerja, ki so bila vse bolj
prožna, politika pa se je vse manj vmešavala v delovanje le-teh. Skrbela je le za institucionalno
podporo delovanja konkurenčnih prostih trgov. Harvey je zapisal, da ta nova oblika fiskalne in
konkurenčne racionalnosti vidi ključ do ustvarjanja in inovacij v zasebnem podjetništvu in
podjetniški pobudi, zato poskuša država s svojimi pravnimi sredstvi varovati individualno
zasebno lastnino ter omogočati institucije prosto delujočih trgov in trgovin. Politike
neoliberalne države si prizadevajo za privatizacijo premoženja, deregulacijo gospodarskih
sektorjev ter čim večjo konkurenco na trgu, saj naj bi le-ta odpravljala birokratske ovire,
povečevala učinkovitost, dvigala produktivnost ter izboljševala kakovost in zmanjševala
potrošnikove stroške s cenejšim blagom in storitvami.8

Krašovec ugotavlja, da je sam proces uvajanja prožnosti dela v različnih državah sicer različno
napredoval, vendar lahko vseeno opazimo nekaj skupnih značilnost. Te so: prožni načini
zaposlovanja, prožni delovni čas in prožne mezde. S prožnostjo načinov zaposlovanja se je
začel zmanjševati delež tipičnih oblik zaposlovanja in povečevati število atipičnih oblik,
posledično tudi prekarnih oblik zaposlovanja. Začelo se je torej krčiti število delovnih mest za
nedoločen čas, ki so v povojnem obdobju pokrivala skoraj celotni trg delovne sile, vse več pa
je bilo na voljo delovnih mest za določen čas. Tako smo začeli beležiti rast samostojnih
podjetnikov ter delavcev na avtorske in podjemne pogodbe, katerih delo zahteva prožnejši
delovni čas in nekoliko drugačno vrednotenje dela. Prožne pogodbe, ki so sinonim za atipične
oblike dela, pa so omogočile delodajalcem, poleg določanja trajanja dela, tudi lažje odpuščanje
delavcev v primeru slabih okoliščin (razne gospodarske krize ali zmanjšanje povpraševanja
itd.). V skladu s temi spremembami pa je posledično prišlo tudi do proženja mezd, kar pomeni,
da se je sorazmerno z vpeljavo neoliberalne doktrine začela spreminjati tudi sama oblika plačila
za najem delovne sile, in sicer skupaj z njeno višino. Tako je recimo prišlo do prehoda
izplačevanja rednih mesečnih plač k (občasnim) honorarjem in do zamenjave kolektivnih

7

Standing, 2011: 57.

8

Harvey, 2012: 87–90.
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pogodb z individualnimi, kjer sama višina mezde ni več določena kot rezultat pogajanj
sindikatov, temveč plača vse bolj postaja odvisna od individualne učinkovitosti in uspešnosti
posameznika. “Fleksibilizacija predobstoječih delovnih razmerij”9 je prinesla torej nove oblike
dela, za katere ne velja več pravna podlaga iz preteklosti, pač pa je prišlo do spremembe pravne
narave dela, ki kot taka tudi omogoča pojav prekarnosti.10

1. 2 Globalizacija
Neoliberalizacija evropskega gospodarstva se je dogajala z roko v roki s procesi globalizacije.
Globalizacija je skupaj z neoliberalnimi politikami spodbujala širitev trga in tako so začele
nastajati nove tržne ekonomije na vzhodu, ki so se počasi integrirale v svetovni trg. Kot
posledica razširitve svetovnih trgov je naposled prišlo do pojava Indokitajske, ki je brez dileme
odločilno vplival na spremembe zahodnega trga delovne sile, katera je dotlej še uživala
prednosti strukturne organiziranosti zahodnih kapitalističnih trgov.11 Z drugimi besedami,
ravno integracija azijske celine in vpeljava neoliberalnih ekonomskih politik v Evropi sta
pripeljali do upada pakta o polni zaposlenosti za nedoločen čas v zahodnih kapitalističnih
državah in k postopni razširitvi atipičnih oblik zaposlovanja.

Pred globalizacijo so imeli povezani evropski trgi delovne sile na razpolago približno 1
milijardo delavcev in iskalcev zaposlitve, do leta 2000 pa se je to število povečalo na 1,5
milijarde. V tem času sta se globalnemu trgu priključili Kitajska in Sovjetska zveza ter
pridodale še 1,5 milijarde delovne sile. Od leta 2000 pa so svoje delavce zraven pridodale še
druge, na novo nastajajoče tržne ekonomije Vietnama, Indonezije, Kambodže, Tajske itd. Ti
delavci z vzhoda navadno nimajo toliko kapitala kot delavci na zahodu, prav tako delajo za
nižje plače v svoji domovini, kar je z njihovo integracijo na svetovni trg “spremenilo svetovno
razmerje med kapitalom in delom ter oslabilo pogajalska izhodišča za delavce zunaj
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Indokitajske”.12 Priseljenci v gospodarsko razvitejših zahodnih ekonomijah so tako
pripravljeni delati za nižje plačilo, kar predstavlja težavo domačemu delavskemu razredu, ki je
s tem dobil nove konkurente na trgu delovne sile, ki hkrati nižajo plače ter povečujejo armado
odvečne delovne sile, s tem pa povečujejo prekarizacijo dela.

2 DIFERENCIACIJA MED SOCIALISTIČNIMI
ZAHODNIMI KAPITALISTIČNIMI DRŽAVAMI

IN

Slovenska izkušnja se ne more enačiti s kapitalističnimi državami zahoda od druge svetovne
vojne naprej, saj je bila Slovenija v tem časovnem obdobju članica Socialistične federativne
republike Jugoslavije – SFRJ. Za razliko od kapitalističnih držav zahoda, ki so od druge
polovice 70. let z neoliberalnimi politikami in procesi razširjanja svetovnega trga višale
gospodarsko rast, so bili trgi socialističnih držav vzhodne Evrope v celoti centralno določeni.
V socialističnih gospodarstvih je državna regulacija bistveno določala delovanje trga delovne
sile. Do sredine 70. let se je v teh državah vodila zavestna destratifikacijska politika, katere
temelj je bila pogodba o polni zaposlenosti vsega aktivnega prebivalstva. Ena izmed večjih
razlik med kapitalističnimi in socialističnimi državami je bila ta, da so bile v socialističnih
državah plače nizke, a egalitarne, ter odmerjene glede na minimalne življenjske stroške in ne
glede na učinke dela vsakega posameznika kot denimo v kapitalističnih državah. Če je v
kapitalističnih zahodnih državah kakršen koli dobiček odtekel v žepe zasebnega lastnika, je v
socialističnih državah zaslužek pobrala država. Jugoslovanski socialistični sistem je temeljil
na samoupravljanju, kar pomeni, da so imela vsa podjetja svoje lastne notranje strukture,
znotraj katerih so bile podjetniške funkcije podrejene delavskim svetom oziroma interesom
delavskih kolektivov. Zaposlenim je tako socialistični sistem zagotavljal varno zaposlitev,
redne plače, prav tako pa je jugoslovanski sistem podjetjem zagotavljal dokaj veliko stopnjo
samostojnosti. V tem sistemu so prevladovala fordistična podjetja, ki so zaposlovala množice
nekvalificiranih ali polkvalificiranih delavcev.13 Tako lahko vidimo, da so se kapitalistične

12

13

Prav tam: 60.
Stanojevič, 2011: 114.

13

zahodne države bistveno razlikovale od socialističnih držav vzhodne Evrope že po samem
načinu produciranja.

3 SLOVENSKI TRG DELOVNE SILE V JUGOSLAVIJI IN
OB
PREHODU
V
SAMOSTOJNO
REPUBLIKO
SLOVENIJO
Pri obravnavanju razmer v Jugoslaviji in prvih dvajsetih letih Slovenije po osamosvojitvi se
bomo opirali predvsem na študiji Krambergerja (2007) in Drenovca (2013). Za začetek
ostanimo v Jugoslaviji, natančneje v 70. letih prejšnjega stoletja. Na območju Slovenije smo
bili namreč od približno leta 1965 pa vse do leta 2000 vpeti v neprekinjen razvojni val, ki ga
je zaznamovala rast realnih dohodkov. Komunistična oblast je na začetku začela radikalno
spreminjati izobrazbeni profil Slovencev. V samo enem desetletju so se izobraževalne
kapacitete družbe podeseterile in povzdignile izobrazbeni standard na 10 do 12 let
organiziranega učenja in usvajanja znanja. S temi spremembami pa smo v Sloveniji dobili nove
inženirje, direktorje ter politike, ki so Slovenijo popeljali do tehnološkega preboja, v katerem
smo se po osamosvojitvi pričeli priključevati evropskim kapitalističnim procesom.

Slovensko območje je bilo v Jugoslaviji nasploh bolj razvito in je prej doživljalo spremembe
kot preostali del Jugoslavije. Razlog za to je bila njena izrazita izvozna naravnanost, ki jo je
omogočala ugodna lega ter razmeroma dobro razpete šolske mreže. Jugoslavija, ki je na
nekaterih območjih bolj in na drugih manj uspešno sledila trendom Evrope, je posledično v 80.
letih začela postopoma odpirati svoje meje in počasi se je začel sestavljati industrijski izvozni
sektor, glavna panoga, ki je v nadaljevanju poganjala gospodarsko rast v Sloveniji. Do
njegovega razvoja je prišlo zaradi vse redkejših denarnih tokov, ki so še v 60. letih na veliko
pritekali s strani turizma in zdomcev. Jugoslavija je po letu 1975 postajala vse bolj odvisna od
zunanjega zadolževanja. Monetarni tokovi so se namreč zmanjševali, in če je hotela slediti
evropskim trendom, je vseeno morala veliko investirati. Posledično je konec 70. let
bankrotirala, jugoslovanski trg pa se je sesedel. Če so jugoslovanska podjetja zdaj hotela
ustvarjati dobiček, so se morala osredotočiti na tuje trge in se naučiti izvažati. Tako se je pričel
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formirati močan industrijski izvozni sektor, ki je prvo desetletje poganjal tudi slovensko
gospodarstvo.

Pakt o polni zaposlenosti v SFRJ je zdržal približno dve desetletji, nato pa se je pričel počasi
rahljati. Prvi premik v tej smeri sta nakazovali vedno večja liberalizacija jugoslovanskega trga,
ki se je vedno bolj odpiral zahodni trgovini, ter posledični razvoj industrijskega izvoznega
sektorja, oba kot odgovora na jugoslovansko kompenziranje svoje nepopolne industrijske
strukture in siromašne trgovinske ponudbe. Dokončni premik pri krhanju pogodb o polni
zaposlenosti pa se je zgodil s slovensko tranzicijo leta 1991, ki je Slovenijo iztrgala iz
Jugoslavije ter naznanila njeno samostojnost ter prehod v kapitalistično strukturo družbe. Po
slovenski tranziciji je bil namreč glavni cilj slovenskih ekonomskih in političnih elit, da se čim
bolj približajo evropskim trgom. Za kaj takšnega pa so morali prestrukturirati in intenzivirati
slovensko gospodarstvo, da so lahko ujeli evropski ritem. Ta proces se je začel dogajati v
zadnjih letih socializma, dokončne reforme pa smo speljali šele med letoma 2004 in 2008, ko
je vlada SDS razprodajala državno premoženje.

Seveda ima vsako prestrukturiranje tako pomembnega segmenta, kot je trg delovne sile, svoje
posledice. Najbolj boleča posledica pospešenega prilagajanja je zagotovo dokončen padec
prejšnjega polnozaposlitvenega pakta. Od leta 1988 do 1992 so delodajalci lahko začeli
odpuščati odvečno delovno silo, saj je prišlo do proženja prej togega trga delovne sile. Prav
tako se je v tistem času povečalo zgodnje upokojevanje. Delovna mesta, ki so zdaj ostala prosta
zaradi odpuščanja in zgodnjega upokojevanja, se niso več zapolnjevala z novimi kadri, saj so
marsikatera postala odvečna, mnoga so bila tudi ukinjena.
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4 EVROPSKA SLOVENIJA
Načrtovani ukrepi slovenske politike po letu 1991 so bili usmerjeni v manjšo sistemsko varnost
redno zaposlenih. Zakonodaja je delodajalcem olajšala odpuščanje delavcev in najemanje
novih, pojavile pa so se tudi nove oblike začasnega zaposlovanja. Na strukturni ravni trga
delovne sile se je radikalno skrčil centralni segment le-tega, ki obsega predvidljiva in dobro
urejena redna delovna mesta, pri katerih so mogoče polne zaposlitve za nedoločen čas. Največji
problem, ki je nastal ob krčenju varnih delovnih mest, pa je ta, da je število aktivnih ljudi v
Sloveniji ostalo enako kot prej v Jugoslaviji – okoli 1 milijon. Sfera dela se prične na strukturni
ravni spreminjati. Če je prej v socializmu bilo varnih delovnih mest približno toliko, kot je bilo
delovno sposobnih in aktivnih ljudi, je zdaj nastal očiten problem, saj se je spremenilo razmerje
prilivov in odlivov na in iz trga delovne sile. Leta 1994 je bilo delovno aktivnih okoli 1 milijon
ljudi, kar je približno enako kot desetletje prej v Jugoslaviji, vendar je bilo za razliko od
prejšnjega desetletja, ko sta bili število varnih delovnih mest in delovno aktivnih ljudi
uravnovešeni, brezposelnih okoli 140.000 ljudi, 750.000 pa jih je še zasedalo dokaj varna
delovna mesta. Delovnih mest, ki so omogočala varne redne zaposlitve, je bilo vse manj,
mnoga so po tranziciji leta 1991 postopoma izpuhtela, kar je pripomoglo k povečanju splošne
produktivnost dela v Sloveniji. Slovenija je tako postajala vse bolj makroekonomsko
konkurenčna in je začela tekmovati z ostalimi zahodnimi kapitalističnimi državami. Počasi
smo začeli sprejemati zahodne neoliberalne doktrine ter se priključevati procesom
globalizacije. Vendar dokončne neoliberalizacije nismo speljali že v prvih letih tranzicije, saj
je slovensko gospodarsko rast v prvem desetletju še poganjal domač industrijski izvozni sektor,
dokončna privatizacija pa je bila, kot že omenjeno, speljana med letoma 2004 in 2008.

Nosilci zgodnje faze prehoda v zahodni evropski kapitalizem so bili menedžerji podjetij, ki so
bila vpeta v zahodne trge ter reforme novih tržno naravnanih strank, povezanih z njimi, ki so
leta 1996 sprožila procese vključevanja Slovenije v EU. S tem se je vpliv Evrope na slovenski
trg delovne sile samo še povečeval, toda na srečo smo imeli v Sloveniji visoko centraliziran in
produktiven neokorporativistični sistem, uveljavljen po tranziciji, katerega temelj je
vključevanje sindikatov v območje vpliva oziroma v kolektivna pogajanja med vlado,
delodajalci ter sindikati kot predstavniki delavcev. Seveda je bilo ob tranzicijski grožnji
ekonomskega in socialnega zloma vključevanje sindikatov v kolektivna pogajanja nujno, saj
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so politiki lahko le na ta način stabilizirali pristopna pogajanja in vključitev Slovenije v
Evropsko unijo ter v ekonomsko in monetarno unijo (EU in EMU), prav tako pa je bil to edini
način omejevanja inflacije ter spodbujanja konkurenčnosti nacionalne ekonomije.14

Krčenje slovenskega trga delovne sile je torej posledica rahljanja prej toge in nasičene
strukture, ki je bila potrebna za stabilizacijo in evropeizacijo države po tranziciji. V Jugoslaviji
so bila delovna mesta usklajena z demografskimi gibanji in odlivom mladih iz šol, delovna
sfera se je obnavljala neopazno. Vzpostavljeno je bilo ravnovesje med prilivom in odlivom na
trgu delovne sile. Pri tem so glavni odlivni tok predstavljale upokojitve, prilivni tok pa mladi,
ki so prvič iskali službe. Vendar ko je prišlo po tranziciji postopno do krčenja delovnih mest,
se trg delovne sile ni več obnavljal, slovenske elite pa denarja niso vlagale v odpiranje novih,
varnih delovnih mest za nedoločen čas, pač pa so denar namenjale še obstoječim dejavnikom
produkcije, veliko denarja pa je šlo tudi za investicije. Primanjkovanje delovnih mest za
nedoločen čas je prispevalo k segmentaciji in proženju slovenskega trga delovne sile, katerega
glavni nameni so bili intenziviranje delovnega procesa, zniževanje stroškov ter dvigovanje
splošne produktivnosti. Neokorporativni model je ob tem dogajanju imel pomembno vlogo pri
ohranjanju notranjih ravnovesij na trgu delovne sile. Sindikati so izpogajali kar nekaj reform
socialne zaščite, začenši z zmerno pokojninsko reformo konec 90. let, postopno spremembo
sistema delovnih in zaposlitvenih razmerij, ki so ohranjale relativno visoko stopnjo varnosti
zaposlitve, ter reforme, ki so nudile zaščito delavcem v primeru brezposelnosti.15

Kljub sindikalni vpetosti v območje odločanja, so spremembe na slovenskem trgu delovne sile
najbolj občutili ljudje, katerim delo ni zagotavljajo socialne varnosti. Pojavili so se prekarni
delavci, ki so se gibali v perifernih in manj varnih delih na novo segmentiranega trga delovne
sile, za katerega so značilne atipične oblike zaposlovanja. Glavna značilnost atipičnih delavcev
je bila bistveno nižja kreditna sposobnost kot pri delavcih za nedoločen čas – samostojni
podjetniki, delavci na avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, delavci, ki delajo za določen čas
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in zaposleni za krajši delovni čas, sezonski delavci itd. Skladno z evropeizacijo se je torej
večalo število atipičnih oblik zaposlovanja, ki jih je spodbujala država s svojimi reformami
trga delovne sile, še posebej se je njihovo število povečevalo v letih gospodarske krize z
začetkom leta 2008.

Leta 2004 sta se zgodili dve pomembni prelomnici: zmaga desne stranke SDS ter vstop
Slovenije v EU. V tem obdobju se je začela demontaža prejšnjega neokorporativističnega
sistema, ki je zagotavljal socialno varnost delavcem in onemogočal radikalne hipne
spremembe, kateri je sledil obrat k neoliberalnim doktrinam, ki so vključevale prenos
monetarne politike na nadnacionalno raven. Vključitev Slovenije v območje enotnega
evropskega trga leta 2007, je nato sprožila še dodatne reforme trga delovne sile v smeri
proženja ter intenziviranja dela.16 Strukturna preobrazba trga delovne sile je temeljila na
krčenju centralnega segmenta trga delovne sile in povečevanju perifernega.

Najbolj periferni del trga v Sloveniji predstavlja razlika med številom varnih delovnih mest in
številom delovno aktivnih ljudi. Leta 2005 je bilo število varnih delovnih mest okrog 750.000,
aktivnih ljudi pa še vedno okoli 1 milijon. Najbolj periferni segment je tako znašal 250.000
aktivnih ljudi, in če od tega odštejemo brezposelne, ki jih je bilo okoli 70.000, vidimo, da je
periferni segment slovenskega trga delovne sile zajemal 180.000 ljudi. Če pa od varnih
delovnih mest, ki omogočajo redne zaposlitve, odštejemo tudi zaposlene za določen čas in
samostojne podjetnike, ki niso imeli socialnega in finančnega zagotovila, dobimo
najverjetnejšo oceno širšega centralnega zaposlitvenega sistema v Sloveniji, tj. sistema, ki
zaobjema socialno varna delovna mesta za nedoločen čas, slednji je znašal 600.000 varnih
delovnih mest.17 Tukaj lahko vidimo nazorno, kako se je prožil ter segmentiral trg delovne sile
pod pritiski evropske konkurence. Zaradi vključevanja slovenskih podjetij iz izvoznega
sektorja na evropske trge, katerih konkurenčni pritiski so bili na evropskem trgu izjemni, so
morala tako kot druga podjetja v evropskem okolju zamejiti svojo proizvodnjo. Ohranila so
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delavce in dejavnosti, ki so predstavljali njihovo jedro, vse ostale pa so preselila k drugim
zunanjim izvajalcem, s čimer so znižala svoje produkcijske stroške. Ravno to pa je bil ključen
dejavnik velike rasti števila malih podjetij ter razmaha samostojnega podjetništva. Ta trend
proženja, ki nakazuje na postopno in sistematično rast deleža atipičnih oblik zaposlovanja, je
v prihodnjih letih postal pravilo, sploh v času gospodarske krize od leta 2008 naprej, ki že tako
načetim in slabo prilagojenim slovenskim podjetjem ni popuščala. Stopnja brezposelnosti se je
hitro povečevala, centralni segment trga delovne sile se je krčil, premosorazmerno pa se je širil
periferni segment in z njim atipične oblike zaposlovanja, ki so bile bolj prijazne do potreb
podjetij ter do razmer na svetovnem prizorišču, vendar vse prej kot zanesljive za delavce.

Nove reforme trga delovne sile so nastopile leta 2013 in še dodatno zmanjšale varnost rednih
zaposlitev. Reforme so namreč še olajšale odpuščanje delavcev, kar je prispevalo k povečanju
prožnosti trga delovne sile. Drugi cilj reform je bil sicer usmerjen v zmanjševanje
brezposlenosti in prekarnega zaposlovanja, ki je bilo v porastu. Čas pa je pokazal, da so reforme
iz leta 2013 izpolnile le del zastavljenih ciljev, ki sta jih nazorno povzela Miroslav Stanojević
ter Sašo Furlan:

“Delodajalci so z liberalizacijo režima odpuščanja dobili močno orodje discipliniranja
delavcev, ki ga lahko kombinirajo z rezultati sorazmerno manj uspešnega omejevanja
prekarnizacije, torej z novimi oblikami prekarnega dela. Še več: pridobili so strateško
možnost nadaljevanja procesa krčenja standardno zaposlenih na še ožje jedrne skupine
ključnih delavcev, preostale manj pomembne delavce pa lahko dalje spreminjajo v
samostojne podjetnike.”18

Omenjeno prožnost moramo razumeti tudi v političnem kontekstu. Vlada si je namreč takrat
močno prizadevala za privabljanje neposrednih tujih investicij, ki bi Sloveniji omogočile
gospodarsko rast in izstop iz gospodarske krize.
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Če strnemo povedano, smo v Sloveniji vse od tranzicije priča počasni postopni liberalizaciji
trga delovne sile. Z začetkom postopkov priključitve Slovenije v EU leta 1996 smo postajali
vse bolj odvisni od evropskih direktiv, ki smo jih do leta 2004 še uspeli izvajati skupaj s
sindikati, ki so skrbeli za zmerno liberalizacijo brez pretresljivih enkratnih posledic za delavce.
Po letu 2004 pa so se začele dogajati radikalne spremembe trga delovne sile v stilu
neoliberalnih reform, ki so Slovenijo priključile evropskim trgom, kar se kaže v prevzetju
njihovih trendov v smislu proženja načinov zaposlovanja, proženja delovnega časa ter proženja
mezd, ki smo jih obravnavali v prvem poglavju. Od časa gospodarske krize leta 2008 pa do
leta 2015, je zaposlitev za določen delovni čas predstavljala kar 70 do 75 odstotkov vseh novih
rednih zaposlitev. Število samostojnih podjetnikov postopno narašča že vse od leta 2005.
Takrat je njihovo število znašalo 50.000, leta 2016 pa smo jih lahko našteli že okoli 70.000,19
vse večje pa je tudi število zaposlitev na avtorske in podjemne pogodbe.

S pojavom novih oblik dela, ki odstopajo od tradicionalne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen
čas, so se pojavile nove težave, ki izhajajo iz njih. Na trgu delovne sile namreč prihaja do
kršitev znotraj njih, zato so se pojavila vprašanja, kako ljudem omogočiti, da bodo lahko
dostojno živeli in delali.

5 ATIPIČNE OBLIKE
PREKARNEGA DELA
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Kot smo videli, je tranzicijski prehod v kapitalizem terjal strukturno preobrazbo trga delovne
sile, ki se najbolj kaže v postopni “razgradnji” polnozaposlitvenega pakta. V jedru te razgradnje
najdemo ukinjanje varnih delovnih mest z rednimi zaposlitvami, ki so bila ena značilnejših
potez socialističnih in kapitalističnih gospodarstev v specifično povojnem obdobju “zlate dobe
kapitalizma”. Kot posledica te razgradnje so se na drugi strani začele postopoma formirati nove
prožne oblike zaposlovanja, ki so bolj ustrezale potrebam neoliberalnega kapitalističnega
gospodarstva. Postavile so se ob bok prej poznani tipični obliki zaposlovanja, ki je temeljila na
pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, zato jih imenujemo: atipične oblike zaposlovanja.
Pod atipične oblike zaposlovanja štejemo vse oblike zaposlovanja, ki tako ali drugače
odstopajo od pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, katero v Sloveniji določa Zakon o
delovnih razmerjih, in predstavljajo periferni segment trga delovne sile. Pod atipične oblike
zaposlovanja štejemo: samostojne podjetnike, delo na podlagi avtorske in podjemne pogodbe,
agencijsko delo, delo za določen čas, delo za skrajšan delovni čas, pripravništvo, sezonsko delo
itd. Če želimo bolj podrobno pregledati, v čem se atipične oblike zaposlitve razlikujejo od
tipične, moramo najprej pobliže pogledati, kaj tipična oblika zaposlitve sploh ponuja, saj bomo
tako lažje videli diferenciacijo med obema omenjenima oblikama, oba orisa pa nam bosta
pomagala lažje odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je oziroma iz česa izhaja prekarno delo?

5. 1 Tipična oblika zaposlovanja
Zakon o delovnih razmerjih, ki je v pristojnosti države, določa obliko zaposlovanja, ki temelji
na sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen delovni čas med delodajalcem in delavcem. S
podpisom pogodbe začne teči delovno razmerje med zavezancema, ki morata od zdaj naprej
tudi upoštevati in izpolnjevati določene zaveze v obliki pravic in dolžnosti. Za ugotovitev, ali
je neka oseba v delovnem razmerju ali ne, so ključni elementi delovnega razmerja, torej
elementi, ki določajo delovno razmerje samo. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi definira delovno
razmerje in je absolutni pogoj za obstoj pravic in dolžnosti, določenih z zakonom. Če namreč
neka oseba ni v delovnem razmerju, pomeni, da ni bilo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, in ker
ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, se nobena stran ni zavezala k upoštevanju pravic in
dolžnosti, ki so zakonsko določene s podpisom pogodbe. Elementi, ki definirajo delovno
razmerje, so:
1. Delavec opravlja delo osebno.
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2. Samo delo se mora opravljati kontinuirano.
3. Delavec mora za svoje opravljeno delo prejemati plačilo.
4. Delavec mora opravljati delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
5. Delavec opravlja delo v organiziranem procesu delodajalca.

Delavec se torej prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca ter za plačilo
osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom le-tega. Delavec pa ima
poleg dolžnosti tudi mnoštvo pravic, ki jih mora delodajalec upoštevati od trenutka, ko z
delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi. Bistvene pravice delavca so:
1. Pravica do plačila.
2. Pravica do povračila stroškov za malico in prevoz.
3. Pravica do odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
4. Pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe za določen čas v skladu z zakonom.
5. Pravica do odpravnine ob upokojitvi.
6. Pravica do odpovednih rokov.
7. Pravica do nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela.
8. Pravica do plačanega dopusta in regresa.
9. Organizacija delovnega časa.
10. Pravice, ki izhajajo iz vključitve delavca v socialna zavarovanja na podlagi delovnega
razmerja, ali z drugimi besedami, da je delavcu zagotovljena socialna varnost.20
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Vse te pravice so zakonsko določene in po pogodbi pripadajo slehernemu delavcu.
Najpomembnejša pravica, ki močno vpliva na socialno varnost delavcev s pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas, je pravica do minimalne plače, ki je določena z Zakonom o minimalni plači,
in trenutno v Sloveniji znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto.21 Delavec s pogodbo
o zaposlitvi tako za določen kot nedoločen čas, je zakonsko upravičen do nje, kar pomeni, da
se delodajalec s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže, da delavcu ne bo plačeval manj od
tega zakonsko določenega mesečnega zneska.

Zgoraj orisana oblika zaposlitve je temelj tega, čemur skozi celotno besedilo pravimo “tipična”
oblika zaposlovanja, za katero je značilna pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in zajema
centralni segment trga delovne sile. Seveda so se pravice in dolžnosti tekom zgodovine ter
skladno s spremembami in specifikami določenih trgov spreminjale, še več, vsaka država ima
svoje specifične pravice in dolžnosti, vendar jedro ostaja isto. To jedro se je v Sloveniji po
tranziciji začelo krčiti.

5. 2 Atipične oblike zaposlovanja
V kapitalističnih gospodarstvih današnjega časa zgoraj orisana tipična oblika zaposlovanja ne
zajema celotnega trga, saj so se ji ob bok postavile tudi druge oblike zaposlovanja, ki jim
diferencialno pravimo atipične. Kot že vemo, pod to obliko zaposlovanja štejemo samostojne
podjetnike, delavce na avtorsko ter podjemno pogodbo, zaposlene za določen čas, agencijske
delavce, pripravništvo, sezonske delavce itd. Omenjene atipične oblike zaposlovanja se od
tipične razlikujejo glede same delovne aktivnosti, saj se večinoma ne opravljajo v okviru
delovnega razmerja in torej ne na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ki jo določa Zakon
o delovnih razmerjih. Dejstvo je, da to ne velja za vse atipične oblike. Delo za določen delovni
čas ter delo za skrajšan delovni čas sta namreč primera, pri katerima se še vedno sklene
pogodba o zaposlitvi, vendar se obe razlikujeta od pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
Pogodba za določen čas delavcu namreč ne zagotavlja dolgotrajne redne zaposlitve za
nedoločen čas, kar zmanjšuje socialno varnost samega delavca. Pogodba za skrajšan delovni
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čas pa sicer delavcu daje enake pravice kot jih ima redno zaposleni, vendar se velikokrat pojavi
problem pri vplačevanju pokojninskega zavarovanja.22

Ostalih oblik atipičnega zaposlovanja (avtorska pogodba, podjemna pogodba, samozaposleni,
agencijsko delo, pripravništvo, sezonsko delo itd.) pa nasprotno ne določa Zakon o delovnih
razmerjih, niti se ne sklene nobena pogodba o zaposlitvi, ki bi bila strogo državno zakonsko
regulirana. Z drugimi besedami, tovrstne pogodbe se ne sklepajo na podlagi delovnega prava,
temveč civilnega, pri katerem država ni neposredno udeležena pri sklenitvi pogodbe med
delodajalcem in delavcem. Pri sklepanju pogodb civilnega prava sta delodajalec in delavec
smatrana kot enakopravna in avtonomna pravna subjekta, ki se med seboj sama dogovorita ter
določita pogoje dela.23 Sama se dogovorita denimo za plačilo dela, trajanje dela, kraj dela,
vsebino dela itd., odvisno od njegovega značaja, pri tem pa zakonsko določena minimalna
plača, ki velja za centralni segment delovne sile, ne igra nobene vloge, saj delavec in
delodajalec ne skleneta pogodbe o zaposlitvi.

5. 3 Prekarno delo
Atipične oblike zaposlovanja same po sebi še ne predstavljajo problemov, gre namreč
večinoma le za različne oblike zaposlovanja, pri katerih se preko sklepanja pogodb civilnega
prava dva enakopravna subjekta dogovorita o opravljanju določene dejavnosti. Tako lahko na
primer vodovodar, ki opravlja svojo dejavnost kot samostojni podjetnik, avtonomno in
samostojno ponuja svojo storitev na trgu delovne sile. Problem nastane takrat, ko postane
atipična oblika zaposlitve posameznikov primarni vir zaslužka, hkrati pa pride na trgu delovne
sile do neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Za boljši prikaz bomo podali dva
aplikativna primera.
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V praksi je navadno ponudba večja od povpraševanja,24 kar posledično pomeni, da denimo vsi
vodovodarji, ki opravljajo svoj poklic kot samostojni podjetniki ali v nekem podjetju, nimajo
enakega števila strank. Znotraj panoge igra nato poglavitno vlogo mehanizem konkurence, ki
povzroči proces diferenciacije, tj. loči poslovno uspešne od poslovno manj uspešnih. V tem
primeru se v panogi vzpostavi določeno ravnovesje, ki večino ponudnikov storitev drži rahlo
nad gladino revščine, vendar jim višina dohodkov ne zagotavlja socialne varnosti, bolj kot ne
živijo iz meseca v mesec. V nekaterih primerih si delavci celo ne uspejo zagotoviti dovolj
denarja za poletni dopust. Manjšina delavcev ima navadno nadpovprečne dohodke, ki jim
omogočajo lagodno, luksuzno življenje, nekaj pa jih bankrotira ali propade. Na poslovno
neuspešnost lahko vpliva množica dejavnikov, ki niso vezani na talentiranost posameznika, ki
opravlja določeno dejavnost. Eden od vidnejših dejavnikov je količina povpraševanja, ki je
lahko odvisna od količine prebivalstva v določeni regiji, od potrebe prebivalcev v določenem
obdobju po tej storitvi in tudi od prevelike konkurence, ki zbija ceno storitve. Posledično
vodovodarjem v takšnih razmerah v celotni regiji primanjkuje dela, ker pa so samostojni
podjetniki odvisni od količine opravljenega dela, vezanega na plačilo, vodovodarje že same
razmere prisilijo v životarjenje iz meseca v mesec. Vodovodnim podjetjem v slabih časih prav
tako ne kaže dobro. Če so vezani na določeno regijo, bijejo konkurenco same med seboj in tudi
s samostojnimi podjetniki. Vseeno pa so zaposleni v podjetjih, v kolikor imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v mnogo boljšem položaju, saj imajo, vsaj na papirju,
zakonsko zagotovljene pravice, ki jih je delodajalec dolžan spoštovati.

Naslednji problem, ki se pojavlja v praksi, bomo ponazorili na primeru sklenitve avtorske
pogodbe. S sklenitvijo avtorske pogodbe se denimo novinar, ki ni redno zaposlen pri
delodajalcu in opravlja storitev kot samostojni podjetnik, zaveže, da bo opravil določeno
dogovorjeno delo v določenem časovnem obdobju, naročnik storitve pa mu bo za opravljeno
delo plačal v obliki honorarja.25 Novinar, ki opravlja tovrstno obliko atipičnega dela, torej živi
od teh honorarjev, zato je njegova naloga, da si pridobi čim več naročnikov, saj so oni njegov
edini vir zaslužka. Problem se pojavi, ko novinar ne najde dovolj naročnikov in ne more zbrati
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dovolj denarja, da bi lahko pokril vse svoje življenjske stroške. Nemalokrat se pripeti tudi to,
da naročniki zamujajo s plačilom ali pa dela sploh ne plačajo, zato samostojnemu novinarju ne
preostane drugega, kot da se tako ali drugače zadolži. Novinar namreč nima zakonsko
zagotovljene minimalne plače, pač pa je njegova mesečna vsota denarja pogojena z njegovo
vsakokratno mesečno uspešnostjo pri prodajanju svojih storitev. Prikazana primera pa sta samo
kaplja v morje, ko govorimo o problematikah atipičnih oblik zaposlovanja.

Pod prekarno delo ne spada že vsaka atipična oblika zaposlitve, saj niso vsi delavci socialno
ogroženi. Nasprotno, določenemu številu samozaposlenih ter manjšini podjetnikov, kot smo
pokazali, gre zelo dobro in s svojo storitvijo naakumulirajo nadpovprečno količino mesečnih
prihodkov, zato je ključna lastnost prekarne oblike zaposlitve ta, da delavcem ne zagotavlja
(dolgoročne) socialne varnosti. V rednem delovnem razmerju je namreč delovna sila najeta
vsak dan za določeno število ur, najemnina zanjo pa se izplača tudi, ko delavec, denimo zaradi
zastoja pri dobavi delovnih surovin ali ko ima odmor za kosilo, ne opravlja konkretnega
pridobitnega dela.26 Medtem ko pri prekarnih oblikah dela, razen v primeru dela za določen
čas in nekaterih drugih izjemah, delavec v času, ko ne izvaja konkretnega pridobitnega dela,
nima nobenega naročila ipd., nima zagotovljenega izplačila, saj ni v delovnem razmerju. Tako
prekarni delavec navadno dobi plačilo šele po koncu dogovorjenega dela ali pa ga prejema le
določen čas, dokler se mu ne izteče pogodba.

Največja problematika prekarnih oblik zaposlovanja se kaže v tem, da prekarni delavci v večini
primerov nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za preživetje. Noben zakon jim ne
zagotavlja minimalne mesečne plače, temveč so za višino mesečnega dohodka odvisni od sebe
in razmer na trgu delovne sile. Nimajo niti zagotovljenih pravic do plačanega dopusta in
regresa, povračila stroškov za prevoz in malico, nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti
z dela itd., zato so do teh “dobrin” navadno prikrajšani. Kot smo pokazali, so vse tovrstne
“dobrine” že vključene v pogodbo o zaposlitvi, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih. Ker pa
v večini primerov prekarni delavci nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, jim delodajalci ne
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plačujejo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali zavarovanje za primere
brezposelnosti, kot to počnejo delodajalci delavcem, s katerimi so sklenili delovno razmerje.
Vse to si morajo vplačevati sami, in če čez mesec niso dovolj uspešni s prodajanjem svojih
storitev, je ogrožena njihova socialna varnost.27 Naštejemo lahko tudi kar nekaj primerov, ko
se samostojni podjetniki, ki opravljajo delo pri stalnem delodajalcu, znajdejo v prikritem
delovnem razmerju. To pomeni, da same delovne okoliščine samostojnega podjetnika zajemajo
vse elemente delovnega razmerja (str. 21.), ki je določeno z Zakonom o delovnih razmerjih,
vendar ta delavec še vedno opravlja delo kot samostojni podjetnik in je nepravično in
protipravno prikrajšan za vse pravice, ki jih imajo njegovi sodelavci s pogodbo o zaposlitvi
(str. 22). S tovrstnim dejanjem delodajalec prihrani stroške, saj mu ni treba plačevati
prispevkov za tega delavca, ali mu zagotavljati malice, stroškov prevoza ipd.

Prekarne oblike zaposlovanja močno vplivajo na posameznikov položaj in hkrati tudi na
njegovo čustveno stanje. Standing izpostavlja, da prekariat praktično živi s sprejemanjem
kronične negotovosti ter anksioznosti, ki je povezana s strahom pred izgubo že pridobljenega
in strahom pred naglo spremembo delovnega statusa. Prekarni delavec je tako pod nenehnim
stresom, je prezaposlen, odtujen, velikokrat pa tudi obupan.28 Kot ugotavlja Krašovec, je danes
prekarni delavec še vedno klasični proletarec, vendar je primoran prevzeti tudi delček
podjetniške funkcije, in sicer tisti del, ki od podjetnika zahteva povečan psihični pritisk
odgovornosti za lasten uspeh in hkrati nenehen občutek ogroženosti pred potencialnim
neuspehom. Tako velikokrat prekarni delavci prevzamejo idejo nujnosti nenehnega
samoizpopolnjevanja in samoizboljševanja, ki ju kasneje ob morebitnem neuspehu spremljata
občutek krivde in sramu.29

Funkl prekarne delavce v Sloveniji razdeli v dve skupini. V prvo skupino sodijo prekarni
delavci, ki so prisiljeni v odprtje samostojnega podjetja s strani delodajalca. V teh primerih gre
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predvsem za ekonomsko odvisne delavce in za delavce v prikritih delovnih razmerjih. V drugo
skupino pa uvrsti prekarne delavce, ki so žrtve izkoriščanja in objektivnega konstantnega
poslabševanja njihovega položaja. Tukaj gre za raznolik spekter poklicev in oblik dela. Mednje
sodijo: arhitekti, turistični vodniki, oblikovalci, taksisti, vozniki kombijev in tovornjakov,
prevajalci, tolmači, trafikanti in še bi lahko naštevali. Največjo težavo tem poklicem pa
predstavlja padec vrednosti njihovega dela, kar je med drugim posledica porasta
nekvalificiranega dela. Vse več ljudi namreč opravlja na primer delo prevajalca, čeprav zanj
niso kvalificirani in jim to predstavlja zgolj hobi ali dodaten vir zaslužka, zato so pripravljeni
delati za nižjo ceno kot kvalificirani delavci v tej panogi, kar sproža padec cen, slabšo kvaliteto
prevodov ter padec dostojanstva kvalificiranih prevajalcev.30 Panožni padec cen ni nedolžna
stvar, saj prekarnega delavca prisili, da za enako količino denarja opravi več pridobitnega dela,
tako pa se delo vedno bolj zažira v njegov prosti čas, ki bi ga lahko izkoristil za svoje interesne
dejavnosti, preživel z družino in tako dalje.

Tukaj se nam nazorno izriše problem, ki ga nakazujeta že na začetku podpoglavja predstavljena
primera, le da na isto problematiko pristopata iz različnih zornih kotov. Primer vodovodarjev
predstavlja makro problem padanja cen v panogah, ki so posledica razmaha konkurence znotraj
posamezne panoge. Na primeru novinarja pa smo zavzeli mikro perspektivo, ki prikazuje
individualne okoliščine delavca, kateri zaradi pomanjkanja naročnikov shaja iz meseca v
mesec. Oba primera sta nasprotna stran iste medalje, enakega problema, ki se združi v
nezadostnih mesečnih prihodkih množice delavcev znotraj panog. Temelj obeh primerov pa so
atipične oblike zaposlovanja, ki zaradi nasičene konkurence v panogah mutirajo v različne
oblike prekarnosti, v katerih delavci nimajo nikakršne socialne varnosti; prepuščeni so samim
sebi in razmeram na trgu delovne sile, ki od njih zahtevajo žrtvovanje večine dneva, meseca in
leta, za pridobitno delo.

Toda kako naj prekarni delavci, ki so praktično prisiljeni delati cele dneve, če želijo zbrati
dovolj denarja za poplačilo vseh življenjskih stroškov, sploh dostojno živijo? O dostojnem delu
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in življenju tukaj sploh ne moremo govoriti. Atipične oblike zaposlovanja torej na nek način
nudijo večjo svobodo izbire oblike in narave dela znotraj družbe in posameznikom ponujajo
možnosti individualnega uspeha. Največji problem pa je, da uspeh občuti le manjšina v
določeni panogi, medtem ko ostala večina zgolj hlepi po njej, višina njihovih dohodkov pa jim
ne omogoča lagodnega življenja ali neke stopnje socialne varnosti. Ravno zato pa je na mestu
vprašanje, kako bi ju lahko zagotovili, torej kako bi lahko zaustavili padce cen v panogah ter
omogočili dostojno življenje tudi prekarnim delavcem? Odgovor, ki se izrisuje tekom
teoretičnega dela sociološke raziskave, kaže na veliko potrebo po vzpostavitvi nekakšne
“konkurenčne bariere” v obliki fiksnega zagotovila minimalnega (mesečnega) plačila v
atipičnih oblikah zaposlovanja, saj le-te v večini primerov vodijo v prekarno delo. Redno
zaposleni delavci imajo to “konkurenčno bariero” zagotovljeno z Zakonom o minimalni plači,
ki jim zagotavlja določeno mero socialne varnosti. Delavci v atipičnih oblikah zaposlovanja pa
nimajo nobenega zakonskega določila, ki bi jim zagotavljal socialno varnost. Sociološki del
analize se zato osredotoča na vprašanje, ali bi bila minimalna postavka v prekarnih oblikah
zaposlovanja zaželena.
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PRAKTIČNI DEL
ANALIZA INTERVJUJEV
6 OPIS DELA
6. 1 Metodološke opombe
Za namen raziskave smo pripravili vzorec polstrukturiranega intervjuja, ki je obsegal sedem
poglavitnih vprašanj z možnimi podvprašanji:

1. Kakšno vrsto dela opravljate?
2. Na podlagi katere pogodbe opravljate to delo (samozaposleni, avtorske pogodbe,
podjemne pogodbe)?
3. Morate iskati naročnike ali oni najdejo vas?
4. Kako pridete do svoje urne postavke oz. kako določite osnovno vrednost svojega dela?
Ali to dosežete s pogajanji z naročnikom ali že imate vnaprej določeno ceno
5. Bi si želeli, da bi bila minimalna postavka postavljena že vnaprej, da torej vrednosti
vaše storitve pod določeno ceno ne bi mogli oziroma smeli zbiti?
6. Ali bi si želeli, da bi bila postavljena minimalna postavka že vnaprej, da torej vaše
storitve pod določeno ceno ne bi mogli zbiti?
7. Ali se cen vedno držite? Ste velikorat pripravljeni spustiti ceno zaradi konkurence?
8. Kakšno je vaše mnenje o prekarnem delu?

V nadaljevanju je obstajala možnost, da se intervjuvanci opredelijo tudi glede dela v kolektivu,
če so le-tega opravljali:
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V primeru, da opravljate delo v kolektivu, bi vas prosil, da odgovorite še na spodnja
vprašanja:

1. Ali imate kot prekarni delavec v podjetju enake pravice kot tam zaposleni? (Članstvo
v kulturnih in športnih dejavnostih, koriščenje različnih popustov, regres ...)
2. Kakšen odnos imajo do vas redno zaposleni – se čutite enakovredne?

V prvem delu so bila vprašanja specifično usmerjena na področje minimalne osnove vrednosti
njihovega dela (beri minimalne (urne) postavke/tarife/pavšala). Drugi del pa je obsegal
preverjanje njihovih pravic v kolektivnem delu, in sicer napram tam zaposlenim, ter njihovo
počutje glede odnosa med njimi in redno zaposlenimi. Skupno smo opravili 25
polstrukturiranih intervjujev s prekarnimi delavci iz različnih panog (4 kulturni delavci, 2
fizioterapevta, 2 arhitekta, 1 športni trener, 1 gradbeni inženir, 6 novinarjev, 2 računovodji, 4
prevajalci, 1 model, 1 predavatelj in 1 zaposlen v trženju). Vsi intervjuvanci imajo več kot eno
leto delovnih izkušenj in nihče od njih nima pogodbe o zaposlitvi za določen oziroma
nedoločen čas. Vsi intervjuji so bili izvedeni v časovnem razmerju enega meseca.

6. 2 Naročniki in stranke
Pri opisovanju problematik prekarnega dela (od strani 24 naprej) smo izpostavili, da si delavci
na trgu delovne sile, kakor tudi tisti, ki preko svojega podjetja samostojno nudijo storitve ali
proizvajajo produkte, medsebojno konkurirajo v iskanju naročnikov/delodajalcev znotraj svoje
panoge. V naših vprašanjih smo se na začetku osredotočili predvsem na vrsto dela, ki ga
opravljajo posamezni delavci, in kako s tem delom pridobijo naročnike oziroma potencialne
delodajalce/odjemalce. Opredelitev intervjuvanca glede vrste dela, ki ga ta opravlja, je bila
zgolj informativne narave, zato jih v analizi ne analiziramo posamezno. Osredotočili smo se
predvsem na problematiko konkurence in njenega vpliva na vrednotenje dela.
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Pri večini del, ki so bolj prožna in odvisna od naročil, torej prevajalstvo, delo v kulturi,
arhitekturno projektiranje, trženje itd., se kaže trend, da je iskanje naročnikov odvisno od
socialne mreže, ki si jo posameznik splete okoli svoje ponudbe. Poti do novih naročnikov se
tako vzpostavijo preko priporočil, govoric in pohval, ki jih predhodni naročniki, prijatelji in
znanci posredujejo novim naročnikom. V primeru, da je ta socialni krog dobro vzdrževan, se
delavcu odprejo možnosti po rahli “osamosvojitvi”, preko katere dobiva redno povpraševanje,
kar mu omogoča rahlo sigurnost glede planiranja prihodkov. Intervjuvani delavec iz literarnega
področja je na tem mestu poudaril pomembnost socialne mreže na literarnem trgu s temi
besedami:

“Tako, rekel bi, da v veliki meri naročnike iščem sam, vendar to ne velja za vse na
mojem področju. Ljudje, ki imajo razredni, nepotistični privilegij, so večkrat v
položaju, da se nanje obrnejo naročniki. In potem imajo večji dostop do recimo
literarnega trga. Jaz pa se moram med drugim prilagajati na raznorazne različne revije
in iskati nova mesta, da lahko pišem in objavljam.”

Znotraj posamezne panoge se ustvarjajo konkurenčna razmerja pri iskanju naročnikov, kar
privede do tega, da imajo nekateri delavci boljše pogoje (glej stran 24 za podrobnejši oris
mehanizma konkurence in kako se zaradi njega vzpostavi diferenciacija med poslovno
uspešnimi in poslovno manj uspešnimi), saj imajo socialno mrežo spleteno okoli določenih
institucij, s katerimi tvorijo poznanstva. Na drugi strani pa so tisti delavci, ki prej omenjenim
konkurirajo in morajo iskati stranske poti pri institucijah z manjšimi finančnimi sredstvi, da
lahko s svojim delom pridejo do določenega zaslužka.

Pri ostalih vrstah dela, ki so bolj stalna, a še vedno prekarna, ker še vedno obstajajo prikriti
elementi delovnega razmerja, pa je iskanje naročnikov preneseno na institucijo, ki jim nudi
začasno delo oziroma zaposlitev. V teh primerih posamezniki ne potrebujejo iskati naročnikov
oziroma strank, ampak za to poskrbi institucija, kjer so začasno zaposleni. Na tem mestu pa je
vseeno potrebno poudariti, da je posameznikova zaposlitev v teh primerih prav tako vezana na
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določeno obliko prikrite “promocije” in iskanja naročnikov, saj le-ti prinašajo tako zaslužek
kot delavčevo možnost, da bo ohranil zaposlitev na trenutnem delovnem mestu, vendar imajo
končno potrditev naročnikov še vedno v svojih rokah institucije same.

6. 3 Osnovna vrednost dela
Naslednji del vprašanj se je navezoval na določitev minimalne urne postavke oziroma
minimalne osnovne vrednosti njihovega dela. Zanimalo nas je, kako posamezniki določijo te
vrednosti, ali morajo ob tem popustiti pogajanjem, in če so le-ta vnaprej določena?

Skozi vse intervjuje se je ponavljala ena konstanta, to je ta, da so prav vsi trdili, da so cene
storitev (minimalne (urne) postavke, tarife, pavšali) določene vnaprej in se šele nato
spreminjajo oziroma prilagajajo. Kar se nam tukaj kaže, je to, da imajo posamezni delavci, ki
nudijo storitve ali produkt, že vzpostavljeno določeno osnovo v svoji panogi, na podlagi katere
vrednotijo svoje delo. Ne glede na to ali gre za delo, ki je situirano v nadzorovanem okolju
(vzpostavljeno delovno okolje pri instituciji, kjer je možno nadzirati delovni čas delavca), ali
za delo, ki poteka v nenadzorovanem okolju (delo od doma, preko računalnika, kjer je težko
določiti delovni čas delavca), v vseh primerih so intervjuvanci poročali, da je vrednost dela
določena vnaprej po cenikih, tarifah ali primerjalni postavki. Osnova je torej vedno določena
vnaprej, v rokah delavca je zgolj to, da lahko preko pogajanj doseže razne dodatke k ceni v
primerih težje zahtevnosti dela in večje obremenitve, toda ta praksa oziroma možnost je
omejena glede na zelo specifično pogajalsko pozicijo samega delavca. Ponovno imajo bolj
uveljavljeni znotraj panoge večji maneverski prostor kot neuveljavljeni, saj je število
naročnikov, strank ali delodajalcev omejeno, s tem pa si posamezni delavci znotraj panoge
medsebojno konkurirajo za njihovo “naklonjenost”.

Vrednotenje dela v obliki končne cene se spreminja tudi v primerih raznih popustov, ki jih
nekateri ponudijo svojim rednim strankam, ali pa ko gre za popuste pri ponudbi paketov. To
velja predvsem v delih, kot so modeling, prevajalstvo, predavateljstvo, fizioterapija. Na drugi
strani so novinarji in kulturni delavci pri vrednotenju dela odvisni od projektnega sodelovanja,
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ki jim lahko prinese zapoznele dohodke, torej negotovost pri izplačilu, obenem pa jim omogoči
večjo pogajalsko moč, saj bodo lahko sami določili obremenitve oziroma težavnost dela. Ob
tem njihovo osnovno vrednost določuje institucija, pri kateri opravljajo delo oziroma ji nudijo
na razpolago svojo delovno silo. Ta ima znotraj sebe določene tarife za prispevke, ki jih
izplačuje glede na vrsto dela, ki ga opravlja posamezni delavec. Njihova pogajalska moč je
omejena tudi s sredstvi, s katerimi razpolaga posamezna institucija, kar pomeni, da imajo
seveda bolj uveljavljene institucije možnost večjega izplačila svojim izbranim avtorjem kot pa
ostali, ki morajo iskati raznolike ponudbe in naročnike, da si lahko zagotovijo dovoljšni pritok
sredstev za preživetje.

Takole je eden od računovodij opisal svojo situacijo s pogajanjem o cenah:

“Js jim pošljem ponudbo, pomagam si s predlogom tarife, ki jo ima združenje
računovodij, to tarifo imam potem jst 40 procentov nižjo, zaradi tega, ker tiste cene so
glede na naše razmere, oziroma naš trg nerealne, zaradi tega, ker jih je veliko, ki delajo
dopoldne v rednih službah, popoldne pa brez registracije opravljajo moje delo in so
zato nelojalna konkurenca. Ja in s takimi cenami, kot so tam priporočljive, ni šanse, da
lahko opravljaš to delo, razen če si zelo dobra družba, oziroma da si podjetje, ki jih je
mogoče le enih par, ki so znane, to je to. Jst ponudbo dam, če se s ponudbo strinjajo,
potem sprejmejo pogodbo.”

Konkurenca vpliva na postavitev tarife, hkrati pa se vzpostavlja nelojalna konkurenca, ki
izkorišča ponujene priložnosti, zato da bi lahko nekaj pridodala svoji osnovni plači, kot je na
primeru pojasnil računovodja.

Pri vprašanju, ali si sploh želijo minimalne določene vrednosti dela, se je večina odločila, da si
jo v neki obliki želijo (20 od 25 intervjuvancev), vendar le majhen odstotek teh je bil zmožen
podati odgovor na to, kako priti do te minimalne postavke. Izmed te večine jih je največ
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izpostavljalo, da obstajajo znotraj panoge pavšalni dogovori o tarifah, postavkah, pavšalih ali
minimalnih postavkah, ki jih običajno posreduje njihova panožna krovna zveza, ampak se teh
cen lahko le redkeje držijo, saj jih zaradi konkurence nižajo in prilagajajo glede na okoliščine
svojega zaslužka. V drugih primerih, kot smo že izpostavili, pa so minimalne vrednosti dela
določene že znotraj same institucije, kjer delujejo oziroma za katero delujejo.

Mešani odgovori so se pojavljali pod vprašanjem, ali se držijo cen in ali jih spustijo zaradi
konkurence. Tam, kjer so cene določene vnaprej s strani naročnikov, imajo delavci malo
manevrskega prostora za spremembo cene. V nasprotnem primeru, ko gre za to, da imajo
delavci, ki ponujajo storitve, svoj cenik določen po panožno primerljivih tarifah, si dovolijo,
da le-tega spreminjajo po “občutku”, in sicer glede na razmere na trgu delovne sile, torej glede
na konkurenco in glede na naročilo. Redne stranke lahko dobijo razne popuste, prav tako pa
običajno ponujajo tudi paketne ponudbe po znižanih cenah, da privabijo nove naročnike.
Končna vrednost dela se ne izniči, postaja pa nižja, kar pomeni večjo obremenitev za delavca
in več zadolžitev, da si zagotovi zadostno število naročil. Intervjuvanci pravijo, da se
dogovorjenih cen po sklenitvi pogodbe držijo.

6. 4 Mnenje o prekarnem delu
Prekarno obliko dela se povezuje z negotovostjo, nesigurnostjo in prožnostjo ... Te opazke je
bilo pri naših intervjuvancih zaznati v večini primerov le na področju pravic, ki jim ne
pripadajo napram pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Honorarji, ki ne prihajajo redno,
postavke, ki se nižajo zaradi konkurence, socialna nesigurnost ... Vse te stvari so bile omenjene
v naših intervjujih in tudi tekom teoretskega dela (stran 27), vendar je bilo prekarno delo
ponekod mišljeno tudi kot način dela, ki je bolj svoboden od redne zaposlitve, omogoča večjo
razporeditev delovnega časa, večjo samoorganizacijo delavca. Težko bi rekli, da gre pri tem le
za nekakšno napačno zavest neoliberalne politike, ampak da obstaja družbeni produkcijski
način, v katerega ljudje investirajo čustva in ob katerem lahko producirajo ugodje.

Intervjuvanec, ki deluje samozaposlen v kulturi, pojasni razliko v naklonjenosti do načina
organiziranja dela s pravicami in negotovostjo, ki pride ob tem, s temi besedami:
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“Delo ima določene prednosti in koristi. Prednost je na primer fleksibilen delovnik,
možnost dela od doma ali pa na drugih lokacijah po izbiri. Slabosti pa so na primer
negotovost glede dela, nezmožnost boljšega načrtovanja prihodnosti ter stres in
tesnoba, ki ju to prinaša.”

Negotovost je bila še vedno prva stvar, ki so jo intervjuvanci poudarili. Slednja je predvsem
posledica nestalnosti dohodkov in zamujanja ob izplačilih, nezmožnosti dolgoročnega
načrtovanja in planiranja. Druga stvar, ki je bila najprej omenjena, so čustva, povezana s to
negotovostjo. Na tisti, bolj prekarnemu delu naklonjeni strani, je bila največkrat izpostavljena
svoboda, na drugi, prekarnemu delu bolj nenaklonjeni strani, pa tesnoba.

Zanimivo je, da toliko kontradiktorni čustvi, kot sta svoboda in tesnoba, nastopata v istih
stavkih. Svoboda je tukaj najverjetneje povezana, kot smo že izpostavili, z občutkom
samoorganiziranja delovnega procesa, kjer gre za bolj dnevno “navdušenje” nad omenjeno
samoorganizacijo. Na drugi strani pa je tesnoba posledica dolgoročne negotovosti.

6. 5 Mnenje o redno zaposlenih in delu v kolektivu
Zadnje dopolnilno vprašanje se je dotikalo kolektivnega dela in redne zaposlitve.
Intervjuvance, ki so kadarkoli v svoji delovni dobi delali v večjem kolektivu, smo povprašali
za njihovo mnenje o odnosih znotraj tega podjetja, kakšen odnos imajo/so imeli do njih redno
zaposleni in ali se počutijo njim enakovredne. Na ta sklop vprašanj je odgovorilo okoli 60
odstotkov intervjuvancev.

Pri vprašanju pravic so se nekako vsi intervjuvanci opredelili, da seveda nimajo istih pravic
kot redno zaposleni. Ponekod je bilo poudarjeno tudi, da redni delavci, zaradi diskrepance v
pravicah, izsiljujejo prekarce. Spet drugje so imeli do teh razlik stališče, da jim to omogoča
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lažji prehod med delom. Pri teh zadnjih gre za oblike dela, ki ne potrebujejo konstantne
prisotnosti na institucionalnem delovnem mestu podjetja.

Odgovori iz ekonomskega vidika in vidika pravic so bili v večini sicer bolj negativno
opredeljeni do redne zaposlitve, kot smo ga opisali v prejšnjem odstavku. Nato smo nadaljevali
in povprašali še po socialnih aktivnostih v podjetju, se pravi, ali se udeležujejo raznih
sindikalnih piknikov, izletov, imajo mogoče kakšna članstva in s tem popuste pri različnih
produktih in tako dalje. V tem oziru je prišlo ponovno do deljene opredelitve glede dela v
kolektivu, kjer so poudarjali, da jim je to omogočeno in da se občasno udeležijo socialnih
aktivnosti znotraj podjetja ali pridobijo razne popuste, drugje pa takšne aktivnosti sploh niso
predpisane za prekarce.

Zadnja tematika na intervjujih se je dotaknila še njihovega subjektivnega občutka
enakovrednosti do redno zaposlenih in odnosa redno zaposlenih do njih. Na eni strani so
intervjuvanci poudarili pokroviteljsko obnašanje redno zaposlenih:

“Mislim, da je tudi odnos odvisen od družbenega položaja in karakterja redno
zaposlenih, v splošnem gledano pa so redno zaposleni bolj nagnjeni k pokroviteljstvu
in vsiljevanju prepričanja o svoji večvrednosti, vendar je med njimi tudi dosti korektnih
in solidarnih posameznikov.”

“Ne. Sem sodeloval s kolektivi, ki so to poznali (socialne aktivnosti), a je bilo povsem
normalno, da to za prekarce/ke ne velja.”
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Na drugi strani so se pojavljale tudi pozitivne opredelitve v enakovrednem odnosu, kjer naj bi
šlo predvsem za dobre znotraj institucionalne odnose in posebnost institucije:

“Se. Udeležujem se piknikov, delam v takšnem okolju, kjer je dobra klima. Mislim, da
je to tudi posebnost moje institucije, kjer ni prav velikih plačnih razlik.”

“Kot sem pred tem rekel, se počutim delno enakovredno, ker mi ne pripadajo določene
pravice. Se pa redno udeležujem raznih piknikov in socialnih dogodkov, ki jih
organizirajo znotraj podjetja oziroma ambulante.”
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7 POVZETEK
Kot se je pokazalo skozi to raziskavo, ima prekarno delo dolgo zgodovino, in sicer od
množičnega vključevanja delovne sile v svetovni trg delovne sile, kar je prineslo narast
konkurence med delovno silo na ravni svetovnih regij. Če smo poskušali v teoriji orisati
spremembe in problematike, ki so se pojavile ob globalnih spremembah in so obenem vplivale
tudi na našo raziskovalno regijo (Slovenijo), potem naj v zaključku poudarimo par nadaljnjih
vprašanj in ugotovitev, ki bi jih lahko zajeli iz naših opravljenih intervjujev.
Najprej je potrebno poudariti rahlo samokritiko zaradi obsega intervjujev in zajetega segmenta
delavcev, ki so sodelovali v njih. Mislimo, da bi bilo za resnejši uvid v vse panoge potrebno
bolj koordinirano delo z večjim številom medpanožnih intervjujev ter hkratno skupno bazo
podatkov vseh intervjujev, na podlagi katerih bi lahko opravili razne analize mikro okolja
prekarnih zaposlitev in iskali ujemanja z bolj sistematičnim makro pristopom, s tem pa bi lahko
zajeli tudi raznorazne aspekte čustev in kooperacije med prekarnimi delavci na vsakodnevni
ravni.
Glavna ugotovitev, ki se izrisuje tekom sociološke raziskave, je, da je mehanizem konkurence
tisti, ki znižuje dohodke delovne sile ter posledično generira prekarne oblike zaposlitve.
Skupna določitev minimalne vrednosti dela je glede na naravo dela zelo razdrobljena, zato je
postavitev nekakšne enotne omejitve odvisna od posamezne panoge in njenega vrednotenja
dela. Temu se torej izmika postavitev minimalne urne postavke iz očitnih razlogov, ker gre za
zelo raznoliko delo, ki nima vedno standardnih omejitev z naslova redne zaposlitve oziroma
zaposlitve v nadzorovanem okolju.
Tudi pri delavcih, ki imajo pri svojem delu vse elemente delovnega razmerja, se dogaja, da jih
delodajalci zaradi konkurence, da ne bi njihovo podjetje propadlo, držijo v primežu atipičnih
oblik dela, takšne oblike dela so tiste, ki so najbolj ogrožene in najbolj tesnobne za
posameznega delavca. Ukrepi na tem področju so verjetno sistemsko najlažje rešljivi, če se
upoštevajo vsaj minimalni standardi pri opravljanju dela.
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UVOD
Najbolj običajen način za zagotovitev dela je zaposlitev delavcev s sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi z izbranimi kandidati, s čimer se vzpostavi delovno razmerje, ki delavcem nudi
največjo možno varnost, stabilnost in uresničevanje vseh delavskih in socialnih pravic.31 V
kolikor v razmerju med delodajalcem in delavcem obstajajo elementi delovnega razmerja,
pogodbeni stranki ne moreta prosto izbrati pravne opredelitve medsebojnega razmerja.32
Pogodba o zaposlitvi se običajno sklene za nedoločen čas, kar določa tudi Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1),33 druge oblike zaposlitve pa naj bi se uporabljale le v izjemnih primerih.34
ZDR-1 atipične oblike zaposlitve, ki od tipične pogodbe o zaposlitvi odstopajo po eni od svojih
značilnosti,35 ureja kot izjeme, med katere sodijo zaposlitev za določen čas, agencijski delavci,
opravljanje javnih del, zaposlitev s krajšim delovnim časom, opravljanje del na domu in
pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in vodilnimi delavci. V praksi so
atipične oblike zaposlitev že tako razširjene, da jih ne moremo več obravnavati kot izjeme.
Poleg naštetih oblik zaposlitve se v praksi pojavljajo tudi druge oblike dela, ki niso neposredno
zapisane v delovnopravni zakonodaji.36 Obstajajo druge pravne podlage, na katerih fizične
osebe opravljajo delo. Poleg klasičnih pogodb civilnega prava, kot sta podjemna pogodba in
avtorska pogodba, so to tudi razne zakonsko urejene oblike opravljanja dela oziroma
opravljanje dela določenih kategorij oseb in v določenih okoliščinah, zato so vsebinsko in

31

http://www.xn--kaipot-4pb.si/wp-content/uploads/2017/11/PREKARNE-oblike-dela-web.pdf
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Zakonite oblike opravljanja dela, Podjetje in delo, 2013, št. 6–7, str. 921.
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Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZF, 52/16 in 15/17 – odl. US), 12. člen.
34

Maja Breznik, ATIPIČNE OBLIKE ZAPOSLITEV, Mirovni inštitut, Ljubljana 2012–2013, str. 7.
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Zakonite oblike opravljanja dela, Podjetje in delo, 2013, št. 6–7, str. 921.

36

Maja Breznik, ATIPIČNE OBLIKE ZAPOSLITEV, Mirovni inštitut, Ljubljana 2012–2013, str. 9.
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časovno omejene.37 Med takšne oblike dela spadajo npr. študentsko delo, osebno dopolnilno
delo, občasno ali začasno delo upokojencev, praksa, pripravništvo ter opravljanje dela preko
samozaposlitve. Atipične oblike dela delavcem ne nudijo osnovnega varstva, delavskih in
socialnih pravic in jih zato postavljajo v negotov, nestabilen položaj.38

Ugotavljamo, da so različne oblike opravljanja dela dopustno in pravno urejene. Poleg
prevladujoče tipične pogodbe o zaposlitvi so to tudi različne atipične oblike dela, katerih
uporaba je dopustna le v okviru zakonskih omejitev in kadar obstajajo določeni pogoji.
Poglavitni problem, ki je povezan z izbiro ustrezne oblike dela, je v tem, da se v praksi atipične
oblike dela uporabljajo tudi zunaj zakonskih omejitev in brez obstoja pogojev zanje. Posledica
je, da prihaja do izpodrivanja pogodb o zaposlitvi oziroma njihovega nadomeščanja z drugimi
oblikami dela.39 V pravnem delu študije se osredotočamo na oblike dela, kjer ne prihaja do
sklenitve nobene od zakonsko urejenih pogodb o zaposlitvi.
V pravnem delu študije je uporabljen izraz trg dela, ki ima pomen, kakršnega določa Zakon o
urejanju trga dela (ZUTD):40 »Trg dela: prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z
znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna
mesta oziroma vrste dela,« pri čemer se v ostalih delih raziskave za enak vsebinski pomen
lahko uporabljajo tudi drugi izrazi.
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Zakonite oblike opravljanja dela, Podjetje in delo, 2013, št. 6–7, str. 921.
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http://www.xn--kaipot-4pb.si/wp-content/uploads/2017/11/PREKARNE-oblike-dela-web.pdf
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Zakonite oblike opravljanja dela, Podjetje in delo, 2013, št. 6–7, str. 921.
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Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1,
47/15 – ZZSDT in 55/17)
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ANALIZA NEKATERIH ATIPIČNIH OBLIK DELA V
SLOVENSKI PRAVNI UREDITVI
9 ATIPIČNE OBLIKE DELA
9.1 Študentsko delo
Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov.41 Za osebe, ki lahko
opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov je bistveno, da imajo status in so že
dopolnile 15 let. Lahko gre torej za:
-

osebe s statusom dijaka v RS, ki so že dopolnile 15 let,

-

osebe s statusom študenta v RS,

-

osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih in so mlajše od 26 let.

Je ena izmed bolj fleksibilnih oblik dela, ki je namenjena predvsem mladim, v času
izobraževanja. Slednji si želijo vključitve na trg dela bodisi iz finančnih razlogov bodisi z
namenom pridobivanja novih znanj in izkušenj. Študentsko delo predstavlja pomembno stično
točko mladih s trgom dela.42 Pri obravnavi študentskega dela je potrebno upoštevati tudi
socialni korektiv, ki ga študentsko delo lahko predstavlja mladim z nizkim socialnoekonomskim statusom.43 To lahko kaže na nezmožnost socialne države, da bi se učinkovito
borila proti revščini, saj je naloga študentov študij in ne delo. Socialni korektiv bi torej morale
predstavljati štipendije in drugi podobni programi, ne študentsko delo. Slednje je še posebej
pomembno upoštevati pri določanju minimalne urne postavke za študentsko delo, če je to že
potrebno, čemur je projekt z nazivom »Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v
atipičnih oblikah dela« tudi namenjen. Ta atipična oblika dela pa je namenjena tudi

41

V nadaljevanju bo izraz »študentsko delo« zajemal tako občasno in začasno delo dijakov kot tudi študentov.

42

Bobovnik (2015), str. 101.
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Bobovnik (2015), str. 101.
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delodajalcem, saj je to ena izmed najbolj fleksibilnih oblik dela, ki predstavlja hitro rešitev za
spremembe na trgu dela.44 Predvsem je študentsko delo koristno v gostinstvu v špicah sezone.
Tak primer je denimo Primorska regija, kjer študentsko delo v poletnem času precej poraste.
Obenem študentsko delo omogoča vnaprejšnjo selekcijo bodočih kandidatov.45 Poleg selekcije
je študentsko delo koristno delodajalcem tudi z vidika izkušenj mladih.46 Slednje so namreč
pomembna prednost pri izbiri kandidata za zaposlitev.47 Danes je študentsko delo preraslo svoj
namen in pozitivni vidik, saj postaja oblika izkoriščanja oseb brez izbire. Zaradi tega, ker je
študentsko delo oblika dela z najmanj obremenitvami, predstavlja tudi nelojalno konkurenco
delodajalcem, ki svoje delavce zaposlujejo na podlagi pogodb o zaposlitvi.48 Po nekaterih virih
študentsko delo danes predstavlja breme za trg delovne sile,49 čeprav glede na podatke SURSa študentsko delo v letu 2018 predstavlja le 2,8 % delovno aktivne populacije, medtem ko je
delež samozaposlenih 12,1 %.
Glede na to, da je namen študentskega dela pridobivanje dodatnega zaslužka, znanj in izkušenj
študentov ter selekcija bodočih kandidatov, je potrebno poudariti začasnost in občasnost
študentskega dela.50 Po tem se študentsko delo bistveno razlikuje od dela, ki ga opravljajo
delavci v delovnem razmerju po pogodbi o zaposlitvi.51 Skladno s tem je potrebno upoštevati
drugi odstavek 13. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)52, ki pravi, da
če obstojijo elementi delovnega razmerja, potem se delo ne sme opravljati na podlagi pogodbe
civilnega prava, ampak je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi.53 Elementi delovnega
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Bobovnik (2015), str. 101.
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Bobovnik (2015), str. 101.
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Knez (2014), str. 167.
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Knez (2014), str. 167.
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Knez (2014), str. 167.
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Bobovnik (2015), str. 102.
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Bobovnik (2015), str. 102.
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Bobovnik (2015), str. 107.
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Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in
15/17 – odl. US).
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Drugi odstavek 13. člena ZDR-1.
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razmerja pa so našteti v 4. členu ZDR-1, in sicer so to prostovoljna vključitev v organizirani
proces delodajalca, osebno opravljanje dela, kontinuiteta, plačilo in opravljanje dela po
navodilih in nadzoru delodajalca.54 Če obstajajo elementi delovnega razmerja, je potrebno
presojati v vsakem konkretnem primeru posebej.55 Slovenska sodna praksa delovnih in
socialnih sodišč upošteva predvsem obseg dela, ki ga dijak in študent opravi glede na delo, ki
ga pri tem istem delodajalcu opravijo delavci v delovnem razmerju. Potrebno pa je upoštevati
tudi vrsto dejavnosti in celoten delovni proces pri delodajalcu.56 Dejansko dovoljeno število ur
dela se določi kot določen odstotek od števila povprečno zaposlenih delavcev pri delodajalcu
v preteklem koledarskem letu, pomnoženega s povprečnim številom ur, ki bi jih delavec opravil
v enem letu, če bi delal polni delovni čas.57 Za povprečno število ur, ki bi jih študent opravil v
enem letu, če bi delal polni delovni čas, šteje 174 ur.58 Predlog Zakona o začasnem in občasnem
delu dijakov in študentov (v nadaljevanju: Predlog) daje tudi formulo za izračun dovoljenega
letnega obsega ur začasnega in občasnega dela.59 Bistveno je, da je dovoljeni odstotek ur
začasnega in občasnega dela pri delodajalcu odvisen od povprečnega števila zaposlenih
delavcev, tako da so že vnaprej postavljeni razredi povprečnega števila zaposlenih.60

9. 2 Sodna praksa slovenskih sodišč
Na slovenskih delovnih sodiščih se vprašanje študentskega dela pojavlja predvsem v zvezi s
pojmom prikrito delovno razmerje. S slednjim so opisana razmerja, kjer gre de facto za delovno
razmerje, vendar je formalno prikazano neko drugo razmerje, denimo študentsko delo.
● VS RS VIII Ips 129/2006:
V tej zadevi je Vrhovno sodišče (v nadaljevanju: VS) odločalo na podlagi revizije, ki jo je
vložila tožnica. Tožnica je vrsto let opravljala delo na podlagi sporazumov o opravljanju dela,
54

4. člen ZDR-1.
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Bobovnik (2015), str. 108.
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Bobovnik (2015), str. 109.
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Knez (2014), str. 171.
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Knez (2014), str. 171.
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Knez (2014), str. 171.
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Knez (2014), str. 171.
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ki sta jih stranki enega za drugim sklepali za obdobje 6 mesecev. Prvostopenjsko sodišče je
ugotovilo, da je imela tožnica v obdobju, za katerega je zahtevala ugotovitev obstoja delovnega
razmerja, status študenta, zaradi česar ni mogla skleniti rednega delovnega razmerja. Sodišče
na prvi stopnji pravi, da so njene navedbe neutemeljene, češ da oseba s statusom študenta ne
more skleniti delovnega razmerja, saj se status študenta in status delavca že pojmovno
izključujeta. To naj bi izhajalo iz predpisov, ki urejajo status študenta, in predpisov, ki urejajo
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Svoje stališče sodišče prve stopnje
podpira še z navedbo, da je tožnica pri toženi stranki delala vrsto let z napotnico za delo
študentov, iz česar naj bi izhajalo dejstvo, da je med strankama obstajalo soglasje volj za takšno
delo in ne za sklenitev delovnega razmerja. Sodišče druge stopnje je navedbam sodišča prve
stopnje v celoti pritrdilo. Tožnica je zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje vložila
revizijo, kot revizijski razlog pa je navajala zmotno uporabo materialnega prava. Kot prvi
razlog je navajala, da nobeden od predpisov ne določa, da oseba, ki ima status študenta, ne bi
mogla hkrati biti v delovnem razmerju. Vse od uveljavitve ZViS-a v letu 1993, se pravni status
študenta in delavca ne izključujeta. Nadalje navaja, da kljub temu da ji je ta status prinesel
določene bonitete, so te zanemarljive v primerjavi s koristjo tožene stranke v obdobju desetih
let. Kar se tiče soglasja volj, tožnica pravi, da je bilo med strankama toliko soglasja kot v
primeru dela na črno, saj je bila tožnica ekonomsko šibkejša od tožene stranke in od nje
odvisna. Bila je prisiljena v sprejem nezakonitega ravnanja, saj je bila druga možnost ostati
brez sredstev za preživljanje. Tožnica je delo opravljala neprekinjeno 10 let, z izjemo
prekinitve zaradi nosečnosti. V tem času je tudi napredovala. Desetletno opravljanje dela pa ne
more predstavljati začasnega dela, kar je bistvo študentskega dela. Bistveno je bilo, da je bilo
med strankama podpisanih več pogodb z vsemi elementi pogodbe o zaposlitvi, vključno s
pravico do dopusta. VS je revizijo štelo za utemeljeno in pritrdilo tožničinim navedbam. Za
začasno in občasno delo je bistvena časovna omejenost tovrstnega dela. VS je navedlo, da za
priznanje delovnega razmerja ni odločilno, da ZDR ne izrecno določa posledic kršitve
prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja,61
ampak je dovolj, da ZDR-1 to šteje kot prekršek. Splošna prepoved zadošča. VS torej sledi
načelu primarnosti dejstev. V sporu glede obstoja delovnega razmerja obstaja dolžnost sodišča,
da presodi o zahtevku glede na elemente posameznega razmerja. VS poudarja, da je zlasti
pomembno upoštevati element nepretrganega opravljanja dela po navodilih in pod nadzorom
61

Danes je to urejeno v drugem odstavku 13. člena ZDR-1.
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delodajalca, saj se delovno razmerje od ostalih pravnih razmerij bistveno razlikuje predvsem
po stopnji odvisnosti delavca od delodajalca. Pravica delodajalca, da daje navodila delavcu, se
lahko nanaša na vsebino, izvedbo, čas, trajanje in kraj dejavnosti. Delavec je tisti, ki ima
omejen obseg lastne pobude in samostojnosti, zato je ta element bistven za presojo obstoja
delovnega razmerja, ker je pomemben faktor za razlikovanje med delovnim in drugim civilnim
razmerjem. VS tudi navaja, da pri opredelitvi enega ali drugega razmerja ni odločilna volja
strank. Med elementi delovnega razmerja je volja delavca pomembna le kot prostovoljna
vključitev delavca v delovni proces delodajalca. VS poudarja, da je avtonomija strank omejena.
ZDR je pri tem jasen, saj v 16. členu62 uzakonja domnevo obstoja delovnega razmerja, in sicer
če pride do spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva,
da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.63
Temeljni ugotovitvi Vrhovnega sodišča sta v tej zadevi bili, da je avtonomija strank omejena
in predvsem, da se status študenta in status delavca v delovnem razmerju pojmovno ne
izključujeta. Delovna zakonodaja ne preprečuje, da bi študent sklenil pogodbo o zaposlitvi.
ZDR-1 celo določa domnevo delovnega razmerja, v kolikor obstajajo elementi iz 4. člena.

9. 1. 2 Pravna podlaga
Začasno in občasno delo dijakov in študentov opredeljuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti64 (v nadaljevanju: ZZZPB). 1. januarja 2011 je sicer začel veljati
Zakon o urejanju trga dela65 (v nadaljevanju: ZUTD), ki je nasledil ZZZPB. Vendar pa je
slednji delno ostal v veljavi in sicer ravno del, ki ureja študentsko delo (5.–8. člen) še vedno
velja in se uporablja. Podzakonski akt s tega področja je Pravilnik o pogojih za opravljaje
dejavnosti agencij za zaposlovanje. Minimalno bruto urno postavko določa Zakon za
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Danes je to urejeno v 18. členu ZDR-1.
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Sklep VIII Ips 129/2006.
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Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C).
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Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1,
47/15 – ZZSDT in 55/17).
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uravnoteženje javnih financ66 (v nadaljevanju: ZUJF). Pomemben je še Zakon o dodatni
koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov67
(v nadaljevanju: ZDKDPŠ), ki opredeljuje višino koncesijske dajatve. Potrebno je upoštevati
še določbe ZDR-1, še posebej če gre za prikrito delovno razmerje, določbe Zakona o varnosti
in zdravju pri delu68 (v nadaljevanju: ZVZD-1), Zakon o dohodnini69 (v nadaljevanju: ZDoh2) itd.
V skladu z ZZZPB lahko dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v času
izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno
delo dijakov in študentov, t. i. študentsko delo. Pravna podlaga za opravljanje študentskega
dela je veljavna napotnica študentske organizacije oz. delodajalca, ki posreduje začasna in
občasna dela dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih. Namen je omogočiti
pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času
izobraževanja. Delodajalcem pa tak način omogoča fleksibilno delovno silo za pokrivanje
izrednih kadrovskih potreb. Zaradi svoje fleksibilnosti predstavlja nelojalno konkurenco tistim
delodajalcem, ki svoje delavce zaposlujejo na podlagi pogodb o zaposlitvi.70 Poudarja se
začasna in občasna narava dela dijakov in študentov. Torej vključuje taka dela, ki se opravljajo
za krajši čas ali od časa do časa. Kot že omenjeno, je potrebno upoštevati 13. člen ZDR-1.
Torej če obstajajo elementi delovnega razmerja, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in se
dela ne sme opravljati na podlagi študentskega dela. Če bi bilo temu tako, bi šlo za prikrito
delovno razmerje, kar pa ni dovoljeno. Skladno s tem je potrebno ponovno opozoriti na
domnevo o obstoju delovnega razmerja iz 18. člena ZDR-1 in na načelo primarnosti dejstev.
Delavec, ki dela v prikritem delovnem razmerju, ima pravico od delodajalca zahtevati sklenitev
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69
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pogodbe o zaposlitvi, v skrajnem primeru pa ima tudi aktivno legitimacijo, da pred delovnim
in socialnim sodiščem sproži spor za ugotovitev obstoja delovnega razmerja.
Pravna podlaga za opravljanje študentskega dela je veljavna študentska napotnica, ki se izda v
štirih izvodih.71 Zaradi spoštovanja 5. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno72 (v nadaljevanju: ZPDZC-1) je možno napotnico izdati le ob predložitvi osebnega
dokumenta dijaka ali študenta.73 Četrta točka prvega odstavka 5. člena ZPDZC-1 namreč
določa, da kdor omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali
začasno delo dijakov in študentov, zaposluje na črno, kar pa je prepovedano.74 Pravilnik o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje v 19. členu določa, da so obvezni
podatki na napotnici tudi obdobje opravljanja dela, podatki o opravljenem delu in znesek
izplačil. Za delodajalce je pomemben tudi drugi odstavek 19. člena Pravilnika, ki pravi, da
mora biti število opravljenih ur na napotnici enako seštevku dejansko opravljenih ur, ki jih
dnevno evidentira delodajalec.
Na podlagi Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in
občasnih del od 1. aprila 2018 le-ta ne sme biti nižja od 4,73 € na uro – bruto. Zakon, ki ureja
urno postavko je ZUJF, ki v 130.c členu določa, da bruto urna postavka za študentsko delo ne
sme biti nižja od 4,5 €. Minimalna bruto urna postavka je določena po vzoru minimalne plače.75
Najnižja urna postavka pomeni enak bruto strošek za delodajalca, ne glede na to ali zaposluje
na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali se poslužuje študentskega dela.76 Z novelo C je ZUJF
uvedel prispevke za socialna zavarovanja, med katerimi so tudi prispevki zavarovanca za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katerimi je uvedel bruto princip, podobno torej kot
pri ostalih oblikah pogodbe o zaposlitvi.77 Z novelo C je ZUJF precej bolj obremenil začasno
in občasno delo dijakov in študentov, kot je bilo pred tem. Po tej noveli je študentsko delo
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vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da se bodo od te vrste dela
plačevali prispevki zavarovanca v višini 15,50 % in delodajalca v višini 8,85 %. Hkrati pa to
pomeni, da bodo dijakom in študentom priznane sorazmerne pravice iz tega naslova.78 Od te
novele naprej se plačuje tudi poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka,
pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela, v višini 6,36 % skladno s 55.a členom
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju79 (v nadaljevanju: ZZVZZ). Ta
se obračunava v breme delodajalca, kar je drugače kot pri drugih oblikah dela.80 Novost je tudi
na področju prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki se ne plačuje
več v obliki mesečnega pavšala, ampak v deležu od bruto plačila dijaka ali študenta v višini
0,53 %.81

9. 1. 3 Predlog ZZODDŠ
S študentskim delom je povezanih precej sistemskih težav. Poskus ureditve teh težav je
predstavljal Predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov.82 V preteklosti
je že bil sprejet zakon, ki je to problematiko deloma urejal, in sicer je bil to Zakon o malem
delu, ki pa ni nikoli stopil v veljavo.83 Predlog je v 2. členu definiral, kaj sploh je študentsko
delo, in sicer ga je opredelil: »Začasno in občasno delo dijakov in študentov je plačano delo,
ki ga dijaki in študenti opravljajo v skladu z določbami tega zakona.«84 Poglaviten element iz
te definicije je bilo plačilo, študentsko delo je bilo opisano kot nujno odplačno delo.85
V 3. členu je Predlog našteval, kdo lahko opravlja študentsko delo. Načeloma je bilo enako kot
v dotedanji ureditvi, torej osebe s statusom dijaka in študenta, s to novostjo, da ne bi mogle
študentskega dela opravljati osebe v delovnem razmerju. Predlog je izrecno našteval, kdo ne
78

Bobovnik (2015), str. 110.

79

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št.
72/06).
80

Bobovnik (2015), str. 110.

81

Bobovnik (2015), str. 111.

82

Knez (2014), str. 168.

83

Knez (2014), str. 168.

84

Prvi odstavek 2. člena Predloga ZZODS.

85

Tičar (2014), str. 157.

52

bi mogel opravljati študentskega dela, s čimer je izničil dilemo, ali se pojma študentsko delo
in delavec v delovnem razmerju (ter drugi pojmi kot denimo podjetnik posameznik)
izključujeta.86 Razlika pa je bila, da bi lahko to delo opravljali tudi tujci na študiju v Sloveniji.
Oseba, ki bi po Predlogu lahko opravljala študentsko delo, torej ne bi smela biti kako drugače
ekonomsko aktivna, registrirana ali brezposelna.87 Druga pomembna ugotovitev, ki bi jo taka
ureditev prinesla, pa je, da ima delovno razmerje prednost pred začasnim in občasnim delom.88
S tem bi se ohranilo načelo prednosti dejstev in bi se preprečevalo prikrita delovna razmerja.89
Namreč študent, ki opravlja delo, v katerem obstojijo vsi elementi delovnega razmerja na
podlagi napotnice, je de facto v delovnem razmerju, čeprav ima formo študentskega dela.90
Ureditev iz Predloga pa je slednje preprečevala.91 Taka ureditev pomeni, da če bi inšpekcija ali
sodišče ugotovilo obstoj delovnega razmerja, ima pooblastilo, da študentu ali dijaku prizna vse
pravice iz naslova delovnega razmerja.92

Predlog je določal tudi nekatere omejitve na stani delodajalcev.93 V 4. členu je določal
maksimum ur, ki bi jih lahko dijaki in študenti opravili na letni ravni.94 Dejanski obseg dela se
je določil kot odstotek95 od števila povprečno zaposlenih delavcev pri delodajalcu v preteklem
koledarskem letu, pomnoženega s številom ur, ki bi jih delavec opravil v enem letu, če bi delal
polni delovni čas.96
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V 5. členu je Predlog določal tudi najnižjo bruto urno postavko dijaka in študenta za opravljeno
uro. Ta ni smela biti nižja od 4,5 €.97 Smisel tega je, da je bila usklajena z gibanjem povprečne
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu in jo je letno določil minister za delo.98

Nadaljni razvoj:
Nova ureditev je sicer zboljšala položaj dijakov in študentov pri opravljanju študentskega
dela, vendar je zaradi svoje fleksibilnosti še vedno za delodajalca najbolj ugodna oblika
delovne sile. Zaradi slednjega so se od februarja 2018 v Državnem zboru pojavile težnje po
zvišanju minimalne urne postavke in dodatni ureditvi. Problematično je še vedno to, da niso
upravičeni do stroškov prevoza na delo, malice, dopusta, regresa in plačane bolniške
odsotnosti, prav tako pa lahko delodajalec prekine razmerje brez odpovednega roka in
utemeljenega odpovednega razloga.
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Primerjava stroškov delodajalca v primeru rednega delovnega razmerja in študentskega dela
je spodaj prikazana v tabeli A:
Oblika dela

Neto

Bruto

Strošek delodajalca

Redno delovno razmerje 1000 € 1.498,52 € 1.739,78 €
Študentsko delo

1000 € 1.582,72 € 1.670,57 €

(http://imss.dz-rs.si/imis/c060e9cb8a9bb4b342de.pdf)
Jasno je, da je strošek delodajalca za skoraj 100 € manjši v primeru študentskega dela, poleg
tega pa moramo odšteti še strošek malice in prevoza na delo, ki ga študent ne dobi.99
Ob upoštevanju neupravičenosti do povračila stroškov za malico in prevoz na delo, dejstvu,
da imajo delavci po pogodbi o zaposlitvi pravico do 20 dni plačanega dopusta ter letni regres,
je jasno, da študent, ki opravlja povprečno število delovnih dni na mesec in ki prejema
minimalno plačo, ne zasluži zneska v višini minimalne plače.
Skupni dohodek redno zaposlene osebe z minimalno plačo znaša ob neto minimalni plači v
višini 638,42, povračilu stroškov za malico in prevoz, ki znašajo 112.80 € in letnem regresu,
ki ob trenutni minimalni plači glede na mesečno raven znaša 53,20 €, doseže višino 804,42 €.
Ko to delimo s povprečnim številom delovnih ur na mesec za leto 2018, znaša urna postavka
4,62 €. Vendar pa je potrebno upoštevati še letni dopust v količini 20 delovnih dni, zato je
dejansko povprečje mesečnih delovnih ur 161 in s tem realna urna postavka 5 evrov neto. To
je pa kar 1,10 € na uro manj kot študentska urna postavka, ki po trenutni ureditvi znaša 3,90 €
neto.100
Plače bi morale biti primerljive saj je v nasprotnem primeru kršeno načelo enakega plačila za
enako delo. Z namenom preprečevanja zlorab študentskega dela bi moral biti strošek
študentskega dela za delodajalca enak ali dražji, kot za redno delovno razmerje.Predlog sicer
ni več aktualen, vendar je vseeno vreden omembe, saj ima vlogo pri razumevanju razvoja
99
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minimalne urne postavke pri študentskem delu oz. splošni ureditvi študentskega dela v
slovenskem pravnem redu.

9. 2 Osebno dopolnilno delo
Za osebno dopolnilno delo se šteje predvsem občasna pomoč in občasno delo, izdelovanje
domačih izdelkov ter nabiranje gozdnih sadežev in zelišč. Tako delo lahko opravljajo
posamezniki, ki so brezposelni, zaposleni ali pa upokojenci. Posameznik mora opravljanje
osebnega dopolnilnega dela priglasiti, kar opravi preko portala AJPES z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti. Poleg tega mora posameznik
tudi poskrbeti za nakup vrednotnice iz tega naslova. Posameznik lahko ODD opravlja samo,
če gre za:
-

eno od del, ki se lahko opravljajo kot ODD;

-

če pred pričetkom opravljanja dela pravilno priglasi in se vpiše v seznam zavezancev,
ki opravljajo ODD;

-

če za opravljanje takšne vrste dela predhodno pridobi vrednotnico. To je dokument, na
podlagi katerega se lahko opravlja ODD in s katero se za izvajalca plačajo prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Lahko se izda prek spleta ali na upravni enoti.
Za njeno izdajo je potrebno plačati 9,23 €.

Prihodek iz naslova ODD v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh
povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Posameznik mora
davčnemu uradu polletno dostavljati podatke o doseženih prihodkih iz naslova ODD. Prihodek
se obdavčuje skladno z ZDoh-2.
Dela, ki so lahko ODD, so našteta v Prilogi 1 v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu.
Parcialna ureditev: zakona, ki bi urejal le osebno dopolnilno delo, ni. Ta kategorija atipične
oblike dela je v slovenskem pravnem redu urejena parcialno, kar pomeni, da različni zakoni iz
drugih področij urejajo določen vidik te skupine delovno aktivnih oseb. Tak primer je na primer
Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC1), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) itd.
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9. 3 Občasno ali začasno delo upokojencev
Temeljna oblika oziroma pravno razmerje, na podlagi katerega se delo opravlja odplačno, je
delovno razmerje. Na podlagi pogodbe o zaposlitvi je delavec vključen v organiziran delovni
proces delodajalca, kjer osebno, nepretrgano in za plačilo opravlja delo na podlagi navodil
delodajalca in pod njegovim nadzorom.101 Poleg tega pa se lahko delo opravlja tudi na drugih
pravnih podlagah, ki jih ni mogoče opredeliti kot delovno razmerje. Gre za oblike opravljanja
dela, regulirane s strani različnih zakonov, kjer fizična oseba opravlja delo za drugo osebo,
vendar pa to ni nujno. Med pogodbenima strankama ne pride do vzpostavitve trajnega
razmerja, temveč gre le za opravljanje kratkoročnih del oziroma del, pri kakterih se razmerje
zaključi z opravljenim delom. Ena od oblik dela, ki se opravljajo na drugih pravnih podlagah,
je tudi občasno ali začasno delo upokojencev.102

9. 3. 1 Zakon o malem delu
Državni zbor je z Zakonom o malem delu (ZMD) uredil oblike občasnega dela, ki ga sicer ni
mogoče zakonsko urejati z ZDR-1. Precejšnji del tovrstnega dela se je opravljal na črno, zato
je bil namen nove zakonodaje na tem področju tovrstno delo umestiti v ustrezne delovnopravne
okvirje in s tem zmanjšati obseg opravljanja malega dela brez ustrezne pravne podlage. Malo
delo je zakon opredeljeval kot plačano začasno, občasno ali trajnejše časovno omejeno delo,
ki so ga lahko po spremembi zakonodaje poleg študentov in dijakov opravljali tudi upokojenci.
Vključitev upokojencev, katere namen je bil podaljšanje delovne aktivnosti starejših in
možnost, da tudi po upokojitvi v njim prilagojenih oblikah ostanejo družbeno aktivni, je
opravljanje malega dela omejila na 60 ur mesečno in letni zaslužek v višini 6000 €.103
Predlog zakona pa je v javnosti naletel na negativne odzive. V Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije (ZSSS) so opozorili, da predlog zakona in s tem uvedba malega dela dejansko
onemogočata zaposlovanje za nedoločen čas, posledično slabšata tudi položaj delavk in
delavcev ter zvišujeta socialno izključenost in revščino. V kolikor bi politika tudi v nadalje
ubrala to smer, bi to pomenilo zmanjšanje dela po pogodbah in rednih zaposlitev, s tem da bi
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se povečal delež samozaposlenih in malih delavcev. Malo delo glede na izkušnje iz tujine ne
pripomore k izboljšanju razmer na trgu dela ter onemogoča prehod malih delavcev v bolj
dostojne oblike zaposlitve.104 Zakon naj bi prinesel nova delovna mesta, vendar pa bi
delodajalce zaradi nižjih stroškov in večje fleksibilnosti malega dela spodbudil k zaposlovanju
malih delavcev in ukinjanju rednih delovnih razmerij.
V ZSSS so izpostavili, da je uvedba malega dela za upokojence v določenih primerih zgolj
črka na papirju, saj upokojenci po več letih opravljanja svojega dela in zaslužene pokojnine
niso več sposobni za delo.105 Sporna pa je bila sama postavitev študentov v skupino oseb, ki
lahko opravljajo malo delo. Študentsko delo je lahko sprejemljivo le kot oblika začasnega dela.
Država bi morala s štipendijami in brezplačnim javnim šolstvom študij omogočati vsem, brez
potrebe po dodatnem delu za omogočanje študija. Uvedba zakona bi tako pomenila pritisk na
socialno ogrožene študente, ki bi bili še vedno prisiljeni delati, da sploh lahko študirajo.
Predlog je določal tudi zgornjo omejitev zaslužka, ki bi glede na povprečno urno postavko v
višini 4 € in letno omejitvijo na le 720 ur znašal 2500 € neto. Po preračunu to znese le 7 € na
dan.106
ZMD je Državni zbor sicer sprejel na seji, 16. novembra 2011, vendar pa je bil ZMD pozneje
zavrnjen na referendumu. Na referendumu, ki je potekal 10. aprila 2011, je kar 80,07 %
volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovali proti uveljavitvi ZMD.107

9. 3. 2 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Z namenom legalizirati opravljanje začasnih in občasnih del, ki potekajo v okviru delovnih
procesov delodajalca, da bi starejšim od 50 let in upokojenim omogočili pridobitev določenega
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zaslužka in ponovnega aktivnega delovanja, je ZUTD-A108 uvedel novo storitev na trgu dela,
imenovamo začasno ali občasno delo upokojencev.109 Podpoglavje, ki ureja tovrstno obliko
dela, je uvrščeno v tretje poglavje o ukrepih na trgu dela, ki je v veljavi od julija 2013. Gre za
novo atipično obliko dela, ki ne temelji na pogodbi o zaposlitvi, zato tudi ni predmet
delovnopravne zakonodaje. Tovrstno delo temelji na civilnopravnem razmerju, in kljub temu
da lahko vsebuje nekatere elemente delovnega razmerja (v nasprotju s podjemno, avtorsko
oziroma drugo pogodbo civilnega prava, na podlagi katere se opravlja določeno delo),
upravičenci do začasnega in občasnega dela nimajo statusa delavca ter s tem pripadajočih
pravic in varstva po ZDR-1. V tem se tudi razlikuje od dela po podjemni, avtorski in drugih
pogodbah civilnega prava za opravljanje dela, saj podjemnik in avtor naročilo izpolnita
samostojno in nista podrejena naročniku tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu.
Tovrstna oblika dela upokojencem omogoča opravljanje dela, ki ga sicer, zaradi prisotnosti
nekaterih elementov delovnega razmerja, ne bi bilo dopustno opravljati na podlagi pogodb
civilnega prava. To pomeni, da lahko delodajalec upravičenca zaposli tudi na sistematizirano
delovno mesto, čeprav bi lahko za isto delovno mesto sklenil pogodbo o zaposlitvi z novim
delavcem. Pri tej vrsti dela med delodajalcem in upravičencem ne pride do vzpostavitve
trajnega razmerja, temveč se delo opravlja le v krajšem časovnem obdobju oziroma občasno.110
Omenjena oblika dela upokojenim osebam omogoča ponoven vstop na trg dela in njihovo
aktivacijo, s tem pa ohranjanje družbenega in individualnega udejstvovanja ter delovanja.111

9. 3. 3 Ureditev v ZUTD-A
Pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela lahko delodajalec sklene z osebo, ki ima
v Sloveniji status upokojenca, hkrati pa to ne sme biti oseba, ki v skladu s predpisi o
pokojninskem zavarovanju uveljavlja pravico do delne starostne ali predčasne pokojnine,
oziroma ostane v obveznem zavarovanju s sorazmernim skrajšanjem ur opravljanja del.Kljub
temu da se razmerje med delodajalcem in upravičencem ne presoja kot delovno razmerje po
določbah ZDR-1, so aplikativne določbe o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega
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nadlegovanja ter trpinčenja enake obravnavi glede na spol, delovni čas, odmore in počitke ter
odškodninske odgovornosti, hkrati pa se uporabljajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Za
reševanje sporov, ki bi nastali iz pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem v
zvezi z občasnim in začasnim delom, je pristojno delovno in socialno sodišče.
Zakon v 27.a členu določa obvezne sestavine, ki jih mora urejati pogodba med delodajalcem
in upravičencem. Obvezni podatki so:
●

naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,

●

ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,

●

vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,

●

obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,

●

podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,

●

datum sklenitve pogodbe,

●

urna postavka za opravljeno delo in

●

predviden skupen znesek dohodka.

Zakon pa za opravljanje dela določa nekatere omejitve tako na strani delodajalca kot tudi
upravičenca. Obseg dela ne sme presegati 60 ur v koledarskem mesecu, neizkoriščenih ur pa
ni mogoče prenesti v naslednji mesec. Največji dovoljeni zaslužek je 6000 € na koledarsko
leto, pri čemer pa lahko upravičenec ta znesek doseže pri enem delodajalcu oziroma pri
različnih delodajalcih hkrati v skupnem seštevku. Zakon glede opravljanja dela po vrstah dela
ne določa omejitev, kar pomeni, da se lahko na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali
občasnega dela izvajajo vse vrste dela ob upoštevanju pravil, ki jih lahko določajo predpisi s
tistega področja dela, na katerem upravičenec opravlja delo. Osebam, ki opravljajo začasno ali
občasno delo, je zagotovljeno obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen
v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kljub temu da
ZUTD-A to izrecno ne določa, naj bi to ustrezalo tudi zavarovanju, določenemu v drugi alineji
prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
Delodajalec mora za upravičenca voditi dnevno evidenco prihodov in odhodov ter beležiti
število dejansko opravljenih ur dela. Od dohodkov iz opravljanja začasnega ali občasnega dela
je potrebno obračunati dajatev v višini 25 %, ki jo mora delodajalec nakazati v proračunski
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sklad ministrstva za delo. Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino
katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek.112
Fleksibilna oblika dela, ki ne predvideva nadomestil za dopust, bolniško odsotnost in
odpravnin, delodajalcu omogoča, da se odziva na povečan oziroma zmanjšan obseg dela in
upravičenca tudi lažje zaposli oz. prekine razmerje z njim113.

9. 3. 4 Minimalna urna postavka in minimalna plača
ZUTD v drugem odstavku 27.c določa najnižjo urno postavko, ki ne sme biti nižja od 4,20 €,
usklajuje pa se z rastjo oziroma spremembo minimalne plače114. Najnižje plače so po
razumevanju ILO opredeljene kot najmanjši znesek nadomestila, ki ga mora delodajalec plačati
plačnikom za opravljeno delo v danem obdobju, katerega ni mogoče zmanjšati s kolektivno ali
s posamezno pogodbo. Najnižje plače so lahko tudi eden od elementov politike za
premagovanje revščine in zmanjšanje neenakosti, vključno s tistimi med moškimi in ženskami.
Minimalne plačne sisteme je treba opredeliti in oblikovati tako, da dopolnjujejo in krepijo
druge socialne politike in politike zaposlovanja, vključno s kolektivnimi pogajanji, ki se
uporabljajo za določanje pogojev zaposlovanja in delovnih pogojev. Zgodovinsko gledano se
je cilj minimalnih plač razvil iz političnega orodja, ki se selektivno uporablja v nekaj sektorjih
z nizkimi plačami, v instrument za veliko širšo pokritost115. Prvotno je bila minimalna plača
razumljena kot instrument za preprečevanje izkoriščanja delavcev, v današnjem času pa
mednarodni dokumenti s področja delovnega prava to opredeljujejo kot orodje za zagotavljanje
dostojnega življenja delavcev oziroma kot zaščito pred prenizkimi plačami.116
Minimalno plačo ureja zakon o minimalni plači, ki v 2. členu določa, da slednja pripada
delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas.117 Leta 1995 je bila v Sloveniji
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minimalna plača urejena na zakonski ravni, kasneje pa je bila predmet številnih sprememb.
Pomembnejša sprememba, ki je drugače določila kazalnike za določanje minimalne plače,
posegla v uskladitveni mehanizem ter zvišala znesek nominalne minimalne plače, je bila
sprejeta v letu 2010.118
Od takrat zakon o minimalni plači določa, da se pri določitvi zneska minimalne plače upošteva
rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast
ter gibanje zaposlenosti. Trenutna minimalna plača od 1. januarja 2018 znaša 842,97 €
mesečno, usklajuje pa se enkrat letno, skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.119
Minimalna urna postavka za občasno delo upokojencev mora ustrezati minimalni plači ter
vsakoletnemu usklajevanju le-te. Sorazmerno z letnimi spremembami plače se je vse od
uveljavitve občasnega dela višala tudi urna postavka za tovrstno delo. V letu 2013 je z
uveljavitvijo občasnega dela minimalna urna postavka za delo upokojenca znašala 4,20 €
največji zaslužek upravičenca pa je znašal 6300 € v koledarskem letu. Leta 2016 se je
minimalna urna postavka, skladno s povišanjem minimalne plače, povišala za 0,04 €,
maksimalni dovoljeni zaslužek pa ni smel presegati 6.356,79 €. S 1. januarjem 2018 znaša
minimalna plača 842,97 €, minimalna urna postavka za delo upokojenca se je s tem ustrezno
zvišala na 4,52 €, maksimalni dohodek v koledarskem letu pa lahko v letošnjem letu dosega
6.775,36 €.

Viri:
–

http://www.gorenjskiglas.si/article/20160907/C/160909854/1015/visja-urnapostavka-za-delo-upokojencev-
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–

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje
/upokojenci/

–

https://data.si/blog/2016/02/23/zasluzek-upokojenca-bo-lahko-malo-visji/

9. 4 Ekonomsko odvisne osebe
Spremembe v organizaciji dela, vplivi gospodarske krize ter procesi globalizacije so prispevali
k nastanku novih oblik dela ter razvoju drugačnih pravnih podlag. Delo se opravlja v drugačnih
organizacijskih vzorcih, ki odstopajo od tradicionalne sheme delovnega razmerja in
delovnopravnega varstva. Delo se opravlja na civilnopravnih podlagah, ki niso pogodbe o
zaposlitvi, s tem pa se postavlja vprašanje, kako urediti položaj in identifikacijo subjektov,
katerih razmerje ne obstoji v okviru pogodbe o zaposlitvi, in zato ne uživajo delovnopravnega
varstva, a ga vseeno potrebujejo.120 Domet delovnega prava na pojem tradicionalnega delavca
kot osebne, podrejene in ekonomsko odvisne osebe, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o
zaposlitvi, ni več ustrezen. Vedno več delovno aktivnih oseb opravlja delo na civilnopravni
podlagi, kjer so okoliščine in razmere opravljanja dela podobne tistim v formalnem delovnem
razmerju. Vedno več je oseb, ki delo opravljajo osebno, dalj časa ter odplačno, vendar brez
elementa osebne podrejenosti, saj delodajalec nad osebo ne izvaja disciplinske, normativne in
diskrecijske oblasti. Ključni element v takšnem razmerju pa je še vedno ekonomska odvisnost
določenega delodajalca. Ekonomska odvisnost presega razmejitev odvisnega od neodvisnega
razmerja oziroma od civilnopravnega razmerja z delovnim razmerjem, pri čemer se razpravlja
predvsem o osebni, pravni podrejenosti. Ekonomska odvisnost nastane v trajnejšem razmerju
med naročnikom in osebo, ki delo opravlja, zato je lahko ekonomska odvisnost povsem
nepovezana in neodvisna od osebne odvisnosti oziroma neodvisnosti, kot tako pa jo je tudi
težje prepoznati. Od presojanja ali ekonomska odvisnost obstoji samostojno ali v odvisnosti od
osebne podrejenosti pa je odvisno tudi dojemanje ekonomske odvisnosti kot popolnoma
samostojnega elementa delovnega razmerja ali le kot dejavnika, na podlagi katerega se osebi s
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priznanim statusom ekonomsko odvisne osebe priznajo določene pravice iz delovnopravnega
varstva.121

9. 4. 1 Pojem ekonomsko odvisne osebe
Pri pojmu ekonomske odvisnosti, ki se je razvil v okviru Mednarodne organizacije dela in
pridobil priznanje dejavnika osebne veljavnosti delovnega prava,122 ''gre za stanje odvisnosti
posameznika od dohodka, ki ga dobi od svojega, navadno edinega naročnika del''.123 V
kontekstu razumevanja pojma za današnji čas, se slednji uporablja le za presojo pravnega
položaja oseb, ki niso v delovnem razmerju samozaposlenih in izvajalcev pogodbenega dela.
Osebe v takšnem razmerju delo opravljajo same ter neposredno, pri tem pa je manjkajoči
element subordinacije naročniku.124 Za ureditev statusa ekonomsko odvisne osebe razlikujemo
dva možna pristopa.
-

Pojem ekonomska odvisnost kot opredelilni element delovnega razmerja.

-

Pojem ekonomska odvisnost kot dejavnik za zagotovitev delovnopravnega varstva.125

Do leta 2013, pred spremembo Zakona o delovnih razmerjih, slovenska zakonodaja pojmu
ekonomske odvisnosti ni namenjala pozornosti, nov zakon pa je uredil status ekonomske osebe
in s tem presegel meje tradicionalnega delovnega razmerja.126 Ureditev statusa je bila smiselna
predvsem zaradi fleksibilnosti dela, ki se je izvajalo na način, po katerem so delavci svoj status
iz zaposlenega spreminjali v status samozaposlene osebe, in sicer ob opravljanju istega dela
enake intenzitete, kot ga je pred tem opravljala zaposlena oseba pri delodajalcu. Sprememba
statusa je bila v interesu delodajalcev, saj so na tak način zmanjšali vezanost na število
delavcev, ki so z delodajalci v delovnem razmerju. Tak odnos ni v skladu s pravno varnostjo
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delavcev, temveč vodi k zniževanju le-te in postopnemu zmanjšanju sistema pravic
delavcev.127

9. 4. 2 Ureditev statusa v slovenski zakonodaji
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja status ekonomsko odvisnih oseb v 213. členu:
(1) Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava
osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti
ter sama ne zaposluje delavcev.
(2) Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 % svojih letnih dohodkov pridobi od
istega naročnika.128
Iz opredelitev razberemo sledeče ključne dejavnike: samozaposlenost, pogodba civilnega
prava, osebno, samostojno in dlje časa trajajoče opravljanje dela, ekonomska odvisnost in
prepoved zaposlitve drugih.129

i. Samozaposlenost
Vsebina pojma je na različnih pravnih področjih za potrebe tega področja definirana drugače.
Ob pomanjkanju vsebinske opredelitve pojma na delovnopravnem področju se postavlja
dilema, kaj oziroma kako široko je določen pojem samozaposlenosti. Postavlja se vprašanje,
ali v krog samozaposlenih spadajo le samozaposlene osebe z registrirano dejavnostjo ali tudi
osebe, ki statusa samozaposlene osebe nimajo in opravljajo delo na civilnopravni podlagi. Ob
upoštevanju namenske razlage zakona lahko zaključimo, da je bil termin zastavljen v širšem
smislu.
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ii. Pogodba civilnega prava
Drugi dejavnik statusa ekonomsko odvisne osebe je pogodba civilnega prava. S tem se
poudarja, da ima lahko tak status oseba, ki dela ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in
v okviru tradicionalnega delovnega razmerja. V razmerju z naročnikom oseba ni podvržena
jasnim in obveznim navodilom ter nadzoru takšne stopnje, kot to velja za delavce. ZDR-1 pa
za vse samozaposlene v primeru, da bi okoliščine dela izpolnjevale elemente iz 4. člena ZDR1, zagotavlja možnost ugotovitve obstoja delovnega razmerja.

iii. Osebno in dalj časa trajajoče delo
Da gre lahko za ekonomsko odvisno osebo, zakon določa zahtevo po osebnem opravljanju
dela, kar kaže na to, da se lahko delo opravlja le s strani konkretne samozaposlene osebe. Iz
tega tudi izhaja, da je zahteva po osebnem opravljanju dela nezdružljiva s konceptom
ekonomske odvisnosti z dejstvom, da bi samozaposlena oseba sama nastopala kot delodajalec
ter da bi izpolnitev obveznosti do naročnika naložila svojim delavcem. Pri tem pa mora iti za
dalj časa trajajoče opravljanje dela, le enkratna izpolnitev obveznosti do naročnika ne zadosti
opredelitvi v 213. členu ZDR-1.

iv. Okoliščine ekonomske odvisnosti
Zakon priznanje statusa pogojuje s pridobitvijo vsaj 80 % svojih letnih prihodkov od le enega
naročnika. Pomembno je, da zakon priznanje statusa ne pogojuje s pridobitvijo celotnega
dohodka le od enega naročnika, namreč samozaposlene osebe so pri svojem delu samostojne
in zato je razumno pričakovati, da bodo del dohodka pridobile tudi od drugih naročnikov.

9. 4. 3 Obseg delovnopravnega varstva
Ker ekonomsko odvisne osebe ne uživajo statusa delavca po 5. členu ZDR-1, tudi niso
upravičene do delovnopravnega varstva. Z ureditvijo statusa ekonomsko odvisnih oseb, na
način dejavnika za priznavanje delovnopravnega varstva, pa je zakon v 214. členu določil
obseg in vrste varstva, ki pripadajo samozaposlenim osebam.130 Ze ekonomsko odvisne osebe
se tako uporabljajo določbe ZDR-1 o:
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-

prepovedi diskriminacije,

–

zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,

–

prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,

–

zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg
in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki
zavezujejo naročnika, ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,

–

uveljavljanju odškodninske odgovornosti.131

Zagotovo je eden ob pomembnejših elementov delovnopravnega varstva prav varstvo pred
neutemeljenim prenehanjem pogodbenega sodelovanja naročnika in ekonomsko odvisne
osebe. Prepoved odpovedi pogodbe brez odpovednega roka in resnih vzrokov pomeni za
neodvisnega pogodbenika, ki je ekonomsko odvisen od naročnika, pravno in materialno
varnost.

9. 4. 4 Identifikacija
Zakon za identifikacijo statusa določa princip samouveljavitve ekonomske odvisnosti od
naročnika.132
Tretji odstavek 214. člena določa:
“Ekonomsko odvisna oseba je za upravičenost do omejenega delovnopravnega varstva po
prejšnjih dveh odstavkih po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta dolžna
obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da
naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja
ekonomske odvisnosti.”133
Zakon kot pogoj za uveljavljanje pravic iz naslova ekonomsko odvisnih oseb tako določa, da
mora oseba ekonomsko odvisnost dejansko uveljaviti in naročnika obvestiti o izpolnjenih
elementih. Vendar pa se tu pojavlja bojazen, da samozaposleni sploh ne bodo vedeli za možnost
131
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uveljavljanja ekonomske odvisnosti ter da ga nekateri zaradi mišljenja, da naročnik z njimi po
tem ne bi več želel poslovati, preprosto ne bi uveljavljali.134

134
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PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV
10 PRIKAZ UREDITVE MINIMALNE POSTAVKE V
NEKATERIH DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH
10. 1 Splošen pregled ureditve minimalnih postavk
Dejstvo je, da je pot med najnižjo in najvišjo minimalno plačo še vedno zelo dolga. Najnižja
minimalna plača v EU izražena v EUR je v juliju 2018 kar 7,7-krat nižja od najvišje minimalne
plače izražene v EUR. Statistika, ki jo objavlja Eurostat, se nanaša na nacionalne minimalne
plače, ki običajno veljajo za vse zaposlene ali vsaj veliko večino zaposlenih v državi. Izraz
minimalna plača je na splošno predstavljen kot mesečni bruto dohodek, kar pomeni znesek
pred odbitkom dohodnine in prispevkov za socialno varnost, ki jih plača zaposleni. Odbitki se
od države do države razlikujejo.135 Mednarodna organizacija dela (MOD) opredeljuje
minimalno plačo kot najnižji znesek nadomestila, ki ga mora delodajalec plačati za delo,
opravljeno v določenem obdobju, in ki ga ni mogoče znižati s kolektivno ali individualno
pogodbo. Ta opredelitev nakazuje na zavezujočo naravo minimalne plače ne glede na način
njenega določanja.136 Pomeni torej najnižjo stopnjo plače, ki jo mora delodajalec izplačati
delavcu.137 Pri opredelitvi mesečne plače je pomembno predvsem to, da je določeno ali gre za
minimalno urno ali mesečno postavko. Minimalna urna postavka je posebej pomembna za
kategorije delavcev, ki so zgolj v položaju delne pravne pokritosti (npr. delo v gospodinjstvu,
atipične oblike dela).138
Pri državah članicah EU, kjer nacionalna minimalna plača ni določena na mesečni postavki,
ampak npr. na tedenski ali urni postavki, se pri statističnem izračunavanju raven minimalne
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plače pretvori v mesečno postavko v skladu s pretvorbenimi količniki, ki jih predložijo te
države. Primerjava minimalnih mesečnih plač je prilagojena tudi za primere, ko se minimalna
plača izplačuje za več kot 12 mesecev letno,139 saj bi lahko bila sicer statistika zavajajoča, ker
delavci v določenih državah prejemajo več mesečnih plač kot v drugih (npr. 14 mesečnih plač
v zasebnem sektorju Grčije, na Portugalskem in v Španiji, 13 plač za vse delavce, ki so
zaposleni v javnem sektorju na Poljskem itd.).140
V mesecu juliju 2018 je imelo, od skupno 28 držav članic EU, kar 22 držav splošno zavezujočo
zakonsko določbo o minimalni plači, prav tako tudi vse države kandidatke za članstvo v EU
(Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Albanija, Srbija in Turčija).141 V
večini držav članic EU, ki nimajo zakonsko določene minimalne plače (tj. Avstrija, Danska,
Finska, Ciper, Italija in Švedska), določajo de facto raven minimalne plače v okviru
(sektorskih) kolektivnih pogodb. Pomembno je vedeti, da je pokritost kolektivnih pogodb glede
na države članice EU različna, zato prihaja do situacij, ko določeni delavci vanje niso zajeti in
posledično niso upravičeni do minimalne plače.142 V Avstriji je v kolektivne pogodbe zajetih
več kot 95 % redno zaposlenih delavcev. Kljub temu da je v Avstriji splošno sprejeto
prepričanje, da se minimalne plače določajo preko kolektivnih pogajanj, se občasno pojavljajo
glasovi za zakonsko določeno minimalno plačo. V letu 2017 so potekala pogajanja o splošni
kolektivni pogodbi, ki bi določila najnižjo mesečno plačo na 1.500 €. Predlog je bil z
obrazložitvijo, da je določanje minimalne plače znotraj avtonomije socialnih partnerjev,
zavrnjen.143 V Italiji najnižje plačilne stopnje določajo nacionalne kolektivne pogodbe za člane
organizacij podpisnic. Po določitvi minimalne plače v Nemčiji leta 2015, so se pogajanja v tej
smeri začela tudi v Italiji, vendar so se končala neuspešno. 144
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Obstajata torej dve možnosti urejanja minimalne plače – določanje s strani države oziroma
določanje v kolektivnih pogodbah.145

Raven zakonsko določene minimalne plače se od države do države močno razlikuje. Njen
razpon je bil v juliju 2018 med 261 €146 v Bolgariji in 1999 € v Luksemburgu na mesec.147
Spodnji graf prikazuje razvrstitev držav članic EU v tri skupine. Države nečlanice so prikazane
kot ločena skupina. Delitev se je oblikovala na podlagi ravni nacionalnih minimalnih bruto
plač, izraženih v EUR.
− V skupini 1 so države, v katerih so bile nacionalne minimalne mesečne plače nižje od
500 €,
− v skupini 2 so države, v katerih so bile minimalne mesečne plače vsaj 500 €, vendar
nižje od 1000 € in
− v skupini 3 države, v katerih so bile minimalne mesečne plače vsaj 1000 €.
V vseh državah kandidatkah za članstvo v EU so bile minimalne plače podobne tistim iz
skupine 1.148 Razvidno je tudi razhajanje med zahodnimi in vzhodnimi državami članicami EU.
V zahodnih državah članicah EU se minimalne plače gibljejo od 1.500 € pa do 2.000 €, medtem
ko v vzhodnih državah članicah EU prevladujejo plače v razponu med 250 € do približno 500
€.149 Če v primerjavo vzamemo višino BDP-ja na prebivalca in višino minimalne plače (vsaj
za zadnji dve leti), lahko sklepamo, da je višina minimalne plače povezana z nivojem BDP-ja
na prebivalca.150
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Slika 1: Minimalne plače (julij 2008 in julij 2018)151

Pri določanju minimalnih plač v EU lahko pride do posvetovanja, neposredne udeležbe
socialnih partnerjev, določitve minimalnih plač s kolektivnimi pogajanji, ki potekajo na
podlagi mnenj neodvisnih strokovnjakov ter vladnih statističnih uradov ali pa je višina
minimalne plače zakonsko določena.152 V praksi so v posvetovanje o ravni minimalne plače v
večini držav aktivno vključeni socialni partnerji (izjema je Nizozemska, kjer je vzpostavljen
avtomatski mehanizem indeksiranja). V državah, kjer s socialnimi partnerji ni bilo mogoče
doseči sporazuma o določitvi minimalne plače, je raven le-te določila vlada (npr. na Hrvaškem,
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Češkem, Poljskem in Slovaškem).153 Priporočila MOD zagovarjajo stališče, da nobena
matematična formula ne sme biti nadomestek za socialni dialog. Posvetovanje in usklajevanje
s socialnimi partnerji je namreč nujno za uskladitev višine minimalne plače.154
Najzahtevnejši del določanja minimalne plače je postavitev in prilagajanje ravni le-te. V
primeru, ko je minimalna plača prenizka, bo imela majhen učinek pri zaščiti delavcev in
njihovih družin pred neupravičeno nizko plačo ali celo revščino, medtem ko bodo minimalne
plače, v primeru da bodo previsoke, slabo upoštevane ali pa bodo imele negativne učinke na
zaposlitev kot tako. Nujen je uravnotežen pristop, ki mora temeljiti na dokazih, ki upoštevajo
tako potrebe delavcev in njihovih družin kot tudi gospodarske dejavnike. Ravnotežje je
zagotovilo, da bodo minimalne plače prilagojene nacionalnemu kontekstu in da se upošteva
učinkovita zaščita delavcev in razvoj trajnostnih podjetij.155
Tudi pomen minimalne plače se razlikuje glede na države članice EU. Kadar je raven
minimalne plače razmeroma visoka v primerjavi s povprečno plačo, se lahko pričakuje, da bo
višji delež zaposlenih prejel minimalno plačo. Tri od štirih držav (tj. Romunija, Madžarska in
Estonija), ki so doživele najvišjo rast minimalne plače v 7-letnem razdobju, od leta 2010
poročajo o precejšnjem številu zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo.156
Pokritost delovne sile z minimalno plačo se giblje od 3 % v Belgiji, na Češkem in Malti do 35
% v Grčiji, čeprav tukaj vključitev delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim časom, pomeni,
da ta delež ni strogo primerljiv. Opaziti je, da je delež višji v državah, kjer imajo visoko stopnjo
rasti minimalne plače, in v državah, kjer so minimalne plače relativno visoke glede na njihove
povprečne plače.157
V zadnjih nekaj letih je bilo v več državah članicah EU mogoče opaziti vzorec razmeroma
skromnega povišanja plač, pri čemer je veliko skupin, ki zastopajo delavce, trdilo, da so kupna
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moč in splošni življenjski standardi upadli. Nekateri politiki, predstavniki delavcev, interesne
skupine in komentatorji spodbujajo zamisel o “evropski minimalni plači” ali določitvi
nacionalnih minimalnih plač v vseh državah članicah EU.158

11 NEMČIJA: Prepoved kolektivnih dogovorov o plačah
samozaposlenih
Nemčija ima zakonsko urejeno minimalno plačo. Nemška zakonodaja pa v osnovi (antitrust)
prepoveduje kolektivne dogovore o plačah samozaposlenih, ki nimajo nobenega zaposlenega
(enako velja za gospodarske družbe). Izjema so na podlagi člena 12a Zakona o kolektivnih
sporazumih v Nemčiji (Tarifvertragsgesetz) t. i. ekonomsko odvisne osebe – gre za osebe, ki
so ekonomsko odvisne in delajo samo za enega naročnika ali pa od tega naročnika prejemajo
več kot 50 % prihodkov (30 % v medijskem sektorju). Na podlagi tega člena je v javni
radioteleviziji sklenjenih več sporazumov na ravni družbe med sindikati in več javnimi
radijskimi družbami. Ti določajo kolektivno dogovorjeno plačo. Načeloma se podjetja teh
dogovorov držijo.
Obstaja še ena kolektivna pogodba, sklenjena med Deutsche Journalisten-Verband (Združenje
novinarjev v Nemčiji, DJV), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Nemški sindikat
storitvene industrije, ver.di), Federacijo nemških časopisnih založnikov (Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger, BDZV) in več regionalnimi založniškimi združenji. Ta kolektivna
pogodba zajema samozaposlene novinarje, ki se pred zakonom obravnavajo podobno kot
zaposleni v dnevnih časopisih v zahodni Nemčiji. Sporazum določa kolektivno dogovorjene
stopnje plačila za besedila in slike, ki jih nudijo samostojni novinarji. Ta dogovor po mnenju
ver.di v praksi ni zelo pomemben – v številnih primerih založniki plačujejo manj od
dogovorjenih stopenj in samostojni novinarji, ki delajo na zelo konkurenčnem trgu, le redko
menijo, da je njihov položaj dovolj močan, da bi vztrajali pri plačilu ustreznih tarif. Vendar pa
ver.di meni, da je pogodba koristna, ker ponuja orientacijo za samostojne podjetnike o
ustreznih plačnih stopnjah.
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S sodelovanjem v zakonodajnem postopku so sindikati leta 2002 pripeljali do spremembe
Zakona o avtorskih pravicah (Urheberrechtsgesetz, UrhG). V skladu s tem predlogom
spremembe člena 32 UrhG se od delodajalcev in strank zahteva, da plačajo tako imenovano
ustrezno plačilo (angemessene Vergütung) lastnikom avtorskega gradiva. To ni prizadelo samo
pisateljev in novinarjev, temveč tudi fotografe in druge samozaposlene delavce v medijskem
sektorju. Po pogajanjih s številnimi založniki in mediacijskim postopkom, ki je vključeval
zvezno ministrstvo za pravosodje (Bundesministerium der Justiz, BMJ), je bil sklenjen
dogovor med ver.di in devetimi glavnimi založniki literature o ustreznem nagrajevanju
pisateljev. Sporazum (ki pravno ni kolektivna pogodba) je začel veljati julija 2005 in navaja,
da je treba pisateljem plačati vsaj 10 % neto prodajne cene trde platnice in 5 % neto cene
papirnate knjižice za vsako prodano kopijo. Vsebuje tudi določbe o tem, kako nagrajevati
pisatelje, če so njihovi naslovi prevedeni ali prodani drugim založnikom.159

12 ŠPANIJA: Minimalna plača za vse zaposlene, ne pa za
samozaposlene
Minimalna plača je urejena v 27.1 členu Zakona o pravicah delavcev, na podlagi katerega se
minimalna plača določa glede na 4 faktorje:
1. letni indeks drobnoprodajnih cen (Índice de Precios al Consumo),
2. povprečno rast produktivnosti,
3. prispevek dela k bruto nacionalnemu dohodku in
4. splošni ekonomski kontekst.
Vendar pa ni nujno, da se vsi od štirih faktorjev upoštevajo, oz. ni določeno, v kakšni meri se
mora kateri od faktorjev upoštevati. Sprejeta je s Kraljevim odlokom in je potem zamrznjena.
Do leta 2018 je bila minimalna plača določena s strani vlade (enostransko), v letu 2018 (Royal
Decree Act 1077/2017 of 29 December) pa se je prvič določila kot dogovor med vlado
(ministrstvo za delo), sindikati (CCOO and UGT) in predstavniki delodajalcev (CEOE and
159
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CEPYME). Del dogovora je bil tudi, da se bo minimalna plača do leta 2020 povišala na 850 €,
kar je pa vezano na dva pogoja: španski BDP se bo moral zvišati za več kot 2,5 % vsako leto,
v sistem socialne varnosti pa se bo vsako leto vključilo 450.000 delavcev več.160
Zakonsko določena minimalna plača ne vsebuje samo osnovne plače, ampak tudi druge
dodatke, ki so lahko (niso pa nujno samo ti):
-

službeni avtomobili,

-

zasebno zdravstveno zavarovanje in

-

boni/kuponi za obroke.

Ti prispevki pa ne smejo presegati 30 % celotne plače delavca. Kolektivne pogodbe pa pogosto
določajo minimalne plače, ki so nižje od zakonsko določene.161
Španska minimalna plača velja za vse zaposlene (ne glede na to, ali so zaposleni za nedoločen
ali določen čas) ter za zaposlene v gospodinjstvih (gre za spremembo iz leta 2012). Za
samozaposlene (t. i. autonomos) pa minimalna plača ne velja, vpliva pa na višino prispevkov,
ki jih plačujejo. Načeloma plačujejo prispevke v višini 285 € mesečno (ne glede na višino
plačila, ki ga prejmejo). Osebe, ki niso niti zaposlene niti samozaposlene, pa ne potrebujejo
plačevati teh prispevkov, če ne prejemajo vsaj višine minimalne plače – gre za ljudi, ki so
plačani za neko delo, katerega ne izvajajo redno oz. ga izvajajo samo enkrat (npr. plačilo za
govor na nekem dogodku).162
Španska zakonodaja ureja tudi to, da mora biti posameznik, ki je samozaposlen, dejansko
samozaposlen, ne pa v prikritem delovnem razmerju (autonomo falso). Poleg tega pa imajo
urejene tudi »ekonomsko odvisne osebe«, ki :
-

redno opravljajo profesionalno dejavnost za dobiček,
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-

opravljajo storitev osebno, direktno in primarno za eno pravno ali fizično osebo
(naročnika)

-

in prejemajo več kot 75 % dohodkov samo od tega naročnika.163

Ekonomsko odvisne osebe se morajo prijaviti v sistem socialne varnosti in tam lahko določijo,
kakšno stopnjo varnosti želijo. Glede na njihove zahteve je določeno, koliko morajo prispevati.
164

13 FRANCIJA: Možnost konstruktivnega odpusta ob
neizplačilu minimalne plače
Francija je prvič sprejela zakonodajo o nacionalni minimalni plači leta 1950 – SMIG (Salaire
Minimum National Interprofessionnel Garanti). To je bila minimalna urna plača, ki je bila
vezana na indeks rasti drobnoprodajnih cen. Ker pa je vezanost na cene pomenila, da
minimalna plača ni rasla enako hitro, kot je rasla produktivnost in z njo povprečna plača, so
leta 1970 sprejeli nov zakon – SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), ki
je povezal rast minimalne plače tako z indeksom rasti drobnoprodajnih cen (inflacijo) kot tudi
z rastjo (urnih) plač t. i. modrih ovratnikov.165
Po sedanji ureditvi zakonsko določena minimalna plača predstavlja urno kompenzacijo, ki jo
dobi zaposleni, vključno z delavci, ki so zaposleni za krajši delovni čas,166 in sledi gospodarski
rasti ter tako širi soudeležbo delavcev pri pozitivnih učinkih gospodarske rasti, hkrati pa
zmanjšuje neenakost med plačami.
SMIC določa vlada, v osnovi na podlagi predloga odbora strokovnjakov (njihovo poročilo je
poslano Commission nationale de la négociation collective (CNNC) in vladi, mnenje le-teh pa
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je tudi vključeno v končno poročilo), poleg tega pa je mogoče minimalno plačo spremeniti tudi
avtomatsko zaradi inflacije.167 Na podlagi kolektivnih pogodb je lahko minimalna plača tudi
drugačna. Če je v kolektivni pogodbi določena višja minimalna plača, potem je delodajalec
dolžan plačati toliko, kot je določeno s kolektivno pogodbo. V primeru da je določen nižji
znesek, kot je zakonski, potem mora delodajalec plačati tudi razliko do minimalne plače.168
»V letu 1998 je bil v državi zakonsko določen delovni teden v višini 35 ur (prej 39 ur), na
podlagi katerega je bil urnemu nivoju SMIC prilagojen izračun mesečne minimalne plače
(GMR – La Garantie mensuelle de rémunération) tako, da je ostala mesečna plača
nespremenjena tudi za tiste delavce, ki se jim je delovni čas skrajšal na 35 ur tedensko.«169
Delovni zakonik (Code du travail) daje pravno podlago za minimalno plačo v tretjem poglavju
druge knjige (splošna načela v členih L3231-2 do L3231-3, posebne določbe za mladoletne
delavce pa v členih D3231-2 do D3231-3). Znesek minimalne plače pa določa dekret
predsednika republike.170
Minimalna plača zagotavlja tistim delavcem, katerih plače so najnižje, kupno moč in
soudeležbo pri ekonomskem razvoju države.171 Minimalna plača se mora od leta 2010
korigirati vsako leto z začetkom veljave 1. januarja (prej 1. julija).
Prilagoditev minimalne plače se torej opravlja na podlagi gibanja dveh indikatorjev in
morebitne odločitve vlade:
1. indeksa rasti drobnoprodajnih cen (brez tobaka), ki velja za 20 % gospodinjstev z
najnižjimi dohodki (če je indeks rasti drobnoprodajnih cen večji od 2 % znotraj
posameznega leta, se prilagoditev minimalne plače opravi takoj in avtomatično v višini
izračunanega indeksa),
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2. minimalna plača se poveča za polovico povečanja kupne moči povprečnih bruto urnih
zaslužkov v proizvodnji (salaire horaire brut moyen ouvrier),
3. povečanje minimalne plače je možno tudi na osnovi diskrecijske odločitve vlade, ki
temelji na t. i. vladnih letnih pregledih (t. i. »coup de pouce«) (spletna stran Francoske
javne uprave).
Po Delovnem zakoniku so (kot izjema) lahko plačani nižje od minimalne plače vajenci, delavci
s posebnimi potrebami in mladoletni.
Za delavce mlajše od 18 let je minimalna plača zmanjšana za:
-

20 % preden so stari 17 let,

-

10 % med njihovim 17. in 18. letom. 172

Zmanjšanje pa ne velja, če so mladi delavci imeli šest mesecev praktičnega dela v tisti panogi,
v kateri delajo. Poleg tega Delovni zakonik določa tudi, da morajo mlajši od 16 let za delo med
poletnimi počitnicami prejeti 80 % minimalne plače, mladi, ki delajo na osnovi pogodb, pa
morajo prejemati minimalno plačilo, ki znaša med 55 in 100 % minimalne plače (točen
odstotek je odvisen od prejšnjih kvalifikacij in starosti).
»Izjema glede višine minimalne plače so tudi praktikanti (praktično delo je lahko neplačano,
če delajo manj kot 2 meseca), ki pa prejemajo finančno kompenzacijo v višini najmanj 36,29
% minimalne place, in delavci s posebnimi potrebami (invalidi), ki prejemajo plačilo v višini
od 55 % do 110 % minimalne plače.«173
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Slika 2: Vrednosti minimalne plače za mlade vajence v Franciji (%).174
Nekateri dodatki k plači so v Franciji izključeni iz minimalne plače, in sicer:
-

povrnitev stroškov (vključno za prevoz),

-

plačila za nadurno delo,

-

udeležba v dobičku podjetja in druge ugodnosti (bonusi) (les primes de participation et
d'intéressement),

-

dodatki za senjoriteto, prisotnost na delu ali za posebne pogoje dela (za nezdravo
delovno okolje),

-

počitniški bonusi (regres) in izplačila na koncu leta, razen če so plačana z mesečnimi
obroki.

Kršitve izplačevanja zakonsko določene minimalne plače se kaznujejo z globo delodajalca
do 7.500 €, prav tako pa so prenizko izplačane plače izterljive na zahtevo prizadetega
delavca. V primeru neizplačila minimalne plače lahko delavcu omogočijo sprožitev
postopka t. i. »konstruktivnega odpusta«, ki ima za delodajalca enake posledice kot t. i.
»nepravičen odpust« s strani delodajalca (spletna stran Global Workplace Insider).
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Eurofound (2018), str. 9.
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Slika 2: Delež zaposlenih, ki zaslužijo manj kot 105% minimalne plače, oktober 2010 in
2014 (%)175

Med državami EU je bila Slovenija (v letih 2010 in 2014) na vrhu lestvice, ki prikazuje, koliko
delavcev je plačanih pod 105 % minimalne plače. Leta 2014 je bilo to 19,1 % zaposlenih.
Francija je v letu 2014 imela tako plačanih 8,4 %, Španija 1 %, na samem dnu lestvice pa je
Belgija, kjer je pod 105 % minimalne plače plačanih samo 0,4 % delavcev.
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14 BOLGARIJA: Najnižja minimalna plača v EU
Bolgarija je država članica EU od 1. januarja 2007 in je bila v juliju 2018 ponovno država z
najnižjo ravnjo minimalne plače med vsemi državami članicami EU. Mesečna minimalna plača
v Bolgariji znaša 261 € (oziroma 510 BGN).176 V 8-letnem razdobju, od julija leta 2010, je bila
povprečna letna stopnja spremembe minimalnih plač najvišja v Romuniji (11,5 %), medtem ko
je Bolgarija takoj na drugem mestu z 8,8 %.177
Države članice EU lahko na podlagi ravni nacionalnih minimalnih bruto mesečnih plač,
izraženih v EUR, razvrstimo v tri skupine, pri čemer je Bolgarija v skupini 1 tj. med državami,
ki imajo nacionalne plače nižje od 500 € mesečno. Pri primerjavi bruto minimalne plače, ob
upoštevanju razlik v ravneh cen z uporabo paritete kupne moči za izdatke gospodinjstev za
končno potrošnjo, se s prilagoditvijo, zaradi razlik v ravneh cen, razlike v ravneh minimalnih
plač med državami zmanjšajo. Države članice EU lahko na podlagi ravni nacionalnih
minimalnih bruto mesečnih plač, izraženih v standardni kupni moči (v nadaljevanju: SKM),
razvrstimo v tri skupine, pri čemer Bolgarija še vedno spada v skupino 1, kjer so države, v
katerih so bile julija 2018 nacionalne minimalne plače nižje od 750 SKM (539 SKM v
Bolgariji).178
Določitev minimalne plače za leto 2018 v Bolgariji ni bila enostavna. V januarju 2017 so
delodajalske organizacije Bulgarian Industrial Capital Association (AIKB), Bulgarian
Chambers of Commerce and Industry (BCCI) in Confederation of Employers and Industrialists
(KRIB) skritizirale odločitev vlade o zvišanju minimalne plače. Njihov argument je bil, da je
bila odločitev sprejeta v nasprotju z opredeljenim pravnim postopkom, saj se v nacionalnem
svetu niso posvetovali s socialnimi partnerji.179
Metoda, ki se v Bolgariji sicer uporablja za določanje minimalne plače, je tristransko
posvetovanje. Protokol v Bolgariji je, da se je potrebno posvetovati z nacionalnim svetom za

176

BGN je bolgarska valuta – bolgarski lev.
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tripartitno sodelovanje, ki svoje odločitve predloži predsedniku vlade, pristojnemu ministru
oziroma vodji drugega oddelka centralne vlade. Svet ministrov nato na podlagi predlogov
dokončno določi raven minimalne plače.180
V mesecu maju 2017 je Vrhovno upravno sodišče v Bolgariji razveljavilo odlok, s katerim naj
bi se minimalna plača iz 420 BGN povečala na 460 BGN mesečno. Svet ministrov je kljub
temu določil povišanje minimalne plače na 460 BGN, kar so podprli tudi sindikati in vlada.
Cilj je namreč povečanje minimalne plače na 600 BGN (306 €) do leta 2020. Delodajalci se s
tem še vedno ne strinjajo in povečanju nasprotujejo, saj menijo, da povprečna rast plač ni v
skladu z nenehno rastjo revščine in nizko rastjo produktivnosti dela. Delodajalci se ne strinjajo
z vlado, katera ima moč določanja minimalne plače brez posvetovanja s socialnimi partnerji.181
Trenutno v Bolgariji potekajo razprave o primernem mehanizmu za določanje minimalne
plače. Socialni partnerji so upoštevali specifično priporočilo Evropske komisije za
vzpostavitev mehanizma za določitev minimalne plače in trenutno tristranska delovna skupina,
ki jo vodi minister za delo in socialno politiko, Biser Petkov, opredeljuje nova pravila, ki bodo
primerna za implementacijo v pravni red. Delo skupine še vedno ni dokončano zaradi nasprotij,
ki nastajajo med delodajalci in sindikati.182 Bolgarski sindikati se zavzemajo za to, da naj bo
zakonsko določena minimalna plača visoka najmanj 50 % povprečne plače.183
Mesto najnižje minimalne plače v EU (v nominalnem in dejanskem smislu) trenutno ostaja v
Bolgariji in glede na nedavno povečanje minimalne plače v Romuniji, kjer imajo drugo
najnižjo minimalno plačo v EU, se razlika med državama še stopnjuje.184
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Repealed, SG No. 100/1992, Art. 244 of the Labour Code.
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Eurofound (2018), str. 13.
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EKONOMSKA ANALIZA
Avtorici: Lea Jenič in Lea Kopina.

TEORETIČNI DEL
UVOD
Pod pojmom minimalna plača razumemo najnižjo možno urno oz. dnevno ali mesečno plačilo,
katero delodajalec na pravno-formalni podlagi plačuje svojim zaposlenim. Je najnižja plača,
določena z zakonom, na podlagi katere lahko delavci na trgu dela ponujajo svoje delo.185
V opravljeni ekonomski analizi smo se posvetili analizi teoretskih izhodišč za minimalno plačo
in pregledali kazalnike, ki slednjo določajo. Nadalje smo razmišljali o prenosu tega koncepta
na področje minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela. Posvetili smo se vprašanjem,
kot so: Kdaj je prišlo do določitve minimalne plače in zakaj? Katere prednosti in slabosti
prinaša določitev minimalne plače? Kateri so argumenti za in kateri proti? Kako je z minimalno
plačo v atipičnih oblikah dela? Kakšna je formula za določitev minimalne plače? Katere
kazalnike vključuje?
Glavni cilj ekonomskega dela je narediti analizo že obstoječih formul za določanje minimalne
urne postavke v atipičnih oblikah dela in razviti formulo, ki bi jo lahko uporabili za določitev
minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela, kjer slednja še ni postavljena. Rezultat
ekonomske analize je predlog za minimalno urno postavko v atipičnih oblikah dela.
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ILO, 2014.
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16 OPREDELITEV MINIMALNE PLAČE
Minimalna plača je opredeljena kot »minimalno plačilo, ki ga delodajalec lahko plača delavcu
za delo opravljeno v določenem obdobju. Slednje ne moremo zmanjšati niti na podlagi
kolektivnega sporazuma niti na podlagi pogodbe.«186 Določena je lahko z zakonom ali na
podlagi drugih zakonsko pooblaščenih institucij. Glavni namen minimalne plače je zaščita
delavcev pred nizko plačo, poleg tega pa zagotavlja pokrivanje življenjskih stroškov.
Predstavlja tudi način zmanjševanja revščine in neenakosti kot na primer neenakosti med
moškimi in ženskami (uveljavljanje pravice do enake plače za delo z enako vrednostjo, ne
glede na spol).187

Minimalna mesečna plača torej pomeni pravico delavca, ki je v Republiki Sloveniji zaposlen
za poln delovni čas, da prejme plačilo za delo, ki ga je opravil najmanj v znesku slednje.
Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni plači. Formulo za njen izračun pripravijo vsako
leto na Ministrstvu za delo, in sicer ob upoštevanju različnih dejavnikov, kot so: rast cen
življenjskih potrebščin, gospodarska rast, gibanje plač, gibanje zaposlenosti itd.

Za letošnje leto (2018) je bila minimalna plača določena v višini 638,42 € neto oziroma natanko
842,79 € bruto, kar znaša za 4,7 odstotka več kot lansko leto. Sestavljena je iz osnovne plače
delavca za določen mesec, dela za delovno uspešnost ter vseh preostalih dodatkov, ki ji
pripadajo, z izjemo dodatka za nočno delo, za delo na praznike, za delo v nedeljskem času ter
delo na dela proste dneve, določene po zakonu. Poleg navedenih dodatkov v minimalno plačo
tudi ni mogoče vključiti povračila stroškov, ki jih delodajalec dolguje delavcu (npr. stroškov
za prehrano med delom, prevoz na delo in iz njega, stroškov iz naslova službenih potovanj
itd.), in drugih plačil, kot so npr. regres, odpravnine, jubilejne nagrade itd.188
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ILO, 2014.
Grant Thornton Advisory, 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. l.
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17 ATIPIČNE OBLIKE DELA
Atipične oblike dela pomenijo oblike zaposlitve v izjemnih primerih. Kljub temu da zakon o
delovnih razmerjih določa, da se pogodbe o zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas, so slednje
postale v praksi precej razširjene.189
Bolj podrobno jih lahko definiramo kot oblike zaposlitve, ki se v nekaterih lastnostih
razlikujejo od tipične zaposlitve, na podlagi pogodbe za nedoločen delovni čas, po kateri so
delavci zaposleni za polni delovni čas in delajo neposredno za delodajalca (sledijo njegovim
navodilom in so pod njegovim vodstvom) v njegovih prostorih.190 V atipične oblike zaposlitve
sodijo zaposlitev za določen čas, zaposlitve za krajši delovni čas, samozaposlitev, študentsko
delo in agencijsko delo.191

V ekonomskem delu se posvetimo predvsem raziskovanju dveh pomembnih oblik dela:
samozaposlitvi in študentskemu delu. Samozaposlitev je oblika atipičnega dela, ki se v
zadnjem času vse bolj uveljavlja. Pomeni samostojno izvajanje dela za več naročnikov in
vključuje avtonomno določanje cene svojega dela. V osnovi je bila mišljena kot dodatna
(vzporedna) dejavnost poleg opravljanja formalnega delovnega razmerja. Oblika dela, kot jo
poznamo danes (s katero je moč nadomeščati delavce, ki jih varuje zakonodaja), je postala šele
v zadnjih letih. Posledično se poleg tradicionalnih poklicev, značilnih za samozaposlitev
(umetniki, obrtniki, odvetniki itd.), za slednjo odločajo tudi industrijski delavci, šoferji,
novinarji,

čistilke,

zavarovalniški

agenti

itd.

Poznan

je

tudi

izraz

»navidezna

samozaposlenost«, ki poimenuje opravljanje dela, katerega oseba opravlja že v prvotnem
delovnem razmerju z delodajalcem. Samozaposlena oseba v tem primeru sama skrbi za svoje
socialno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter sama prevzema poslovno tveganje. Delo
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Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, 2008.
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na ta način se pogosto opravlja za enega delodajalca, pod njegovimi navodili in nadzorom, za
razliko od samozaposlenega, ki lahko sklepa pogodbe s komerkoli.192

18 EKONOMSKE TEORIJE MINIMALNE PLAČE
(ANALIZA ČLANKA M. A. Research Paper: Michael Swistar)
Prve razprave o minimalni plači in njenih vplivih, postavljene zgolj na teoretičnih osnovah,
segajo nazaj v 19. stoletje. Neoklasični teoretiki, npr. John Bates Clark, H. B. Lees-Smith in
Frank Taussig, so menili, da je zmanjšana zaposlenost med delavci z nižjo kvalifikacijo
posledica povišanja minimalne plače. Standardna neoklasična teorija pravi, da se podjetje na
povišanje minimalne plače odzove na dva možna načina. Prvič, zmanjša število delavcev ali
drugič, visoko kvalificirano delovno silo zamenja za manj usposobljene delavce. V nasprotju
z njimi so bolj napredni teoretiki, kot so na primer Rogers Seager, Sidney Webb in John
Commons, mnenja, da je možno preko višje minimalne plače uspešnejše preprečiti izkoriščanje
manj usposobljenih delavcev. Višja plača služi kot motivacija za delavce ter ob enem zvišuje
njihovo kupno moč.193

Velika recesija leta 2008 je prinesla kar nekaj sprememb, saj je zavrnila prej uveljavljene
ekonomske teorije. Minimalne plače so postale način reševanja slednje, prišlo je do zahtev po
zviševanju minimalne plače v ZDA, Nemčiji itd. Razlog za slednje naj bi bilo mnenje nekaterih
mednarodnih institucij kot npr. OECD, ILO itd., da naj bi minimalne plače služile za oživljanje
gospodarstva. Večina opravljenih študij v tistem času je tudi potrdila pozitivne učinke višjih
minimalnih plač ter ovrgla domnevo, da je večja brezposelnost posledica višje place.194
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18. 1 Model ponudbe in povpraševanja
Model ponudbe in povpraševanja je najosnovnejši model, ki razlaga vpliv minimalne plače na
zaposlenost. Model predpostavlja veliko število delodajalcev in delavcev na trgu, s tem da
nihče od naštetih ne more individualno vplivati na raven plač. Ponudba dela je homogena,
delodajalci racionalni, trg je popolnoma konkurenčen, kar pomeni, da imajo vsi na razpolago
popolne informacije. Vsak, ki ima željo po delu in ustrezno usposobljenost, delo dobi, in sicer
za plačilo, ki je vnaprej znano.195
Model lahko ponazorimo s sliko številka 7. Začetno ravnotežje se začne v točki A. Tu delavci
prejemajo plačilo na ravni Wo, zaposlenost se oblikuje pri točki No. Po tem ko je uvedena
minimalna plača, se zaposlenost ustavi na ravni N1, plača pa na ravni Wm. Ravnotežje se prav
tako spremeni, in sicer se premakne v točko B. Iz sledečega je razvidno, da minimalna plača
ovira način delovanja trga, ga na nek način omejuje. V kolikor dvignemo minimalno plačo nad
raven ravnotežja, bodo delodajalci zaposlili manj delavcev, saj se cena dela poviša. Posledica
je nižje povpraševanje po delavcih in presežek ponudbe slednjih.196
Delavcem, ki imajo mejni proizvod dela pod ravnjo minimalne plače, se na konkurenčnem
trgu, ob uvajanju slednje, zmanjša zaposlenost. Minimalna plača torej vpliva na zaposlovanje
delavcev z nizko usposobljenostjo – dvig slednje namreč vodi v zamenjavo delavcev z nižjo
produktivnostjo z delavci z višjo produktivnostjo. Po ekonomski teoriji to torej pomeni, da
uvedba minimalne plače vodi v zmanjšanje zaposlovanja nizko kvalificiranih delavcev. Čim
večje je zmanjšanje zaposlenosti, tem večja je elastičnost povpraševanja po delu.197
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18. 2 Model monopsona in monpsonistične konkurence
Model ponudbe in povpraševanja je bil deležen nemalo kritik, predvsem zaradi strogih
predpostavk, katerih na realnem trgu dela ni moč zaznati. Trg dela namreč ni homogen,
informacije niso popolne, podjetja vplivajo na postavljanje plač. Posledično je prišlo do razvoja
alternativnih modelov, ki med drugim trdijo, da ima lahko minimalna plača tudi pozitivne
vplive na zaposlovanje.

Model monopsona in monopsonistične konkurence je eden najpomembnejših. Za model
monopsona je značilno, da obstaja zgolj en kupec dela (produkcijskega faktorja). Slednje
pomeni, da po delu povprašuje zgolj eno podjetje, ki pa ima hkrati tudi veliko tržno moč za
določanje višine plač. Če ponudi višje plače, bo dobil tudi več ponudb za delo. Racionalni
delodajalec zaposli toliko delavcev, da je višina mejnih stroškov enaka mejnemu proizvodu
dela.198
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Model monopsona je prikazan na sliki številka 8. Na ravni Wo in Eo je izoblikovano začetno
ravnotežje. V tej točki so namreč mejni stroški enaki mejnemu proizvodu dela, delodajalec se
zatorej obnaša racionalno. Uvedba minimalne plače na raven Wm pomeni povečanje
zaposlenosti na raven Em. Enako bi se zgodilo ob uvedbi minimalne plače na raven W1, saj bi
slednja še vedno vodila v povečanje zaposlenosti na raven E1. Sprememba pa bi se zgodila na
ravni W2, saj bi povečanje minimalne plače do te ravni vodilo v nižjo zaposlenost, in sicer na
raven E0. Ob spustu plače pod raven W2 je ponovno moč opaziti zvišanje zaposlenosti.199

Model torej dokazuje, da je uvedba minimalne plače lahko pozitivna, vendar zgolj do točke,
ko so mejni stroški enaki mejnemu proizvodu dela. V nasprotnem primeru ima minimalna plača
negativne učinke na zaposlenost. Pomembno vlogo pri slednjem ima elastičnost ponudbe
delovne sile, ki določa za koliko se mora povečati minimalna plača preden pride do
zmanjševanja zaposlenosti. Na splošno velja, da večja kot je elastičnost ponudbe delovne sile,
manjše je povečanje minimalne plače. Negativni vplivi minimalne plače so tako bolj razvidni
na popolnoma konkurenčnih trgih, saj je povpraševanje po delu bolj elastično kot npr. v
primerjavi s trgom dela monopsona, kjer je povpraševanje manj elastično.200
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Tudi model monopsona je bil deležen kritik, predvsem na račun obstoja le enega povpraševalca
po delu, kar je daleč od realnega stanja. Odgovor na kritike je bil razvoj novega modela oz.
teorije, in sicer teorije monopsonistične konkurence. Slednje predpostavlja, da je na trgu dela
več povpraševalcev po slednjem ter da je fluktuacija delovne sile nizka oz. z drugimi besedami,
delavci nimajo veliko znanja o različnih možnostih zaposlitve.201

Krivulja ponudbe je v modelu monopsonistične konkurence naraščujoča. Slednje je razvidno
tudi na sliki številka 9. Da je ponudba naraščujoča, je posledica nepopolnih informacij o
različnih možnostih dela in različnih preferenc ljudi glede različnih del. Začetno ravnotežje se
oblikuje na višini plač v točki Wo in na točki zaposlenosti Lo. Tam so mejni stroški enaki
mejnemu prihodku. LSo je prvotna ponudba dela. V kolikor se minimalna plača poveča na
raven Wm, se celotna krivulja ponudbe premakne na levo v točko LSm, mejni stroški pa se
premaknejo v MCm. V kolikor se minimalna plača poveča minimalno, se zaposlenost poveča.
V nasprotnem primeru, ob velikem povečanju minimalne plače, pa se zaposlenost zmanjša.202
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Kot je razvidno, vplivi minimalne plače na zaposlenost niso poenoteni. Ekonomske teorije
prikazujejo različne vplive na zaposlenost – tako pozitivne kot negativne.203

18. 3 Dvosektorski model
Druga polovica dvajsetega stoletja je bila za ekonomijo kot znanstveno vedo zelo pomembna.
V raziskovanje so začeli vključevati različno novo tehnologijo, ki so jo matematično
podkrepili. Na ta način je bilo raziskovanje vpliva minimalne plače lažje, posledično pa je
slednje pripeljalo do novih ugotovitev in nestrinjanj s tradicionalno klasično teorijo. Prišlo je
do nastanka novih teorij, kot je npr. teorija dvosektorskega modela.204

Slednja temelji na dejstvu, da kljub uvedbi minimalne plače, velik delež zaposlenih dela za
plačo, ki je nižja od minimalne. Vzrok za to je lahko nespoštovanje podjetij ali raznih izjem na
določenih področjih gospodarstva. Dvosektorski model izhaja iz dejstva, da lahko kljub visoki
pokritosti z minimalno plačo obstaja velik delež zaposlenih, ki prejemajo plačo, nižjo od
minimalne. Posledično je bil zato najprej uporabljen model minimalne plače, ki upošteva
zaposlitve v sektorju brez minimalne plače. Finnis Welch je model nadgradil, ga razširil in
upošteval gospodarstvo dveh sektorjev, pri čemer je v enem uvedena minimalna plača, v
drugem pa ne.205

Če zvišamo minimalno plačo, bo imelo slednje neposreden vpliv zgolj na sektor, kjer velja
minimalna plača (pokriti sektor). Vpliv se bo kazal v zmanjšanju zaposlenosti in povpraševanja
po delu. Po drugi strani pa povišanje minimalne plače nima neposrednega vpliva na število
zaposlenih in plače v sektorju, kjer minimalna plača ni uvedena (nepokriti sektor). V tem
sektorju je moč zaznati posredni učinek, in sicer ob predpostavki, da je delo med sektorjema
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mobilno. V tem primeru bo prišlo do prilagajanja vse do točke, kjer bo prišlo do izenačenja
plače v obeh sektorjih. Del odpuščenih, zaradi povišanja minimalne plače v enem sektorju
(pokritem), se bo namreč zaposlil v drugem sektorju (nepokritem). Prav tako se bo nekaj
delovne sile premaknilo iz nepokritega v pokriti sektor, saj jih bo vodila želja po večjih plačah.
Welch je bil mnenja, da povišanje minimalne plače ob slučajnem razporedu delovnih mest v
pokritem sektorju vodi v pomik delovne sile v sektor, ki je nepokrit. Ponudba dela se bo v
nepokritem sektorju torej povečala, predvsem zaradi dejstva, da se bodo tisti delavci, ki so
izgubili delovno mesto v sektorju z minimalno plačo, premaknili v sektor, kjer je prilagajanje
plač možno, s tem pa se bo povečalo tudi povpraševanje po delu. V nepokritem sektorju plača
pade pod prejšnjo ravnotežno raven, ponudba dela pa se poveča. Posledično se povpraševanje
po delu in zaposlenost v nepokritem sektorju povečata.206

Učinek zvišanja minimalne plače v nepokritem sektorju je razviden na sliki 4. Minimalna plača
v pokritem sektorju pred povišanjem znaša w0. Zvišanje minimalne plače v sektorju pomeni,
da se delavci, ki so bili odpuščeni, premaknejo v nepokriti sektor. Tradicionalna ekonomska
teorija predvideva, da se posledično plače v nepokritem sektorju znižajo (iz w0 na wu),
zaposlenost pa zviša (iz E0 na Eu). Kljub temu se vsi odpuščeni v pokritem sektorju ne
zaposlijo v nepokritem sektorju. Nekateri se sploh ne zaposlijo, saj niso pripravljeni delati za
plače, po katerih bi delali v nepokritem sektorju. Sklenemo torej lahko, da je učinek minimalne
plače v modelu dveh sektorjev odvisen od tega, kako elastična je ponudba dela v povezavi s
plačami, kako elastično je povpraševanje po delu ter velikosti pokritega sektorja itd.207

Nadaljnji razvoj teorije dvosektorskih modelov sta naredila Gramlich in Mincer. Prikazala sta,
da se lahko delavci na podlagi začetnih pogojev premaknejo v obe smeri, tako v nepokriti
sektor kot tudi iz njega. Končni učinek gibanja dela je tako odvisen od elastičnosti
povpraševanja v sektorju z minimalno plačo in stopnje nastajanja delovnih mest. Če je v
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sektorju z minimalno plačo elastičnost povpraševanja nizka, se delovna sila premakne v pokriti
sektor, plače v sektorju brez minimalne plače pa se povišajo.208

18. 4 Raziskava Kruegerja in Carda
David Card ter Alen Krueger sta ameriška ekonomista, ki sta preučevala vpliv minimalne plače
na nivo zaposlenosti. Njuna raziskava sega v leto 1992 in vključuje 410 restavracij hitre
prehrane na področju Pensilvanije in New Jerseyja. Raziskava je bila opravljena na podlagi
dveh skupin: preučevane in kontrolne. V preučevano so bili vključeni delavci iz New Jerseyja,
kateri so bili deležni povečanja minimalne plače s 4,25 $ na 5,05 $. V kontrolno skupino so
bili vključeni delavci iz Pensilvanije, ki niso bili deležni povečanja minimalne plače. Prvi del
njune raziskave sta opravila leta 1992, en mesec pred povečanjem minimalne plače, in sicer
preko telefonskega anketiranja. V anketiranje sta vključila 473 restavracij. Vprašanja, ki sta jih
zastavljala, so bila povezana z zaposlenostjo, začetnimi plačami, cenami in drugimi
značilnostmi poslovanja. Drugi del raziskave je potekal osem mesecev po tem, ko se je
minimalna plača povečala. Anketirala sta 371 restavracij. Ugotovila sta, da povečanje
minimalne plače ni negativno vplivalo na zaposlenost. Ta se je v New Jerseyju v primerjavi s
208
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Pensilvanijo celo povečala (Card & Kreuger, 1994). Nista torej zasledila, da bi se zaposlenost
znižala zaradi povišanja minimalne plače. Ugotovila sta zgolj, da je prišlo v New Jerseyju do
povečanja cene kosila, kar je bila posledica povečanja minimalne plače. To pomeni, da so
delodajalci del večjih stroškov dela prenesli na svoje goste.

V tabeli so prikazani rezultati njune raziskave. Minimalna plača se je povečala za približno
18,8 %. Slednje ni vodilo v nižjo zaposlenost, ravno nasprotno, v New Jerseyju je prišlo do
povečanja zaposlenosti (kar v 51,5 % primera). V Pensilvaniji je prišlo do manjšega padca
zaposlenosti, a slednje ni posledica uvedbe minimalne plače.209

Gibanje zaposlenosti v New Jerseyju in Pensilvaniji:

New Jersey (%) Pensilvanija (%)

Zmanjšanje zaposlenosti 44,0

53,3

Ohranitev zaposlenosti

4,5

5,4

Povečanje zaposlenosti

51,5

41,3

Vir: Y. Ghellab, Minimum wage and youth unemployment, 1998, str. 17.
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18. 5 Raziskava vpliva minimalne plače v Texasu
Podobno raziskavo prejšnji sta opravila tudi ekonomista Katz in Kreuger. Raziskava je bila
opravljena leta 1990, ko se je minimalna plača zvišala s 3,35 $ na 3,80 $ na uro. Že naslednje
leto je sledilo ponovno zvišanje na 4,25 $. Skupno se je tako minimalna plača zvišala za 26,8
% minimalne plače. Podobno kot prej omenjena raziskava je tudi ta potekala v restavraciji s
hitro prehrano, in sicer v zvezni ameriški državi Teksas. Raziskavo sta razdelila na dva dela:
pred in po povišanju minimalne plače. Rezultati, pridobljeni na podlagi prvega dela
raziskovanja kažejo, da je bilo 71,4 % vseh vključenih restavracij prisiljenih zvišati začetne
plače zaradi povišanja minimalne plače. Preostale restavracije so zaposlenim plačevale
natančen znesek minimalne plače. Drugo povečanje minimalne plače je imelo še večji vpliv na
preostale plače – kar 95 % restavracij je namreč zvišalo svoje začetne plače, 75,8 % pa je
začetne plače uskladilo na raven minimalne plače. Kljub temu avtorja nista dokazala, da se je
zaposlenost zmanjšala zaradi minimalne plače. Ravno nasprotno. Ugotovila sta namreč, da 10
% zvišanje minimalne plače zviša celotno zaposlenost za 18,5 %. Vzrok za povišanje so najbrž
prenizke plače, ki so jih delavci v Teksasu dobivali pred povišanjem minimalne plače.

Obe zgoraj navedeni študiji sta bili deležni kritik. Njuna največja kritika sta bila Wascher in
Neumark. Slednja sta bila skeptična glede uporabljene metodologije, torej ali je bil izbor
naravnega eksperimenta zares ustrezen. Slednji namreč ne upošteva kasnejših učinkov
minimalne plače. Študiji torej nista upoštevali kasnejših vplivov, ki so se pojavili z zamikom.
Rezultati naj bi bili z upoštevanjem slednjih precej drugačni.210

19 VPLIVI MINIMALNE PLAČE
Minimalna plača vpliva na pomembne makroekonomske kategorije, kot so npr. plače,
dohodek, zaposlenost, produktivnost, nivo revščine itd. Mnenja glede tega, kakšni so ti vplivi,
so različna, slednje prav tako potrjujejo različne ekonomske raziskave. V okviru raziskave smo
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analizirale omenjene vplive na makroekonomske kategorije. Predstavljeni so v spodnji
razpredelnici.

19. 1 Vpliv minimalne plače na enakost dohodka, plače in revščine
Minimalna plača med drugim služi za zmanjšanje plačne neenakosti, zagotavljanje pravičnega
plačila za delo ter dostojnega življenjskega standarda delavcev ter njihovih družin. Kot orodje
za prerazporeditev dohodka je velikokrat kritizirana, saj naj bi imelo povečanje stroškov dela
negativne učinke na zaposlenost ter output.

Znani so trije načini, kako minimalna plača vpliva na porazdelitev plač. Minimalne plače
vplivajo na razdelitev plač na vsaj tri načine:211
− zmanjša se odstotek delovne sile, ki zasluži manj kot minimum,
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− poveča se odstotek delavcev, ki zaslužijo minimum, ter
− preko različnih prelivanj, ki imajo vpliv na zaposlene, kateri so že prvotno služili več kot je
nov minimum.

Kljub temu da je eden od namenov minimalne plače zagotoviti zmanjševanje neenakosti v
družbi, se je le malo opravljenih raziskav osredotočalo na slednje. Ne glede na to so študije v
ZDA pokazale, da je povišanje minimalne plače vodilo v povišanje plačil delavcev v najnižjih
plačnih razredih in tako zmanjšalo plačilno neenakost. Raziskave o razdelitvenih učinkih so
opravili tudi v državah v razvoju. V Braziliji je bilo podobno kot v ZDA ugotovljeno, da
zmanjšuje stopnjo neenakosti plačil.212 Sloane in Theodossiou sta po drugi strani ugotovila, da
minimalna plača bolj kot na zmanjšanje plačilnih neenakosti vpliva na zmanjšanje plač glede
na spol. Avtorja trdita, da je tri četrtine vseh delavcev z nizkimi plačami ženskega spola.
Minimalna plača ima tako pomembno vlogo pri doseganju večje enakosti plačil glede na
spol.213 Podobno ugotavljajo tudi pri ILO, kjer pravijo, da lahko minimalne plače pomagajo
zmanjšati plačilne razlike in spolno pristranskost pri postavljanju plač med moškimi in
ženskami v najnižjih plačnih razredih.214

19. 2 Vpliv minimalne plače na dobičke podjetij
Tradicionalna ekonomska teorija pravi, da zvišanje minimalne plače ne vodi v nižanje
dobičkov. Da je temu tako, dokazuje dejstvo, da so podjetja, ki svojim delavcem plačujejo
prenizke plače, v veliko primerih preveč konkurenčna, da bi »vsrkala« dodatno nastale stroške.
Card in Krueger temu nasprotujeta in trdita, da zvišanje minimalne plače zviša stroške
delodajalca, ki prvotno plačuje nizko plačo svojim delavcem. Trdita torej, da bo povišanje
minimalne plače (ceteris paribus) povečalo stroške delodajalca. Slednje sta dokazala na
primeru hipotetičnega podjetja, v katerem so se plače povečale za 15 %, temu pa je sledilo 45
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% zmanjšanje dobička na letni ravni, za 5 % pa se je znižala tudi njegova tržna vrednost.215
Draca, Machin in Reenen trdijo, da se pri nižji začetni plači zgodijo višji padci v dobičkih po
uvedbi minimalne plače. Podjetja padce v dobičkih kompenzirajo z višanjem cen storitev in
dobrin, raven cen se torej na splošno povečuje, kar plačujejo revni. Omenjeni avtorji so
raziskovali vpliv uvedbe minimalne plače na dobičke podjetij v Veliki Britaniji. Ugotovljeno
je bilo, da je uvedba minimalne plače zmanjšala stopnjo dobička, v povprečnem podjetju se je
slednja zmanjšala za 8 do 11 %.216

19. 3 Vpliv minimalne plače na zaposlenost
Cahuc in Zylberberg sta mnenja, da so vplivi minimalne plače na raven zaposlenosti odvisni
od njene prvotne ravni. Če je začetna minimalna plača postavljena dokaj nizko, kasnejša
povišanja niso nujno slaba za zaposlenost. Nasprotno, v primeru visoko postavljene minimalne
plače pa lahko vsa kasnejša povišanja vodijo v negativne vplive na zaposlovanje. Podobno
ugotavlja tudi ILO. Minimalne plače na razumni ravni naj bi bile namreč zmožne povečati
število delavcev z dostojnimi plačami in zmanjšati plačno neenakost med moškimi in
ženskami. Vse to z malo oziroma nič negativnimi učinki na zaposlovanje.217

Po drugi strani je nemalo opravljenih študij ugotovilo, da naj bi minimalne plače zmanjševale
zaposlenost. Umetno postavljene plače nad sprejemljivo mejo delodajalca naj bi namreč
škodovale določenim delovnim mestom v nižjih plačilnih razredih. Kljub temu dosedanje
empirične študije niso dokazale negativne povezave med zaposlenostjo ter minimalno plačo.
Učinki slednje so velikokrat majhni in vključujejo zgolj določene segmente trga (npr. najstnike
itd.). Ugotovljeno je bilo tudi, da obstajata tako negativen kot tudi pozitiven učinek minimalne
plače na zaposlovanje. Slednja naj bi si bila enakovredna, zaradi česar je skupen vpliv
povišanja minimalne plače na zaposlenost majhen oz. neznaten. Prav zato kar nekaj
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ekonomistov meni, da minimalne plače ne povzročajo brezposelnosti, izgub zaposlitve ter ne
manjšajo fleksibilnost place.218

Veliko je ekonomistov, ki so v svojih študijah ugotovili, da imajo povišanja v minimalni plači
le majhen ali ničen vpliv na zaposlenost. Poudarjajo, da minimalne plače niso vzrok za večjo
brezposelnost, večjo izgubo zaposlitev ali manjšo fleksibilnost plače, temveč da ima višja
minimalna plača zgolj manjše vplive na zaposlenost ter da tradicionalna ekonomska teorija
precenjuje vplive, ki ima uvedba slednje. Kljub temu pravi, da ni možno z gotovostjo trditi,
kakšni so njeni vplivi, saj obstaja več dejavnikov, ki določajo slednje, npr. začetna raven
minimalne plače, način uvedbe nove minimalne plače, podpora politike in drugih relevantnih
institucij. ILO trdi, da večina držav Evropske unije ni občutila negativnih posledic dviga
minimalne plače na zaposlovanje. V Latviji se je npr. ob zvišanju minimalne plače povečala
zastopanost tako žensk kot moških na trgu dela (žensk za 2,7 % točke, moških pa za 1,2 %
točke). Podobno se je zgodilo tudi na Irskem, kjer je višja minimalna plača prinesla višjo
gospodarsko rast. Bolgarija je v letu 1997 povečala minimalno plačo skoraj za 100 %, vendar
ni občutila negativnih vplivov na zaposlovanje. Ravno nasprotno, povečala se je potrošnja, s
tem pa tudi gospodarska rast. Nasprotno lahko manjše negativne vplive zvišanja minimalne
plače zasledimo na Madžarskem. Posledica višanja je bila ogroženost preživetja nekaterih
podjetij, saj se je znižala zaposlenost v podjetjih, ki so delavce plačevala po nizkih plačah,
podjetniški sektor pa je izgubil 3,5 % delavcev v manj kot letu dni. Kljub temu je pomembno
omeniti Nizozemsko, kjer se je višina minimalne plače močno znižala. Sledilo je sicer
povečanje zaposlitvenih priložnosti za delovna mesta z nižjimi plačami, a je bil kljub temu
učinek na rast zaposlovanja nekoliko negotov. Podobno se je zgodilo tudi v Nemčiji, saj
povečanje delavcev z nizko plačo ni prineslo pozitivnih vplivov na zaposlitev. Število nižje
plačanih delovnih mest se je namreč povečalo, zmanjšalo pa se je število delovnih mest v
srednjem plačilnem razredu. Študije so torej pokazale, da mora biti sprememba plače relativno
zmerna. Kot taka ne bo prinesla negativnih učinkov na zaposlovanje. Študija o vplivu
minimalne plače je bila opravljena tudi v Sloveniji, in sicer leta 2002. Avtorica raziskave je
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dokazala pozitivno korelacijo med uvedbo minimalne plače in zaposlovanjem. Uvedba
minimalne plače tako ni predstavljala težav z ohranjanjem števila delovnih mest.219

19. 4 Vpliv minimalne plače na ceno
Večina analiz o učinku minimalne plače na zaposlenost je postavljena na predpostavki, da so
cene stalne in dane ter da podjetja v odgovor na povišanje minimalne plače zmanjšajo število
delavcev. Le malo pozornosti namenjajo dejstvu, da lahko podjetje višje stroške dela prenese
v cene izdelkov in storitev. Dobički podjetij v tem primeru niso močno prizadeti, prav tako pa
tudi ni potrebno zmanjševati števila zaposlenih. Aaronson in French menita, da se podjetja na
povišanje minimalne plače odzovejo z dvigom cen, s tem pa vse dodatne stroške prenesejo na
kupce.220

Do zelo pomembne ugotovitve je prišla tudi Lemosova. Ugotovila je, da imajo revni sloji
prednosti od minimalne plače zgolj takrat, ko pride do povišanja slednje. Kasneje jih doletijo
negativni vplivi, kot so brezposelnost, inflacija itd. Lemosova tudi zaključuje, da je minimalna
plača, z namenom zmanjševanja neenakosti med ljudmi, boljša v časih nizke inflacije. V časih
visoke inflacije je lahko namreč njena pomoč revnim bolj kratkotrajnejša. Nadalje je avtorica
ugotovila, da se učinki minimalne plače razlikujejo med razvitimi in nerazvitimi državami.
Slednje imajo namreč različno strukturirane trge dela, prav tako se razlike pojavljajo v
gospodarstvih.221
Za zaključek velja poudariti, da so učinki na zaposlitev manjši, če je večje nespoštovanje
minimalne plače, če povpraševanje po delu ni elastično v primeru visoke inflacije, če ni
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prilagajanja zaposlitev v podjetjih (zaradi prepričanja, da gre zgolj za začasen ukrep) ter
nenazadnje, če je velik del delovne sile sestavljen iz delavcev z nizkimi plačami.222

19. 5 Vpliv minimalne plače na produktivnost dela
Produktivnost dela naj bi se z minimalno plačo povečala. Slednje naj bi se zgodilo neposredno,
saj naj bi se povečala motivacija delavcev, pa tudi posredno, z uvajanjem sodobnejše
tehnologije, širjenjem znanja, usposabljanjem delavcev itd. Opravljene analize so potrdile
zgolj majhne negativne učinke na zaposlitev zaradi uvajanja minimalne plače, kar pomeni, da
so podjetja na uvajanje slednje odgovorila s prevalitvijo dodatnih stroškov v cene ali pa z
dvigom produktivnosti delavcev. Nedavne raziskave so nadalje tudi potrdile dvige ravni
produktivnosti s pomočjo večje uporabe novodobne tehnologije, usposabljanja ali preko
sprememb v organizaciji dela. V nasprotju z navedenim, Forth in O'Mahony v preučevanju
uvedbe minimalne plače v Veliki Britaniji nista našla zadostnih dokazov, ki bi potrdili, da
minimalna plača vodi v dvig produktivnosti ali da bi pomenila splošno zvišanje stroškov dela.
Ugotavljata torej, da ne obstaja močnejša povezava med uvedbo minimalne plače in rastjo
produktivnosti dela.223

222

Poje, 2009.

223

Forth & O'Mahony, 2003.
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PRAKTIČNI DEL
20
PRAVNE
SMERNICE
MINIMALNE
PLAČE,
IZHODIŠČE ZA MINIMALNO URNO POSTAVKO V
ATIPIČNIH OBLIKAH DELA
Argument in cilj zakona o minimalni plači je zagotovitev ustrezne zakonske ureditve
minimalne plače. Z zakonom se zasleduje načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom
minimalne plače, zagotovljeno dostojno življenje. Zakon določa vrednost minimalne plače, ki
v neto znesku pomeni vrednost košarice minimalnih življenjskih potrebščin, kakršna izhaja iz
raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja na Ekonomski fakulteti UL. Vrednost
minimalne plače se redno, enkrat letno z veljavnostjo od 1. januarja dalje, usklajuje z dejansko
rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, merjenih z rastjo cen decembra preteklega
leta glede na december predpreteklega leta, po uradnih podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije. Država je dolžna delavcem zagotoviti možnost, da si z delom zagotavljajo dostojno
preživetje, določajo pa tudi kriterije, ki jih država kot podpisnica mora upoštevati pri določanju
minimalne plače. Med drugim naj bi pri določanju minimalne plače upoštevali potrebe
delavcev in rast cen življenjskih potrebščin, ki jo praviloma uporabljajo v vseh državah, kjer
imajo zakonsko določeno minimalno plačo. S tem zakonom je zagotovljeno spoštovanje
navedenih mednarodnih dokumentov. Ureditev je podobna ureditvi večine evropskih držav.224
Kazalci za določanje zneska minimalne plače so:
- rast cen življenjskih potrebščin,
- gibanje plač,
- gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in
- gibanje zaposlenosti.225

224

Predlog zakona o minimalni plači: 00711-2/2010/12.

225

Zakon o minimalni plači: Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15.

105

20. 1 Kako je z minimalno plačo v atipičnih oblikah dela?
Naš argument o raziskovanju minimalne plače in minimalne urne postavke v atipičnih oblikah
dela je zgrajen na prepričanju, da je potrebno delavcem v vseh oblikah dela zagotoviti enake
možnosti, kakršne zaposlenim omogoča minimalna plača. Slednji argument razvijamo na dveh
primerih: študentska minimalna urna postavka in pa primer samozaposlenega, za katerega
minimalna urna postavka še ne obstaja in je prikrajšan za varnost minimalne plače. V obeh
primerih njun dohodek trenutno ne vključuje naslednjih sestavin minimalne plače: dni dopusta,
dni bolniške odsotnosti, regresa, malice, prevoza na delovno mesto, pri samozaposlenem pa
tudi prispevka za socialno varnost in drugih nujnih stroškov, ki so povezani z opravljanjem
dejavnosti.
Začetek analize izhaja iz analize minimalne plače, nato pa se v raziskovanju pomaknemo k
raziskovanju minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela. V ekonomskem delu se pri
sami analizi minimalne urne postavke posvetimo predvsem dvema oblikama dela. To sta
študentsko delo in samozaposlitev. Na primeru teh dveh postavljamo formulo za minimalno
urno postavko in razmišljamo o metodi, ki bi tudi atipičnim oblikam dela prinašala pravice
redno zaposlenih.

21 MINIMALNA URNA POSTAVKA
Zakaj ideja o minimalni urni postavki? V naslednjem odstavku izhajam iz raziskovanja Dr.
Ograjenšek, ki je raziskovala problematiko prekarnosti z vidika samozaposlenih v kulturi.
Poseben poudarek daje preživetvenim strategijam. Na primeru samozaposlenih v kulturi piše
o problematiki samozaposlenih in izpostavlja poseben položaj samozaposlenih, problematičen
odnos z naročniki in porazen finančni položaj (iz katerega izhajajo skrbi in viri pomoči). Smo
delodajalci in delojemalci hkrati, smo nenehno v službi, smo v slabšem položaju z redno
zaposlenimi, strah pred prihodnostjo … To so le nekatere od tem, ki jih je pomembno
izpostaviti. Z uvedbo formule, ki izhaja iz minimalne plače redno zaposlenih, smo želeli
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pripraviti izhodišče, ki vključuje enakovreden položaj atipičnih oblik dela z redno zaposlitvijo.
Zavedamo pa se, da rešuje le del omenjene problematike.226
Naslednji korak bi bil po našem mnenju postavitev učinkovite minimalne urne postavke po
panogah. Trenutno se samozaposleni ukvarjajo s postavitvijo cen svojih storitev. Slednji
morajo pri tem, poleg pričakovanega finančnega izida (pokrivanje stroškov in vloženega dela),
upoštevati tudi povpraševanje, ponudbo in cene ne trgu. Zato menimo, da bi bilo smiselno
postaviti vsaj minimalno urno postavko glede na raznolike panoge in dejavnosti, ki so v
različnem obdobju v različnem gospodarskem položaju. To problematiko sicer delno urejajo
različni zavodi in društva, ki objavljajo »sprejemljive« cene dela in storitev v posamezni
panogi. Te lahko samozaposlenemu posamezniku pomagajo pri postavitvi cen, vseeno pa mu
na koncu meseca ne zagotavljajo dohodka v višini minimalne plače. Panožna minimalna plača
in panožna minimalna urna postavka bi prinesla prilagodljivost panožnim specifikam.
Za osnovo bi morali, prav tako kot pri minimalni plači, vzeti kazalnike, kot so: rast cen
življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje
zaposlenosti. Poleg slednjih bi bilo potrebno vključiti tudi ostale raznolike dejavnike atipičnih
oblik dela.
Povišanje minimalne plače v preteklosti je bilo z ekonomskega vidika tesno povezano tudi s
povišanjem produktivnosti in idejo, da podjetja, ki ne morejo zagotoviti minimalne plače,
prenehajo s poslovanjem, saj slednja niso ugodna za gospodarstvo in jih je z ekonomskega
vidika bolje zapreti. Morda podoben pristop v tretjem koraku potrebuje tudi ureditev atipičnih
oblik dela.
Pri analizi formule za postavitev minimalne urne postavke smo se kot že omenjeno posvetili
dvema oblikama atipične zaposlitve. Pri študentskem delu minimalna urna postavka že obstaja
in smo le preverili, kako je zastavljena, in jo primerjali s postavljeno minimalno plačo. Pri
ustvarjanju formule za samozaposlitev pa smo imeli bolj zahtevno delo. Potrebno je bilo
preučiti postavke pri obračunu minimalne plače, dodati stroške malice in prevoza (ki redno
zaposlenemu pripadajo) ter s tem primerjati odhodkovno in prihodkovno stran
samozaposlenega.

226

Ograjenšek, 2018.
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21. 1 Pomembni dodatki za izhodišče formule za minimalno urno
postavko
Naša predpostavka o minimalni urni postavki želi izpostaviti, da bi bilo potrebno, tako kot pri
redni zaposlitvi, samozaposlenemu zagotoviti vsaj osnovne pogoje finančne varnosti.
Minimalna plača namreč vključuje tudi prispevke za zavarovanje in socialno varnost. V slednjo
je vključen tudi dopust, regres in kritje bolniške odsotnosti. Redno zaposlenemu delavcu pa
pripada tudi povračilo stroškov za prehrano med delom in prevoz na delovno mesto, zato smo
oblikovali formulo za minimalno urno postavko samozaposlenega, ki bi mu zagotovila pravice,
katere redno zaposlenemu prinaša minimalna plača in redna zaposlitev. Glede na to, da
digitalna transformacija in napredki na inovativnem področju prinašajo vedno več atipičnega
dela, bi bilo smiselno poiskati način, ki bi poskrbel za reševanje omenjene problematike na
področju atipičnih oblik dela. V nadaljevanju navajamo pomembne dodatke, ki tipični obliki
že pripadajo, z našo formulo pa bodo pripadali tudi samozaposlenim.

21. 1. 1 Prehrana
V uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 2.
členu: prehrana je navedeno, da se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato smo pri naših izračunih minimalni plači
dodali mesečno povračilo za prehrano in upoštevali dnevno vrednost 6,12 €, ki dnevno pripada
delojemalcu, kateri je na delu prisoten štiri ure ali več.
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 €.
(2) Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za
prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 € za vsako
dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.227

227

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: Uradni list RS, št.
140/06, 76/08 in 63/17.
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21. 1. 2 Prevoz na delo
V uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 3.
členu: prevoz na delo in z dela je navedeno, da se povračilo stroškov za prevoz ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato smo pri naših izračunih upoštevali javni
prevoz, ki pripada delojemalcu, kar navaja Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJFNPB14) v 168. členu (povračilo stroškov prevoza na delo in z dela):
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo od
kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.
(2) Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95
oktanov.

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega
postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno
od delojemalčevega običajnega prebivališča.
(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne
opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu
opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če
se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom
prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim
ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s
katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče uporabiti
javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.
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(4) Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v
davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov
prevoza do višine 0,18 € za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in letemu najbližjim postajališčem.228

21. 1. 3 Bolniška odsotnost

Vir: SURS, Statistični pregled Slovenije 2017.
Povprečno število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega je v letu 2016 znašalo 11,8 dni pri
moški in 17,6 dni pri ženski populaciji. Glede na to, da je med zaposlenimi osebami 53 %
moških in 47 % žensk po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, smo izračunali
povprečno število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega, ki znaša 14,5 dni.

21. 1. 4 Dopust
Pomemben kriterij pri izračunu naše minimalne urne postavke je dopust. Samozaposleni mora
namreč v naprej zaslužiti tudi za čas, ko je na dopustu, medtem ko ima redno zaposleni pravico
do letnega dopusta, ki jo določa 159. člen (pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega
dopusta):
(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.
(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na
to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni

228

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: Uradni list RS, št.
140/06, 76/08 in 63/17.
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letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega
delavca.229

21. 1. 5 Regres
Višina regresa je zakonsko določena. Zakon o delovnih razmerjih predpisuje najnižji znesek
regresa. Delodajalec je dolžan zaposlenemu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini
minimalne plače. Ta za delo s polnim delovnim časom, od 1. januarja 2018 dalje, znaša 842,79
€ bruto, kar pomeni, da mora najmanj toliko znašati tudi regres.230

229

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

230

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
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21. 2 Obračun plače
I. OSNOVNI PODATKI

Stopnja

Znesek

Splošna davčna olajšava:

543,32

Olajšave – ostalo:

0,00

Bruto osnova za obračun prispevkov:

842,79

II. IZRAČUN

Prispevki zaposlenega iz bruto plače

22,10 %

194,15

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 15,50 %
zavarovanje:

130,63

PIZ – razlika, ki jo krije delodajalec:

15,50 %

5,54

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,36 %

53,60

ZZ – razlika, ki jo krije delodajalec:

6,36 %

2,27

Prispevek za zaposlovanje:

0,14 %

1,23

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10 %

0,88

Akontacija dohodnine
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Davčna osnova:

113,13

Davčni razred:

16,00 %

Akontacija dohodnine:

18,10

Prispevki delodajalca na bruto plačo:

16,10 %

141,45

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 8,85 %
zavarovanje:

77,75

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,56 %

57,63

Prispevek za zaposlovanje:

0,06 %

0,53

Prispevek za poškodbe pri delu:

0,53 %

4,66

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10 %

0,88

Neto plača:

638,35

Povračila:

Neto skupaj:

638,35
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Bruto plača:

842,79

Stroški izplačevalca:

992,05

Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Neto plača

638,35

Povračila

Bruto

Strošek izplačevalca

842,79

992,05

Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Ker zaposlenemu pripada dodatek za prehrano in prevoz, našim izračunom pri primerjavi
zaposlenega in samozaposlenega dodamo na letni ravni 588 € za prevoz in 1318,86 € za
prehrano.
Pripravili smo primerjavo minimalne plače zaposlenega delavca in predlagane minimalne urne
postavke samozaposlenega. V nadaljevanju vam predstavljamo naša razmišljanja in
raziskovanja. Zavedamo pa se, da so dejavniki za postavitev formule še bolj kompleksni in bi
jih bilo morda smiselno postaviti tudi panožno, saj so glede na vrsto dela zelo raznoliki. V
sklopu projekta smo uspeli zastaviti le ohlapno formulo, ki pa bi jo bilo potrebno dodatno
raziskati, dodelati in prilagoditi raznolikim vrstam dela in vključiti še ostale dejavnike, ki
pomembno vplivajo na dohodke samozaposlenih. Menimo, da bi bilo potrebno tej tematiki
posvetiti še dodatno ekonomsko in pravno raziskovanje.
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21. 3 Izračun minimalne urne postavke samozaposlenega
Analiza stroška dela delavca z minimalno plačo

Strošek izplačevalca

992,05 € mesečno

Regres za letni dopust

11.904,60 € letno

842,79 € letno

Prehrana

215,5 efektivnih delovnih dni x 6,12 €

1318,86 € letno

Prevoz na delo

49 € mesečna Urbana za 2. območje

588,00 € letno

Skupaj

14.654,25 €

Izračun stroška dela delavca na efektivno uro
Iz tega izračuna lahko razberemo, da skupni strošek dela delavca za minimalno plačo (vsi
prispevki, regres, prehrana in prevoz) znaša 14.654,25 €. Če ta znesek delimo z efektivnimi
urami (1724 ur), dobimo efektivno uro delavca z minimalno plačo, ki znaša 8,5 €.
V izračunu upoštevamo efektivno uro, ki pri samozaposlenih rešuje problematiko dopusta,
bolniškega izostanka in dela prostih dni.

Izračun minimalne urne postavke za samozaposlenega (metoda efektivne ure s podlago
minimalne plače)
Izračun naše minimalne urne postavke je postavljen na osnovi minimalne plače. Osnovni
izračun tako samozaposlenemu omogoča minimalno plačo in pravice, ki jih prinaša redna
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zaposlitev, kar pomeni, da postavitev naše minimalne urne postavke omogoča kritje dopusta,
predvidenih dni bolniškega izostanka, praznikov, malice, prevoza in kritje minimalnih stroškov
za izvajanje dejavnosti (npr. pisarniški material, bančne in računovodske storitve, internet,
telefon, izobraževanje in amortizacija za računalnik).

Osnovni podatki za izračun

Število delovnih ur na dan

8h

Število vseh delovnih dni/ur letno

261 dni x 8h = 2088 ur letno

Število praznikov

11

Minimalno število dni dopusta

20 dni

Povprečno število dni bolniške odsotnosti

14,5 dni

Pri minimalni urni postavki upoštevamo število 215,5 dni (261 – 20 (dopust) – 14,5
efektivnih delovnih dni

(bolniška) – 11 (prazniki))

Število efektivnih ur

1724 ur (215,5 efektivnih dni x 8)
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Prihodki
Skupni letni prihodek je izračunan na podlagi naslednjega argumenta. V kolikor želimo pokriti
vse stroške dela, ki pripadajo delavcu z minimalno plačo (ki smo jih navedli že v analizi
stroškov delavca z minimalno plačo v prejšnjem poglavju), in stroške, ki so nujno potrebni za
izvajanje dejavnosti (glej naslednje podpoglavje Odhodki), ter doseči letni zaslužek minimalne
plače, bi moral letni prihodek iz dejavnosti znašati 17.602 €.

Urna postavka po izračunanem modelu = izračun efektivne urne postavke: 10,21 € bruto
17.602 €/1.724 efektivnih ur letno (215,5 je število efektivnih dni x 8 ur) = 10,21 €.
Odhodki

Prispevki za socialno varnost od najnižje 372,91 € mesečno

4474,92 € letno

osnove

Stroški računovodstva

50 € mesečno

600 € letno

Stroški materiala, storitev in amortizacije (pisarniški material, reklama, internet, stroški 2347,75 € letno
izobraževanja, telefon, amortizacija računalnika)

Prehrana

6,12 € x 215,5 efektivnih delovnih dni v letu 1318,86 € letno

Prevoz na delo

mesečna vozovnica Urbana 2. območje): 49 588 € letno
€ mesečno

Skupaj odhodki

9329,53 €
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Prihodki (17.602 €) – odhodki (9329,53 €) = dohodek iz dejavnosti (8272,47 €)
Dohodek iz dejavnosti: 8272,47 €
Dohodku iz dejavnosti prištejemo prispevke za socialno varnost od najnižje osnove, ki jih plača
samozaposleni (372,91 € x 12 = 4474,92 €), kar znaša 12.747,39 €. Slednji znesek je primerljiv
z vsemi letnimi stroški izplačevalca za delavca z minimalno plačo (11.904,60 €) in prištetim
minimalnim regresom za letni dopust (842,79 €).
S pomočjo dohodka iz dejavnosti pa naš izračun efektivne ure pri samozaposlenih rešuje tudi
problematiko regresa in dohodka na ravni minimalne plače.
Iz tega izračuna je razvidno, da urna postavka za efektivno uro samozaposlenega znaša 10,21
€. Slednja je višja od urne postavke zaposlenega delavca z minimalno plačo za 1,71 € na uro
(na letni ravni: (stroški računovodstva) 600 € + (stroški materiala, storitev in amortizacije)
2347,75 € = 2947,75 : 1724 efektivnih ur = 1,71 €) zaradi nujnih stroškov za izvajanje
dejavnosti.
Pomembno je, da izračunana urna postavka za efektivno uro samozaposlenim omogoča vse
pravice redno zaposlenega, od kritja malice, prevoza, regresa, do bolniških dni in dni letnega
dopusta.

21. 4 Minimalna urna postavka za študentsko delo
V samem začetku ekonomske analize smo razmišljali o različnih idejah glede pametne in
pravične razporeditve minimalne plače oziroma minimalne urne postavke. Prišli smo do
ugotovitev, da je določitev formule za slednjo zapleten in kompleksen pojav, predvsem zaradi
raznolikih oblik in vrst dela. Z raziskovanjem smo ugotovili, da podobno razmišlja tudi Eštudentski servis, ki je pripravil pregled najpogostejših vrst del in okvirne urne postavke.

Vrsta dela

Bruto urna postavka
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PREPROSTA DELA

potrebne so psihofizične sposobnosti

delo v proizvodnji, skladišču

5,10 €/h

delo v tiskarni

5,10 €/h

pakiranje, kuvertiranje, deklariranje

5,10 €/h

čiščenje

5,30 €/h

raznašanje letakov

5,60 €/h

delo na bencinskem servisu

4,80 €/h

polnjenje polic

4,90 €/h

kurir

5,30 €/h

selitve

6,90 €/h

delo v avtopralnici

5,10 €/h

STROKOVNA DELA

potrebna je usposobljenost programov srednjih šol
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administrativna dela

5,40 €/h

delo na računalniku

po projektu

računovodska dela

5,50 €/h

knjigovodska dela

5,50 €/h

animator

6,30 €/h

telefonski marketing

6,00 €/h

prodaja

5,00 €/h

anketiranje

po anketi

hostesa, promotor

6,70 €/h

receptor

5,50 €/h

strežba

strežba hrane in pijače

klicni center

5,50 €/h

5,50 €/h

5,20 €/h

VISOKO STROKOVNA DELA
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potrebna strokovna znanja

organizacijska dela

5,50 €/h

programiranje

po projektu

projektiranje

6,60 €/h

grafično oblikovanje

po projektu

marketing

6,00 €/h

novinarska dela

5,90 €/h

učitelj plavanja

9,40 €/h

učitelj smučanja

12,00 €/h

pomočnik vzgojitelja

4,73 €/h

prevajanje

na stran

inštrukcije

8,40 €/h

vaditelj

9,00 €/h

demonstrator

7,10 €/h
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Vir: E-študentski servis.

21. 4. 1 Minimalna urna postavka za študentsko delo
Glede na to, da minimalna urna postavka za študentsko delo že obstaja, navajamo zakonsko
določitev za minimalno urno postavko. V skladu z odredbo MDDSZEM s 1. 4. 2018, velja
minimalna urna postavka 4,73 € bruto (4,00 € neto). V skladu z odredbo MDDSZEM se je 1.
aprila 2018 minimalna urna postavka zvišala iz 4,61 € bruto na 4,73 € bruto (4,00 € neto).231
Pri študentskem delu se od vsakega bruto zaslužka odvede 15,5 % kot prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Študentom in dijakom
se pokojninska doba preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici.232

231

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del: Uradni list RS,
št. 17/18.
232

E-Študentski servis.
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21. 4. 2 Izračun študentske minimalne urne postavke
Bruto znesek:

4,73

Prispevek študenta za PIZ (15,5 %):

0,73

Neto dohodek študenta:

4,00

Prisp. org. za zdr. za poškodbe pri delu (0,53 %):

0,03

Prispevek organizacije za zdravstvo (6,36 %):

0,30

Prispevek organizacije za invalidnost (8,85 %):

0,42

Koncesijska dajatev (16 %):

0,76

Dodatna koncesijska dajatev (2 %):

0,09

DDV od koncesijske dajatve in prisp. (22 %):

0,35

Strošek delodajalca (brez DDV):

6,33

Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
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Neto izplačilo Dohodnina, koncesije, prispevki Strošek delodajalca

4,00

2,33

6,33

Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

V kolikor vzamemo za primer primerjavo študentskega dela in minimalne plače, lahko vidimo,
da sama osnova bruto zneska izhaja iz zneska minimalne plače, ki znaša 842,79 € bruto. Glede
na to, da vključuje polni delovni čas, se pravi 8 ur na dan, lahko za začetek vzamemo povprečno
mesečno število ur, 174 ur (2088 letno), iz katerega je po osnovni logiki razvidno, da bi morala
minimalna urna postavka znašati 4,84 € bruto.
S primerjavo postavk študentske minimalne urne postavke z minimalno urno postavko,
izhajajoč iz minimalne plače, smo ugotovili, da je v bistvu postavljena na tej osnovi in da se
je, ko se je povišala minimalna plača, povišala tudi minimalna urna postavka. Menimo, da je
dobro postavljena, čeprav bi prav tako kot pri samozaposlitvi lahko v resnici v izračun šteli
efektivne ure in tako vključili »kritje« bolniških dni in dopusta. Menimo, da je študentsko delo
v osnovi zastavljeno kot dodatno delo poleg primarnega študija. Prav tako imajo študentje
določen odstotek nižje prispevke. Na študentskem področju je smiselno poudariti, da obstajajo
tudi ostale študentske bonitete (kot npr. študentski boni, subvencionirana študentska
vozovnica, subvencionirano študentsko bivanje), zato smo sklenili, da je po našem mnenju
minimalna urna postavka postavljena na smiselni podlagi.
Bi bilo pa na tem mestu smiselno omeniti tudi, da pri samozaposlitvi in študentskem delu
prihaja do izkoriščanja atipičnih oblik dela. »V zaposlitveno obliko posredovanja delavcev sodi
najbolj razširjena oblika študentskega dela in je najpomembnejši vzrok prekarizacije med
mladimi.«233 Na eni strani je študentsko delo za uporabnike najcenejša delovna sila, na drugi
strani, strani mladih, pa je univerza »parkirišče«, ki jih začasno zavaruje pred nezaposlenostjo,
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Breznik, 2013.
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saj jim veliko povpraševanje po študentskem delu omogoča, da se oskrbijo z nujnim za
preživetje.234 V kolikor delodajalci ali delojemalci izkoriščajo atipične oblike zaposlitev,
govorimo o pojmu prekarnosti. V zaključnem poglavju smo se tako za trenutek dotaknili tudi
vedno bolj perečega problema prekarnosti in pogledali ekonomska teoretska izhodišča za
omenjeni pojav.

22 PREKARNOST
Ko govorimo o minimalni plači, argumentih zanjo in okoliščinah v atipičnih oblikah dela, se
je potrebno ustaviti tudi pri pojmu prekarnost. »Vprašanje prekarnosti in njenih posledic je eno
najbolj bolečih vprašanj sodobne družbe, ki se sooča z izzivi globokih medgeneracijskih
konfliktov zaradi vse večje socialne negotovosti, ki jo čutijo mladi ljudje. Ta negotovost je v
veliki meri posledica razmaha digitalizacije in družbenih omrežij.« 235
Že s samo opredelitvijo problema in zastavljenim raziskovanjem, z delitvijo na tri ravni: pravni,
ekonomski in sociološki del, smo ugotovili, da je minimalna plača v atipičnih oblikah in pojem
prekarnost družbeni eksperiment, proces, ki ga je pomembno preučevati na sociološki, pravni
in ekonomski ravni.
Če pogledamo leto 2017, lahko rečemo, da so bili gospodarski kazalci pozitivni. Po podatkih
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj so trendi, kar se tiče bruto domačega
proizvoda, dolga države, registriranih brezposelnih in višine plač, ugodni. Kljkub temu pa je
na tej točki potrebno poudariti, da statistike ne kažejo celotne slike razmer in da je prekarnost
siva cona. Gre namreč za področje, ki ni natančno definirano in delno izkrivlja podobo razmer,
v katerih se nahaja naša družba. Z naraščanjem prekarnih zaposlitev gre za problem na ravni
posameznika in na ravni družbe. Na tej točki se lahko opremo na problem, ki smo ga skušali
rešiti z našo formulo o minimalni urni postavki. Vprašanje je, ali zaposleni v nestandardnih
oblikah dela uspejo narediti finančne rezerve in potrebne varnostne mreže za čase, ko se bo
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Breznik, 2012–2013.
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Tekavčič in Černe 2018, str. 30.
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gospodarska rast po logiki ekonomskih ciklov ustavila, ali pa za čas, ko bodo sami dosegli
upokojitveno starost?236
Tekavčič in Černe navajata negativne vidike, ki služijo kot dobro izhodišče za ocenjevanje
ekonomskih in poslovnih kazalnikov pojavljanja in posledic prekarnosti: 1. nestabilnost
zaposlitve, 2. nizek dohodek, 3. pomanjkanje pravic in socialne zaščite, 4. nezmožnost
uveljavljanja pravic, 5. odsotnost kolektivnega pogajanja, 6. neuravnotežene odnose moči (ali
ranljivost), 7. pomanjkanje izobraževanja na delovnem mestu in 8. pomanjkanje nadzora nad
delovnim časom.237 Prav zaradi teh negativnih posledic odpirajo nove oblike dela številne
dileme, na katere se morajo odzvati vsi, ki sooblikujejo odločitve na področju zaposlovanja.
»Zaradi cikličnega gibanja gospodarstva je nemogoče pričakovati, da takšnih oblik dela
gospodarstvo ne bi potrebovalo. Takšen način dela se je tudi zelo uveljavil, postal je sestavni
del trga dela, zato ni mogoče pričakovati, da bi ga izkoreninili. Pomembno je, da razumemo
naravo takšnega dela ter ga ustrezno reguliramo.«238 Dodaja tudi, da se je na tej točki potrebno
vprašati, ali so res vsi tisti, ki so zaposleni prek nestandardnih oblik, potrebni samo občasno ali
je to način, kako si podjetja povečujejo fleksibilnost trga dela, tudi v primerih ko te delavce
potrebujejo ves čas.
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Poglajen in drugi, 2018.
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Tekavčič & Černe, 2018.
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Redek, 2018.
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23 POVZETEK
Minimalna plača je središče razprav že vrsto let. Debate se vrstijo predvsem glede njenih
vplivov na različne makroekonomske kategorije, načine urejanja, določanja le-te na ravni
države, na ravni Evropske unije itd. Odnos do slednje postaja vse bolj kompleksen tako z
ekonomskega kot tudi socialnega vidika. Kljub pomembnosti minimalne plače in številnih
raziskav, ki so bile izpeljane, obstajajo različne teorije in analize, ki jo različno razlagajo, s tem
pa povzročajo kar nekaj nejasnosti in deljenih mnenj. V ekonomski raziskavi smo preko analize
različnih teorij in že opravljenih raziskav analizirali različne načine razumevanja minimalne
plače in njenih vplivov. Preučili smo njene vplive na produktivnost dela, na cene dobrin in
storitev, na zaposlenost, na dobičke podjetij, na enakost v dohodku, plačah in vplive na stopnjo
revščine. Ugotovitve in poglobljeno razumevanje nam je služilo kot podlaga za nadaljnjo
analizo.
Pri analizi formule za postavitev minimalne urne postavke smo se, kot že omenjeno, posvetili
dvema oblikama atipične zaposlitve. Pri študentskem delu minimalna urna postavka že obstaja
in smo le preverili, kako je zastavljena, in jo primerjali s postavljeno minimalno plačo. Pri
ustvarjanju formule za samozaposlitev pa smo imeli bolj zahtevno delo. Potrebno je bilo
preučiti postavke pri obračunu minimalne plače, dodati stroške malice in prevoza (ki redno
zaposlenemu pripadajo) ter s tem primerjati odhodkovno in prihodkovno stran
samozaposlenega.

127

24 LITERATURA
Aaronson, D. & French, E. (2006). Output Prices and the Minimum Wage. Chicago: The
Employment Policies Institute.
Bečan et al. (2008). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem. Ljubljana: GV založba.
Breznik, M. (2013). Atipične oblike zaposlitev: poročilo ekspertnih intervjujev in analiza
politik. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Card, D. & Krueger, A., B. (1994). The American Economic Review, Vol. 84, No. 4. (Sep.
1994), pp. 772–793.
Domadenik, I. (2003b, 22. april). Ekonomika minimalne plače 2.del. Glas gospodarstva (str.
63 in 64).
Draca, M., Machin, S. & Reenen J.V. (2006). Minimum wages and Firm Profitability
(Discussion Paper No. 1913). Bonn: IZA.
E-študentski servis. Urne postavke. Pridobljeno 15. avgusta iz https://www.studentskiservis.com/podjetja/posredovanje-del/urne-postavke.
Forth, J. & O’Mahony, M. (2003). The Impact of the national Minimum Wage on Labour
Productivity and unit labour costs. London: National Institute of economic and social research.
Ghellab, Y. (1998). Minimum wage and youth unemployment (Employment and training
papers 26). Geneva: International labour office.
Hinnosaar, M., & Room, T. (2003). The impact of minimum wage on the labour market in
Estonia: An empirical analysis.
ILO. (2008). Global Wage Report 2008/09. Minimum wages and collective bargaining:
Towards policy coherence. Ženeva: ILO.
Kajzer, A. (2005). Pojem fleksibilnosti dela in stanje na trgu dela v Sloveniji. Delovni zvezek
14 (14). Ljubljana: UMAR.
Lemos, S. (2005). Minimum Wage Effects on Wages, Employment and Prices: Implications
for Poverty Alleviation in Brazil (Working Paper No. 05/15). Leicester: University of
Leicester.
LO (2014). Minimum wage systems. International Labour Conference, 103rd Session, 2014.
Grant Thornton Advisory. (2017).
128

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. (b. l.). Dostopno 22. 7. na
spletnem naslovu http://www.tzslo.si/uploads/karmen/minimalna_paca_za_leto_2018.pdf.
Neumark, D., Salas, J. M., & Washer, W. (2013). Revisiting the Minimum Wage - Employment
Debate: Throwing Out the Baby with the Bathwater (IZA Discussion Paper No. 7166). Bonn:
The Institute for the Study of Labour IZA.
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.
Uradni list RS, št. 17/18.
OECD. (1998). Making the most of the minimum: statutory minimum wages, employment and
poverty. Employment Outlook. Paris: OECD.
Ograjenšek, I. (2018). Prekarizacija in kultura: preživetvene strategije slovenskih ustvarjalcev
v 21. stoletju. V Prekarnost in družbena negotovost: interdisciplinarni pogledi na prekariat
(str. 106–119). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Petkovšek, N. (2015). Vpliv minimalne plače na nezaposlenost med mladimi v Sloveniji.
Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Poglajen, Č., Kostevc, Č. & Dernovšček Hafner, N. (2018). Prekarnost in družbena negotovost:
interdisciplinarni pogledi na prekariat. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Poje, A. (2009). Minimalna plača in njen vpliv na zaposlovanje v Republiki Sloveniji.
Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Predlog zakona o minimalni plači: 00711-2/2010/12.
Priprava predloga formule za izračun minimalne plače. Dostopno 4. avgusta 2018 na spletnem
naslovu
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/Porocilo_GT
_d.o.o._12.12.2017.docx.pdf.
Redek, T. (2018). Zakaj »ne« zaposlitev za nedoločen čas? V Prekarnost in družbena
negotovost: interdisciplinarni pogledi na prekariat (str. 48–60). Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Samuelson, A. P., & Nordhaus, D. W. (1995). Economics, international edition. United States
of America: McGraw-Hill inc.
Sloane, P.J. & Theodossiou, I. (1996). Earnings mobility, family income and low pay. The
Economic Journal, št. 436, vol. 106, Blackwell, Oxford.
129

Statistični urad Republike Slovenije – SURS. Statistični pregled Slovenije 2017. Pridobljeno
13. avgusta iz http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7191.
Tekavčič, M. & Černe, M. (2018). Onkraj ekonomskih učinkov prožnega dela: pasti
prekarnosti za posameznike, skupino in družbo. V Prekarnost in družbena negotovost:
interdisciplinarni pogledi na prekariat (str. 28–37). Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta.
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 159. člen ZDR-1.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Zakon o minimalni plači. Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15.
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-NPB14).
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Pripomočki. Izračuni. Pridobljeno 15.
avgusta iz http://www.zvezarfr.si/pripomocki/izracuni.

130

PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI

GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO

Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke
v atipičnih oblikah dela

131

