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Povzetek 
 
Družbena odgovornost je, kot osnova trajnostnega razvoja, sicer delno opredeljena, na večini 
področij pa je v celoti odvisna od posameznika oziroma od podjetja.1 Kot opozarja dr. Rado 
Bohinc, na voljo nimamo nekih pravnih vzvodov, s katerimi bi lahko zagotovili njeno 
realizacijo in sankcionirali tiste, ki bi se vedli družbeno neodgovorno. Zato ne prihaja do 
sprememb, ki bi zaustavile poglabljanje socialnih razlik. Vzroki za ohranjanje zatečenega 
statusa quo so seveda večplastni, sta pa zagovor neoliberalnih ekonomskih načel in 
prizadevanje za ohranitev elit, ki so si izborile vodilen položaj v politiki in gospodarstvu, 
vsekakor ključna. 
Obstoječi politično-ekonomski sistemi družbo vodijo v zaporedja cikličnih kriz, v katerih se 
neenakost med ljudmi intenzivno povečuje, država pa z davkoplačevalsko pomočjo na pomoč 
prihaja predvsem podjetjem. Se pravi tistim, ki v zasledovanju svojih ciljev družbeno 
odgovornost pogosto puščajo ob strani. Spremembe sistema so vselej majhne, zaradi česar 
ključni problemi ostajajo, z njimi pa tudi trend socialnega razslojevanja. 
Prekarnost je dejansko med najjasnejšimi izrazi pomanjkanja družbene odgovornosti. Kaže 
namreč na izostanek vizije in odgovornosti mnogih držav, ki so razvoj teh fragilnih oblik 
zaposlovanja dopustile, pa tudi na pomanjkanje družbeno odgovornega vodstva mnogih 
podjetij, ki ne znajo oceniti, kaj prelaganje odgovornosti na čedalje bolj ogroženega delavca 
pomeni na dolgi rok (tudi za njih kot elito).  
Pričujoči referat je sočasno uvod v okroglo mizo, ki jo bomo organizirali v sklopu letošnje 
mednarodne konference Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, in točka, v kateri 
predstavljamo področja, ki so Inštitutu za študije prekariata (IŠH) ključna.  V uvodnem delu 
se bomo lotili razčlenitve prekarnosti kot pojma in njenega razvoja, v drugem delu pa bomo 
omenili osnovna koncepta, preko katerih bi se bilo prekarnosti mogoče lotiti in načinov, preko 
katerih bomo pri iskanju rešitev sodelovali mi. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ključni poudarek se trenutno družbeni odgovornosti posveča na ravni ekologije.  
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End of precarious work – an unavoidable precondition of social 
responsibility 

 
 
 

Abstract 
 
Social responsibility is a base for sustainable development. In some areas it is legally 
defined,2 but its definition is manly vague and left to the interpretation by an individual or a 
company. As Dr. Rado Bohinc stresses, there is no legal leverage that could make social 
responsibility a norm, and sanction those who would behave in socially irresponsible way. 
The reasons for that are complex and multi-layered, but the most important are the power of 
neoliberal economic strategies and the preservation of the elites. 
The lack of social responsibility can be seen on several levels. Our political and economic 
systems lead to series of cyclical economic crises, jet they do not change. Even though 
growing inequalities among social groups can be seen and measured, the main focus of state 
still remains on securing the survival of businesses.  The government uses public funds to 
secure the wellbeing of those, who follow narrow interests and are often in direct 
contradiction with the principles of social responsibility. The remaining status quo is the main 
reason for the growth of social inequalities and stratification. 
The evolution and growth of precarious work belongs to the clearest expressions of a lack of 
social responsibility. It indicates that states lack vision and accountability, and companies do 
not have socially responsible leaders and that they do not understand, what the shifting of 
responsibility to an increasingly depressed worker means, in the long run (including 
themselves as the elite). 
This essay will serve as a starting point for the discussion at the international conference held 
by the Institute for the Development of Social Responsibility IRDO and as a presentation of 
our main views. In its first part, we defined specifics of precarious work, its development and 
history. In its second part, we defined concepts that could lead to the abolition of precarious 
types of employment.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 The key focus of social responsibility is currently focused on ecology. 
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Prekarnost kot pojem 
 
Prekarnost bi lahko interpretirali kot negotovost in odvisnost od drugega. Je pa pojem širok. 
Zajema namreč ekonomski in socialni status posameznika. V sedanjosti ima prvo področje 
primat pred drugim, ker je negotovost socialnega statusa razumljena kot posledica 
nestabilnosti ekonomskega statusa. V antičnem Rimu, kjer je pojem nastal 3 , pa je bila 
ekonomska odvisnost razumljena kot posledica socialne oziroma lastninske odvisnosti.  
Za prekarce se je v antičnem Rimu imenovalo državljane, ki so poklice opravljali na enak 
način kot vsi ostali, specifični pa so bili v tem, da kljub državljanstvu in pravicam, ki so iz 
njega izhajale, niso bili lastniki zemlje, na kateri so opravljali svojo obrt. Kot opozarja Branko 
Gerlič, je bila centralna točka antične prekarnosti dogovor, ki je bil narejen na zaupanje. Med 
najemnikom in zemljiškim gospodom. Kar je človeka, ki je na zemlji živel in delal, ni bil pa 
njen lastnik, postavljalo v apriorno podrejen položaj. Na spremembo njihovega statusa so 
lahko vplivali objektivni ali povsem subjektivni dejavniki. Ob tem pa ni imel pogodbe, po 
kateri bi lahko branil svojo pravico. Do osebnega propada je tako lahko prišlo zaradi 
gospodarskih nihanj, vojne, ali enostavno zaradi spremembe odnosa med lastnikom in 
najemnikom. 4 

 

Da bi se prekarnost kot pojem ob koncu 20. stoletja vrnila, je moralo priti do sprememb na 
področju politike, gospodarstva in tehnologije. Za spremembo keynesanskga modela, ki je 
predstavnike dela odvračal od tega, da bi se soočili z državo in zahtevali drugačno politično 
ureditev, je bil namreč potreben preplet več vzporednih dogodkov. 5   
 
Do političnih sprememb je v 80-ih letih prišlo v obeh blokih. V Sovjetski zvezi je Mihail 
Gorbačov po neuspešnih reformah Jurija Andropova in Konstantina Černenka, začel z 
radikalnimi spremembami političnega in gospodarskega sistema, kar je vodilo v razpad 
države. Na zahodu pa so na oblast prišli konzervativci, pod vodstvom Ronalda Reagana in 
Margaret Thatcher, ki so začeli izpodrivati koncept trdne socialne države in uvajati načela 
neoliberalizma.  
 
Glavni gospodarski moment, ki je vodil v odpiranje novih odnosov med delom in kapitalom 
je bila velika naftna kriza, ki je radikalni transformaciji sistema podala zunanjo legitimacijo. 
Odpravljeni so osnovni postulati, ki so pred tem vzdrževali zaščito dela. V Angliji, ki je 
znotraj Evrope vodila ta prehod, so se najprej lotili sindikatov in sindikalne organiziranosti,6 
po letu 1982 pa še odpravljanja minimalne plače. Sprememb so se lotili pod motom, da 
organizacije ne morejo braniti interesa posameznika in da so minimalne plače tiste, ki 
preprečujejo zmanjševanje brezposelnosti. S tem pa sta bila odprta ključna predpogoja za 
                                                           
3  Besedo 'precarius' iz katere je beseda 'prekarnost' izpeljana, bi prebivalci Rima prevedli kot 
»izprošen« oziroma »priberačen«. 
4 Iz pogovora z Brankom Gerličem (pogovor opravljen pred pripravo kolumne na spletni strani Skozi 
oči prekariata). 
5 Posledica omenjenih treh sprememb je bil, kot opozarja Eloisa Betti, spremenjen odnos do dela. Če 
so se stabilne oblike dela pred začetkom osemdesetih predstavljale kot norma, se je po osemdesetih 
skušalo kot normo predstaviti nestabilne (začasne) oblike dela, stabilne oblike dela pa kot specifiko 
posameznega trenutka, ki je to omogočal. To gledanje je predstavljalo dober temelj za legitimacijo 
prekarnosti.  
6 Očitek konservativcev je bil, da so sindikati anahronistična oblika zastopanja dela in da s svojo 
močjo zavirajo razvoj in gospodarsko obnovo. 



Odprava prekarnosti kot neizogiben temelj socialne odgovornosti 
 
 

 

 

 

The 12th IRDO International Scientific Conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2017:  
Value added as Business Information from the View of Social Responsibility, 28 September 2017, Maribor, Slovenia, EU 

 

 

4 

razvoj prekarnosti. Tretji ukrep vlad, ki je vodil razvoj dogodkov, je bila privatizacija podjetij, 
ki so bila do tedaj v državni lasti, četrti pa sprememba zakonodaje, ki je opredeljevala razmere 
na trgu dela in je po novem podjetjem dopustila, da so z delavci sklepali čedalje bolj 
fleksibilne oblike zaposlitev, tako, kar se delovnega časa tiče, kot kar se tiče dolžine in plačila 
za opravljeno delo. Prve oblike prekarnega dela so, kot opozarja profesor Timothy Whitton, 
bile »začasno delo, delo za skrajšan delovni čas, projektno delo in priložnostno delo«. 7 

 
Na pomen tehnološkega napredka kot tretjega elementa, ki je ključno vplival na spremembo 
odnosov znotraj zaposlovanja, se je osredotočil predvsem Franco Berardi – Bifo. Opozoril je, 
da se je v leta 1977 zgodil upor zoper industrializirano delo, kar je vodilo v konflikt z 
delodajalci, pa tudi s sindikati. Razvoj računalništva in novih informacijsko-komunikacijskih 
sistemov, ki sta ga v tem času vodila Wozniak in Jobs,8 je za seboj potegnil zahteve po 
fleksibilnejšem delu in po fragmentaciji delavnega časa, hkrati pa se je spremenila tudi osebna 
komunikacija in medsebojni odnosi. Tehnologija je na ta način vplivala tako na lastnike 
kapitala, ki so zaradi novih sistemov bili odvisni od novega razumevanja delovnega časa, kot 
tudi na delavce, ki so bili razdvojeni med zaščito osebnih pravic in novim načinom življenja.  
 
Zaposlitev za nedoločen čas temelji na trdnem dogovoru, v katerem so jasno določene pravice 
in odgovornosti tako delodajalca kot tudi delavca. Delavec se obveže, da bo opravil potrebno 
delo, delodajalec pa, da mu bo ob tem omogočil normalno življenje. Kar pomeni, da mu bo 
omogočil plačilo tako v obdobjih, ki bodo zaradi specifike dela naporna in delovno zelo 
intenzivna, kot tudi v obdobjih, ki delovno ne bodo tako intenzivna. Sodobni pojem 
prekarnosti pa temelji na podobno odprtem dogovoru, kot je temeljil v antičnem Rimu. Kot je 
bil tam človek, ki je od zemlje živel, odvisen od volje zemljiškega posrednika, ki je dogovor 
lahko razdrl ali preprečil njegovo podaljšanje, tako je danes človek, ki dela znotraj prekarnih 
oblik dela, odvisen od volje naročnika. Delo prekarca se razume kot zunanji strošek, kar 
pomeni, da naročnik v posameznih oblikah prekarnosti nima nikakršne obveze do prekarca, 
četudi dela le zanj.9 Pri drugih oblikah prekarnosti mu sicer socialna zavarovanja plačuje 
delodajalec, je pa delavec v slabem položaju zaradi omejenega trajanja zaposlitve.10  
 
Izzivi prekarnosti 
 
Prekarnost je problematična iz treh zornih kotov. Z zornega kota posameznika, z zornega kota 
družbe in z zornega kota gospodarstva. Kot opozarja dr. Nataša Drnovšček Hafner, nizko 
plačilo, nizka raven socialne varnosti, nizka raven pravic iz dela, odsotnost možnosti za razvoj 
kariere in kolektivnega povezovanja ter stres, povezan z delom, ki so vsi posledica 
prekarnosti, človeka vodijo v poslabšanje zdravja, ne le socio-ekonomskega položaja. 
Transferji, ki jih mora država zagotavljati, da bi prekarno zaposleni lahko delovali, so veliki, 
                                                           
7 Timothy Whitton: The Growth of Precarious Employment in Great Britain, stran 6, HAL Archives-
ouverts, 2014 
8 In je s časom pripeljal do tretje industrijske revolucije. 
9 V zaposlitvi, ki ji Britanci pravijo »zero hour contract« (pogodba, brez predpisanega delavnika) je 
odnos med delavcem in delodajalcem odprt celo do te mere, da delavec iz tedna v teden ne ve, koliko 
bo dela in koliko bo plačila. Delodajalec ima dejansko moč sproti ocenjevati svoje potrebe, ne da bi se 
pri tem menil za potrebe delavca. 
10 Delo za določen čas ključni družboslovci umeščajo v skupino prekarnega dela. Zaposleni za določen 
čas so namreč v odnosu do delodajalca v podrejenem položaju, ne morejo priti do kreditov, pritiski pa 
se kažejo tudi na psihološki in sociološki ravni. 
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negativen pa je tudi vpliv, ki ga prekarnost vnese v odnose med ljudmi. Pomanjkanje 
družbene odgovornosti podjetij in korporativnega družbenega upravljanja se kaže tako na 
mikro kot na makro ravni. Je pa bilo temu področju do sedaj namenjeno najmanj pozornosti. 
Da bi dosegli spremembe, ki bi prekarnost odpravile, je pojem potrebno opredeliti in ga 
opredeljenega postaviti v diskurz. To je trenutno največji problem. Zaradi razlik v osnovnih 
pogledih sta se v Sloveniji razvili dve ločeni razumevanji prekarnosti.11 
 
Po ožjem razumevanju so prekarna tista dela, ki so v celoti odvisna od trga. Se pravi 
zaposlitveni statusi, ki se vežejo na različne oblike samostojnega podjetništva in civilnih 
pogodb. Varnosti na tem področju dejansko ni. Delavci morajo skrbeti za socialno in 
pokojninsko zavarovanje, sočasno pa so v celoti odvisni od naročnikov, kar jim onemogoča 
varnost in stabilno načrtovanje prihodnosti. 
 
Po širši opredelitvi pojma pa so prekarna vsa dela, ki ne nudijo enake zaščite delavca, kot jo 
nudi zaposlitev za nedoločen čas. Poleg že omenjenih zaposlitev znotraj samostojnega 
podjetništva in civilnih pogodb tako med prekarne vrste dela sodijo še delo za določen čas, 
delo za skrajšan delavni čas in agencijsko delo. Res sicer je, da imajo ljudje, ki delajo znotraj 
omenjenih treh vrst dela, načeloma urejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje na 
podoben način (a po lastni odločitvi) kot tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas, je pa njihov 
položaj od slednjih kljub temu bistveno šibkejši. Odvisni so namreč od samega podaljšanja 
pogodb, zaradi česar so primorani v večjo prilagodljivost in v odnose, ki pogosto vodijo v 
odvisnost od delodajalca. Dogaja se celo, da delavci v želji, da bi se pri delodajalcih zapisali 
bolje, delajo več, kot bi bilo potrebno, in to povsem po svoji volji. Delodajalcem za zvišanje 
dela ob istem plačilu neposredne prisile tako pogosto sploh ni potrebno uporabiti. Veliko 
manj kot njihovi kolegi, ki so zaposleni za nedoločen čas, so odločni tudi pri zaščiti lastnih 
pravic. Kolegi se za pomoč namreč obrnejo na sindikate in delavsko organiziranost, oni pa se, 
po pogovorih, ki smo jih o tem imeli z vodji sindikatov, ne le odrekajo prijavljanju zlorab, 
ampak delodajalce pogosto zaščitijo, da bi si na ta način ne zapravili možnosti za podaljšanje 
pogodbe. 
 

                                                           
11 V praksi do dvojne konfuznosti. Poleg razlik v osnovnem pogledu na prekarnost prihaja tudi do 
mešanja dveh ločenih statusov: statusa prekarca in statusa svobodnjaka. Pojma sta si v določenih 
segmentih sicer sorodna. Na primer v samoorganiziranju delavnega časa, ali v združevanju primarnih 
nalog z menedžeriranjem in upravljanjem logistike. Obstajajo pa med njima tudi zelo pomembne 
razlike. Svobodnjaštvo je, kot že pojem sam pove, stvar posameznikove izbire. Omogoča mu razvoj 
lastne poklice identitete in tudi prehod v standardne oblike dela, ko oziroma če bi se v določenem 
trenutku odločil, da bo zaradi spremenjenih življenjskih razmer prešel na redno zaposlitev. Pri 
prekarnem delu pa gre v nasprotju s tem za nestandardne oblike dela, za katere so mora posameznik 
odločiti, v kolikor ne želi ostati brezposeln. Svobode tu zato ni, če pa že je, je zgolj pogojna. Zaradi 
raznolikosti del, ki jih mora prekarec opravljati, ne razvije jasne poklicne identitete, kar pomeni, da 
izkušnje, ki jih je z delom pridobil, ne štejejo kot reference in potencialne delodajalce prej odvrnejo, 
kot pritegnejo, njega pa potisnejo v to, da sprejme dela, za katera ni usposobljen, ali bi jih sicer ne bi.  
Svobodnjaštvo je sicer v določenem delu obstalo tudi v in po zadnji gospodarski krizi. Se je pa njegov 
obseg znatno zmanjšal. V primerjavi s prekarnostjo predstavlja na vsak način majhen del. Problem, ki 
se pojavlja ob mešanju pojmov, je ta, da se zabrišejo vzroki in posledice statusov, relativizira pa se 
tudi ponujene rešitve. Zaskrbljujoče je, da besedo prekarnost za oba pojma uporabljajo ne le 
predstavniki gospodarskih in obrtnih združenj, ampak celo države.  
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Če za izhodišče vzamemo ožjo opredelitev prekarnosti, iz fokusa izpustimo širok del 
zaposlitev, ki zaposlene vodijo v odvisnosti in negotovo delo. Če za izhodišče vzamemo širšo 
opredelitev pojma, pa je potrebno na področje zakonske ureditve vpeljati pomembne novosti, 
okrepiti inšpekcijo dela in premisliti vzvode socialne pomoči tistim, ki so zaposleni prekarno. 
 
Realen obseg prekarnosti v Sloveniji 
 
Ocena obsega in posledic prekarnosti je odvisna od tega, za katero od omenjenih razumevanj 
prekarnosti se odločimo. Po raziskavi, ki smo jo naredili, so podatki zelo zgovorni v obeh 
primerih: ob ožjem in ob širšem razumevanju prekarnosti.  
 
»Če za izhodišče vzamemo ožje razumevanje pojma, se pravi zaposlene s statusom 
samostojnega podjetnika in po civilnih pogodbah, je (bilo leta 2015) prekarnega okrog 14 
odstotkov delovno aktivnega prebivalstva oziroma nekoliko nad 125.000 ljudi. Če za 
izhodišče vzamemo širše razumevanje pojma oziroma vse delavce, ki niso v razmerju za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom, pa lahko rečemo, da je prekarno zaposlenih več kot 
35 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva oziroma 322.000 ljudi.12 Za boljšo predstavo o 
pomenu in vrednosti tega števila lahko dodamo, da je bilo po podatkih statističnega urada leta 
2015 delovno aktivnih državljanov 917.000.  
 
Kaj za državo, kot je Slovenija, za njeno socialno, pa tudi ekonomsko sliko pomeni 322.000 
delovno aktivnih državljank in državljanov, pove dejstvo, da je med devetimi statističnimi 
regijami le v osrednjeslovenski regiji več prebivalcev, kot je na ravni države prekarno 
zaposlenih ljudi.« 13, 14 

 
Problemi soočanja s prekarnostjo 
 
Prekarnost je problem, s katerim se soočajo vse evropske države. V obdobju med in po 
ekonomski krizi so prekarno zaposlovanje spodbujali celo ministerstva in zavodi za 
zaposlovanje. Da bi zmanjšali obseg brezposelnosti in sočasno povečali moč podjetij, se je 
ljudem, ki so se odločali za odprtje statusa samostojnega podjetnika, celo dajalo subvencije. 
Za zaustavitev teh procesov so se odločili šele, ko se je se je izkazalo, da prihaja v večini 
primerov do kontinuiranega slabšanja razmer tistih, ki so prekarnost prevzeli. Pri tem so se 
problematike države lotevale ločeno in preko ločenih socialnih politik, vsaka po svoje.  
 
Različna so tudi razumevanja pojma, na kar so nas opozorili tudi znotraj Statističnega urada 
Republike Slovenije, ko smo jih prosili za primerjavo različnih vrst prekarnega dela. 
Izpostavili so, da nastajajo zaradi specifičnih nacionalnih zakonodaj odstopanja, ki 
raziskovanje in medsebojno primerljivost prekarnosti v raziskavah otežujejo. Načeloma naj bi 
bilo podatki iz ankete o delovni sili  (Labour Force Survey) mednarodno primerljivi, vendar 

                                                           
12  Podatki SURS za leto 2015 zajemajo samostojne podjetnike, zaposlene po civilnih pogodbah, 
agencijske delavce, zaposlene za določen čas in zaposlene za skrajšan delovni čas, ljudje, ki delajo po 
avtorskih in podjemnih pogodbah, pa v to število niso vključeni.** 
13 Po podatkih SURS je v osrednjeslovenski regiji leta 2015 živelo 535.000 ljudi, od tega je bilo 
delovno aktivnih 244.000 ljudi. V Podravski regiji je leta 2015 živelo 323.000 ljudi, od tega je bilo 
delovno aktivnih 142.000 ljudi. 
14 Citat iz uvodnega dela zbornika »Skozi oči prekariata: brez konsenza«, 2017, samozaložba. 
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vedno lahko nastajajo odstopanja zaradi specifičnih nacionalnih zakonodaj. Kot je npr. v 
Sloveniji študentsko delo, ki ga uvrščamo med agencijsko delo. Čedalje očitneje postaja, da bi 
se Evropska unija s prekarnostjo lahko učinkovito soočila šele, če bi se je lotila skupaj. 15  
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je odločilo, da bo prekarnost 
razumelo po ožji, minimalistični opredelitvi. Državni sekretar Peter Pogačar je obseg 
prekarnosti ocenil na 15 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, kar govori natanko o tem. 
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak pa je v pogovoru z nami sicer poudarila, da do zlorab prihaja 
znotraj vseh vrst zaposlitev, da pa delo za določen čas po njihovem ni prekarno niti, kadar je 
omejeno zgolj na tri mesece. »Ker ima posameznik (v njem) plačane vse socialne prispevke in 
ima vse pravice, ki izhajajo iz zakona. Po devetih mesecih mu pripada tudi nadomestilo, kar je 
bistveno drugače, kot če bi delal po civilni pogodbi.«16. 
 
Družbena odgovornost in odpravljanje prekarnosti 
 
Iskanje konkretnih rešitev za odpravo prekarnosti je ena ključnih nalog, ki jih moramo 
zagotoviti, če želimo družbeno odgovornost prenesti v prakso. V diskusiji se pojavljata dve 
alternativni možnosti za pospešeno zmanjševanje prekarnosti. Prva zajema prerazporeditev 
družbenega bogastva skozi univerzalni temeljni dohodek (UTD), druga pa skozi delavsko 
upravljanje in delavsko lastništvo, kar bi vodilo v  spremembo odnosa med delavci in lastniki 
kapitala, v spremembo upravljanja korporacij in v zmanjšanje neenakosti.  

Univerzalni temeljni dohodek (UTD) 

Ideja UTD je, da bi na ukinjanje prekarnosti vplivali z uvedbo prejemkov, ki bi bili nakazani 
vsem, ne glede na starost in spol, in bi posameznika zaščitili pred tem, da bi zapadel v 
eksistenčno krizo. Koncept UTD zajema množico različnih in različno intenzivnih ukrepov, ki 
bi omogočile prerazporeditev družbenega premoženja in preko tega večjo enakost in boljše 
možnosti za izbiro izobrazbe in zaposlitve. Predlogi variirajo od delnega UTD, ki bi zajel del 
osnovnih socialnih transferov, do polnega UTD, ki bi posamezniku zagotavljal dovolj 
sredstev za vse osnovne življenjske potrebe.  

Dr. Philippe Van Parijs, član Basic Income Earth Network, organizacije, ki se s promocijo 
UTD ukvarja na mednarodni ravni, je v pogovoru z nami17 izpostavil, da lahko UTD preko 
odpravljanja neenakosti poveča kohezivnost in pravičnost družbe. Posamezniku zagotavlja 
večjo neodvisnost in več možnosti pri izbiri izobrazbe in dela. S tem pa je pritisk, da bi izbral 
prekarno obliko dela, bistveno manjši. Z razmislekom o UTD kot načinu prerazporeditve 
premoženja se je ukvarjalo tudi več slovenskih znanstvenikov. Dr. Jože Mencinger je na 
osnovi ekonomskih analiz dejal, da bi bil koncept izvedljiv, dr. Srečo Dragoš in dr. Valerija 
Korošec pa sta se posvetila predvsem morebitnim posledicam uvajanja UTD-ja v Sloveniji in 
prišla do podobnih sklepov kot dr. Philippe Van Parijs.  

 

                                                           
15  Eurostat podatke o prekarnem delu zaradi problemov s primerljivostjo podatkov objavlja pod 
"eksperimentalno statistiko". 
16 Intervju na spletni strani Skozi oči prekariata, 7.3.2017. 
17 Intervju na spletni strani Skozi oči prekariata, 4.7.2017. 
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Povečanje vloge dela pri odločanju 

Pristop, v katerem bi se odpravljanja prekariata lotili prek delavskega lastništva in delavskega 
upravljanja, zahteva temeljito spremembo odnosa med delom in kapitalom. Temelji na kritiki 
danih procesov korporativnega upravljanja in družbene odgovornosti podjetij. V obstoječih 
delniških družbah prihaja namreč pogosto do radikalnega odstopanja med ravnanjem 
delničarjev in med interesom velikega dela tistih, ki so za kakovostno upravljanje 
zainteresirani. 18  Delavci pa so zaradi liberalizacije trga dela in pomanjkanja ekonomske 
demokracije v okoliščinah naraščajočega tveganja. »Med brutalnejše kršitve delovnopravne 
zakonodaje vsekakor sodi neplačevanje prispevkov za socialno varnost ali pa kar 
neplačevanje pogodbeno ali zakonsko določenih plač ob prevzetju.« 19  
 
Dr. Rado Bohinc opozarja, da v razvojnem dokumentu Evropa 2020 niso predvidene 
spremembe socialno ekonomskih razmerij, ki bi vplivale na razvoj znotraj družbenega in 
korporacijskega upravljanja. »Po tej strategiji naj bo Evropa samo: pametnejša, bolj zelena, 
bolj vključujoča, ne pa bolj solidarna in socialno pravičnejša. Strategija ohranja model 
socialno-tržnega gospodarstva, niti z besedo pa ne omenja družbene odgovornosti.«20 Za 
odpravo prekarnosti sta potrebni aktivna, interesno nevtralna vloga države in ločitev lastniških 
in regulatornih funkcij države. Med konkretnimi predlogi, ki jih podaja, so: prenova 
sistemskih zakonov, sprejem ukrepov za uveljavitev družbene odgovornosti v podjetjih, 
utrditev korporacijske pravice in sprememba finančnih instrumentov. S povečanjem 
strukturne in finančne participacije in vpliva na korporativno upravljanje bi se zmanjšala 
odvisnost delavcev od lastnikov kapitala. Razvile pa bi se varovalke za tiste poklice, ki bi 
znotraj trga dela bili bolj ogroženi. Graditi bi bilo potrebno predvsem na konceptih 
deležniških korporacij, zadrug, delavskih podjetij in drugih oblik socialnega podjetništva. 
 
Pomik iz statusa quo 
 
Prekarnost danes ostaja marginalna tema. K temu prispeva več pomembnih dejavnikov. Od 
tega, da je problem globalen in se ga posamezne države ne želijo lotiti samostojno, da s tem 
ne bi poslabšale svojega položaja, do tega, da prekarci niso organizirani in ne premorejo 
enovitega zastopnika, ki bi lahko zagovarjal njihove interese na ravni socialnega dialoga. 
Tako v gospodarstvu, kot tudi na ravni države, neoliberalni koncepti ostajajo prevladujoči, v 
politično najmočnejših državah pa vlade vodijo konservativne, desno sredinske stranke.  
Kontinuirano prihaja do podcenjevanje posledic, ki jih prekarnost pušča v gospodarstvu in 
širši družbi. Predlogi, ki se pripravljajo za sanacijo trga dela, temeljijo na minimalističnem 
razumevanju prekarnosti, kar opredeljuje tudi njihov doseg. Razmere lajšajo, ne odpravljajo 
pa osnovnih problemov, ki so do sedanjega položaja pripeljali. 
 
Da bi se odnos do prekarnega dela postopno spremenil, je potrebna skupna pobuda sindikatov 
in civilne družbe. Zelo pomembno namreč je, da se pritisk na odločevalce stopnjuje 
konstantno in na več ravneh. Civilna družba lahko na politiko pritisne preko diskusij, ki se 
vodijo javno, preko vsebinskega angažiranja medijev, preko neposrednega naslavljanja 

                                                           
18  Delavci znotraj korporativnega upravljanja bodisi nimajo pravic, ali pa so zaradi omejenega 
lastništva njihove pravice močno omejene. 
19 Rado Bohinc: Družbena Odgovornost, Založba FDV, 2016; stran 30. 
20 Rado Bohinc: Družbena Odgovornost, Založba FDV, 2016; stran 33. 
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institucij in strank, v končni fazi pa tudi v času volitev. Strokovna javnost lahko svoj del 
prispeva preko raziskav in analize posledic, ki jih na delovanju gospodarstva in družbe pušča 
prekarnost. Sindikati pa lahko vprašanje urejanja prekarnih oblik kontinuirano 
problematizirajo v kontekstu socialnega dialoga. Njihov pomen je zelo velik za uspeh javnega 
pritiska na določevalce. Je pa diskusija o prekarnih oblikah dela zelo pomembna tudi za njih 
in to iz dveh razlogov. Prekarci bi ob primernem naslavljanju lahko postali njihovi člani, 
poleg tega pa bi z zagovorom pravic prekarcev odbili kritike, ki jim očitajo zapiranje, in 
povečali svoj pomen znotraj družbe. 
 
Sklep: Vloga Inštituta za študije prekariata (IŠP) v boju za odpravo prekarnosti 
 
Do spremembe odnosa, ki ga ima država do prekarnega zaposlovanja, lahko pridemo le ob 
sodelovanju. Na vabilo Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO smo se odzvali, da bi 
v kontekstu razprav o trajnostnem vodenju družbe in ekonomski demokraciji odprli vprašanja, 
na katera v danem trenutku še ni jasnih odgovorov. Sočasno pa tudi, da bi utrdili sodelovanje 
javnosti. 
Temeljni cilj IŠP je združevanje civilne družbe in sindikatov.  

Da bi pomagali k premiku iz statusa quo, uporabljamo neposreden in posreden pritisk na 
državo. Začeli smo z objavo intervjujev, v katerih svoje mnenje o prekarnosti podajajo 
družbeno prepoznavni posamezniki. Na ta način smo povečali osredotočenost različnih 
javnosti na temo, sočasno pa smo v opozicijo jasno postavili različne poglede na prekarnost. 
Da bi prekarno zaposlenim dali možnost sodelovanja v odprtih diskusijah, organiziramo 
okrogle mize, na katerih soočamo mnenja stroke, predstavnikov dela in državnih institucij. V 
sodelovanju s profesorji s treh slovenskih univerz pa smo začeli opredeljevati 
interdisciplinarni način, preko katerega bo z več zornih kotov mogoče meriti ekonomske, 
socialne, zdravstvene in psihološke posledice prekarnega zaposlovanja. Ob konkretnih 
podatkih in pritisku javnosti21 bodo vlade morale razmisliti o dejanski družbeni odgovornosti 
in posledično o ukrepih, ki bodo na mesto prekariata pripeljali delo, ki bo posamezniku nudilo 
varnost in obstojno načrtovanje lastne prihodnosti. 
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21 Ki ima tudi volilno pravico. 
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