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1. UVOD 

Med dejavniki konkurenčnosti z vidika trga dela so najpomembnejši tisti, ki vplivajo na njegovo 
fleksibilnost – to pa se nanaša predvsem na možnosti, ki jih imajo delodajalci in delojemalci pri 
zaposlitvi ter na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz posameznih vrst zaposlitve. Problem 
fleksibilnosti trga delovne sile je pomemben tako  v ekonomskem, socialnem kot političnem smislu. 
Je kompleksen in nas bo stalno spremljal in bo predmet nenehnih prilagoditev glede na spremembe v 
gospodarstvu in družbi. Po nekaterih definicijah (Lipičnik, 2000) lahko fleksibilnost trga dela 
opredelimo kot hitrost, s katero se delodajalci in zaposleni odzivajo na spreminjajoče se okoliščine 
dela.  
 
Fleksibilnost dela je mogoče razvrstiti v različne kategorije (Lipičnik, 2000): 
a) funkcionalna fleksibilnost je povezana s sposobnostjo delodajalca, da se prilagaja različnim 

nalogam in lahko pomeni brisanje ločnic med poklici, 
b) finančna ali plačna fleksibilnost je sposobnost plačnega sistema, da podpira spremembe in 

nagrajuje dobro delo, 
c) delovna mobilnost ali prestavljanje ljudi z enega na drugo delo, od enega poklica k drugemu, tudi 

geografsko, 
d) fleksibilnost v modelih in organizaciji dela  se lahko oblikuje na več načinov 

• številčna fleksibilnost (prilagajanje števila zaposlenih ali delovnih ur glede na potrebe) 
• delovni čas ali časovna fleksibilnost je povezana z razlikami v številu in času delovnih ur 

(spremenljiv delovni čas, pogodbe o letnem številu delovnih ur in delo prek polnega 
delovnega časa) 

• lokacijska fleksibilnost (zaposleni morajo delati zunaj podjetja, npr. delo na domu in teledelo) 
 
V mednarodnih primerjavah je med elementi fleksibilnosti največkrat izpostavljeno zaposlovanje za 
skrajšan delovni čas in delo za določen čas. Nekateri avtorji poudarjajo negativne vidike teh 
fleksibilnih oblik dela v primerjavi s standardno obliko zaposlitve, medtem ko druga skupina avtorjev 
poudarja pozitivne vidike fleksibilnosti. Nedvomno pa je fleksibilnost zaposlitve tako v Evropi kot 
tudi pri nas potreba in ne zgolj možnost, ki bistveno pripomore k hitrejšemu prilagajanju tržnim 
razmeram. 
 
Ta prispevek je nastal v povezavi z izvajanjem mednarodnega projekta Households, Work and 
Flexibility (HWF) v kontekstu 5. okvirnega raziskovalnega programa Evropske unije. Namen 
prispevka je z obstoječimi statističnimi in anketnimi viri predstaviti zaznave fleksibilnosti trga dela z 
dveh vidikov - delodajalcev in zaposlenih. Njihovi interesi so dopolnjujoči in nasprotujoči. Za 
delodajalce je delo skoraj v vseh primerih največji strošek, predvsem v delovno intenzivnih panogah, 
zato je razumljivo, da skušajo ta strošek zniževati na vseh ravneh. Posebej močan pritisk je na 
zniževanje proizvodnih stroškov, fleksibilno zaposlovanje pa je koncept, ki vsaj delno pomaga 
zniževati te stroške. Hitrost sprememb na trgu določa, kako hitro bodo morala podjetja menjavati 
cilje, to pa vpliva na trajnost določanja organizacije dela, predvsem pa na stalnost delovnih mest. Od 
spremenljivosti delovnih mest so odvisni dinamika zaposlovanja, izobraževalni in drugi procesi. Na 
drugi strani tudi zaposleni zelo različno zaznavajo posamezne oblike fleksibilnosti dela – nekatere 
štejejo kot pozitivne, nekaterim pa se bolj izogibajo. Pričakovati je, da so delavci bolj nagnjeni k 
trdnejšim oblikam zaposlitve, kot je zaposlitev za nedoločen čas in s stalnim urnikom. Prav tako pa je 
pričakovati, predvsem pri ženski populaciji, da zaposlitve za krajši delovni čas ne smatrajo kot 
negativno komponento fleksibilnosti. 
 
Obravnavane dimenzije v tem prispevku so delovni čas, vrsta zaposlitve, kraj zaposlitve, tip pogodbe 
in usklajevanje zaposlitve ter gospodinjstva. Prednost prispevka je v pristopu, ki obravnava tako 
fleksibilnost, osredotočeno na delavca, kot fleksibilnost, osredotočeno na podjetje, saj sta potrebna 
oba vidika, če želimo ustrezno podatkovno ozadje za primerjave, pripravo politik in spremljanje 
njihovega uresničevanja. Analiza temelji na primerjavi šestih anket, statističnih podatkov ter 
podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
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2. METODOLOGIJA 

Prispevek temelji na primerjavi petih različnih anket, ki so bile izvedene za spremljanje podobne 
tematike, in sicer fleksibilnosti dela. Ene so bolj osredotočene na zaznave fleksibilnosti trga dela s 
strani zaposlenega, druge pa imajo poudarek na vidiku delodajalca. V nadaljevanju so na kratko 
opisane metodološke posebnosti vsake od anket in razvidno je, da bi bila zaradi metodoloških 
posebnosti med anketami neposredna številčna primerjava nedosledna in nekorektna. Primerjave v 
prispevku so zato narejene kvalitativno v smislu, ali se rezultati posameznih anket dopolnjujejo oz. 
potrjujejo ali se izključujejo. 
 

2.1. Anketa o delovni sili (ADS) 

Anketo o delovni sili (ADS) četrtletno izvaja Statistični urad RS in je najobsežnejše uradno 
anketiranje gospodinjstev v Sloveniji, ki pridobiva podatke o stanju in spremembah na slovenskem 
trgu dela - o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Slovenije. 
Izvaja se skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in zahtevami Eurostata, ki se 
nanašajo na usklajeno anketo o delovni sili EU, kar omogoča primerljivost z drugimi državami in 
časovno primerljivost podatkov s predhodnimi leti. 
 
ADS je četrtletna rotirajoča panelna. Vzorčni načrt je stratificiran enostaven slučajni. Enota 
opazovanja so posamezniki, ki pretežno živijo v izbranem gospodinjstvu. Upoštevani so tudi 
trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča in dijaki srednjih 
šol, ki živijo v internatu. Upoštevani niso bili posamezniki, ki so živeli v institucijah (vojaki, 
bolniki, zaporniki ipd.) več kot šest mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in 
posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini. Osebe so vključene med delovno aktivne, 
brezposelne ali neaktivne glede na njihovo aktivnost v tednu pred anketiranjem. 
 
ADS definira naslednje, za ta prispevek pomembne kategorije: 
Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem opravile kakršno 
koli delo za plačilo, dobiček ali za družinsko blaginjo (tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene 
osebe, ki jih v tednu pred anketiranjem ni bilo na delo in zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni 
presežki, in sicer do prenehanja delovnega razmerja, osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoči 
družinski člani). Pomagajoči družinski člani formalno niso zaposleni niti samozaposleni, a so v 
zadnjem tednu pred anketiranjem delali na družinski kmetiji, v družinski obrti, družinskem podjetju 
ali v kaki drugi obliki družinske pridobitne dejavnosti in za svoje delo praviloma ne prejemajo 
rednega plačila. Delovno aktivno prebivalstvo s skrajšanim delovnim časom so osebe, ki običajno 
delajo manj kot 36 ur na teden. Podzaposlene osebe so osebe, ki običajno delajo manj kot 36 ur na 
teden, želele pa bi delati več ur tedensko, kot običajno delajo, in so pripravljene sprejeti več dela v 
naslednjih dveh tednih (v okviru sedanjega dela, z dodatnim delom ali z drugim osnovnim delom). V 
registrskih podatkih so upoštevane le zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi, po Anketi o delovni sili pa 
štejemo med delovno aktivno prebivalstvo tudi pomagajoče družinske člane in osebe, ki delajo po pogodbah 
o delu, avtorskih pogodbah ali za neposredno plačilo, skratka osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka 
do nedelje) pred anketiranjem opravile kakršnokoli delo za plačilo, dobiček ali družinsko blaginjo.  
 

2.2. Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile, junij 1999 

Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile je bila izvedena s strani Statističnega urada RS kot dodatek k 
Anketi o mnenju potrošnikov junija 1999. Uporabljen je bil poenoten vprašalnik po priporočilih 
Evropske komisije in upoštevana metodologija, ki jo uporabljajo tudi članice Evropske unije. Anketa 
preverja predvsem pripravljenost zaposlenih, da bi sprejeli delo v manj ugodnih delovnih razmerah. 
V vzorec ankete je bilo vključenih 2.000 oseb, vzorčni okvir pa so sestavljala gospodinjstva izbranih 
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zasebnih telefonskih naročnikov. Na anketo so odgovarjale le osebe, ki so zaposlene in brezposelni, 
ki so aktivno iskali delo. V anketo delovno aktivnega prebivalstva pa niso bili vključeni 
samozaposleni, koncesionarji, kmetje, pomagajoči družinski člani ter osebe ki so delale po avtorskih 
pogodbah ali pogodbah o delu ter za neposredno plačilo. 
 

2.3. Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile v predelovalnih dejavnostih, 
1999 

Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile v predelovalnih dejavnostih spada med poslovne ankete. V 
Sloveniji je bila prvič izvedena leta 1999 s poenotenim vprašalnikom in metodologijo kot v Evropski 
uniji. Je kvalitativna anketa, kar pomeni, da poleg stanj in pričakovanj odkriva tudi razloge za 
spremembe pri zaposlovanju, strukturi delovnega časa in trende delovnega časa. Namen te ankete je 
bil ugotoviti strukturo zaposlenih, stanje na področju zaposlovanja, strukturo delovnega časa ter 
možnost njegovega prilagajanja in pričakovanja v naslednjih letih. V anketi so sodelovala podjetja, ki 
so razvrščena v predelovalne dejavnosti (v oddelke 15 do 36 po SKD) in imajo 10 ali več zaposlenih 
ter so bila izbrana v panel podjetij na podlagi dveh meril: velikosti podjetja (število zaposlenih, 
skladno z zakonom o gospodarskih družbah) in razvrstitve podjetja po SKD. V panelni vzorec je bilo 
zajetih 85% velikih podjetij, 40% srednje velikih in 12% malih podjetij. Panelni vzorec je pokrival 
32% podjetij vzorčnega okvira ali 69% zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. 
 

2.4. Dodatni vprašalnik k anketi Konkurenčnost, 1998 

Anketa z naslovom Konkurenčnost se izvaja letno v okviru projekta Konkurenčnost v Službi za 
konjunkturo in ekonomsko politiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. Septembra 1998 je bil stalni 
anketi dodan vprašalnik, ki je podjetja spraševal, katera področja fleksibilnosti trga dela v luči 
pogajanj za novi Zakon o delovnih razmerjih vidijo kot najbolj pomembna oz. katera bi lahko najbolj 
vplivala na njihove stroške dela. Dodatni vprašalnik je dobilo 60 družb med vodilnimi na vzorcu 
podjetij, na zastavljeno vprašanje pa je odgovorilo 56 podjetij. 
 

2.5. Anketa o fleksibilnosti dela v Sloveniji (HWF) 

Anketa o fleksibilnosti dela v Sloveniji (HWF) spada v okvir mednarodnega projekta Gospodinjstva, 
delo in fleksibilnost (Households, Work and Flexibility), ki se izvaja v sklopu 5. okvirnega 
raziskovalnega programa EU. Sodelujoče države v tem projektu so Švedska, Nizozemska, Velika 
Britanija, Slovenija, Madžarska, Češka, Romunija in Bolgarija. V Sloveniji je sodelujoči partner 
SICENTER iz Ljubljane (Center za socialne indikatorje). V okviru projekta je bila v prvi fazi v vsaki 
državi izvedena terenska anketa, v kateri so anketiranci odgovarjali na vprašanja glede različnih vrst 
zaposlovanja ter izkušnjah drugih članov gospodinjstva v tem pogledu. Za Slovenijo je bila izvedena 
leta 2001 (Sicherl, Remec, 2002). Druga faza je bila analiza anket v sodelujočih državah, tretja faza 
pa izvedba številnih študij med sodelujočimi državami za izbrane teme. 
 
Analiza ankete za Slovenijo temelji na skupnem vprašalniku, ki so ga sestavili partnerji projekta. 
Angleška verzija vprašalnika je bila prevedena v slovenščino, pri čemer nekatera izbirna vprašanja 
niso bila vključena, ker po presoji izvajalcev niso bila relevantna za slovensko situacijo. Ciljna 
populacija so bili prebivalci Slovenije, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu. Kot okvir za 
vzorec je bil uporabljen Centralni register prebivalstva. Vzorec je bil dvostopenjski stratificiran 
slučajni vzorec, kjer ima vsaka enota v populaciji enako verjetnost izbire. Vzorec je bil 
reprezentativen na individualni ravni, ne pa na ravni gospodinjstev. Realiziranih je bilo 1.008 
intervjujev, in sicer v izvedbi Centra za javno-mnenjske raziskave pri FDV (Fakulteti za družbene 
vede v Ljubljani). 
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2.6. Anketa o porabi časa, april 2000 – marec 2001 

Anketa o porabi časa naj bi se izvajala vsakih 7 – 10 let in je usklajena s priporočili Eurostata. 
Namen je zbrati podatke o tem, kako prebivalstvo glede na različne socialno ekonomske značilnosti 
in navade razporeja in preživlja svoj čas. V anketni vzorec je bilo vključenih 4.500 gospodinjstev v 
Sloveniji, ki so bila enakomerno porazdeljena po anketnem obdobju od 1. aprila 2000 do 31. marca 
2001. Rezultati temeljijo na odgovorih 2.364 gospodinjstev. 
 
 

3. ZAZNAVE FLEKSIBILNOSTI TRGA DELA Z VIDIKA PODJETIJ 

Podjetja so se v tržnem gospodarstvu primorana povpraševanju po blagu in storitvah prilagajati s 
spreminjanjem svojega povpraševanja po delu. Pomembnost posameznih kategorij fleksibilnosti 
podjetja zaznavajo različno od zaposlenih. Večji poudarek dajejo namreč zaposlitvi za določen čas, 
lažjemu in bolj enostavnemu odpuščanju delavcev (v smislu krajših odpovednih rokov), sprotnemu 
prilagajanju števila ur dela dnevno in podobno. Taki načini oz. vrste zaposlovanja kadrov jim 
omogočajo več manevrskega prostora pri prilagajanju proizvodnega procesa trenutnim tržnim 
razmeram in pogojem poslovanja. Čimbolj so razmere poslovanja stabilne, tem trdneje ponavadi 
delodajalci nase vežejo delovno silo, če pa so razmere nestabilne, se raje poslužujejo manj 
obvezujočih oblik zaposlitve. 
 
Pri proučevanju zaznav podjetij glede fleksibilnosti dela, sem se osredotočila predvsem na delovni 
čas ali fleksibilnost časa dela. Na tem področju sta bili v letih 1998 in 1999, ko so se začela pogajanja 
za novi Zakon o delovnih razmerjih, ki naj bi prinesel bistvene spremembe in večje možnosti 
fleksibilnega zaposlovanja, narejeni dve anketi. Prva je bila izpeljana leta 1998 na Gospodarski 
zbornici Slovenije kot dodatni vprašalnik v okviru vsakoletne ankete Konkurenčnost, druga pa v 
izvedbi Statističnega urada Republike Slovenije, in je spraševala samo podjetja v predelovalnih 
dejavnostih. 
 

3.1. Anketa Konkurenčnost, 1998 

V Službi za konjunkturo in ekonomsko politiko pri Gospodarski zbornici Slovenije so leta 1998 v 
okviru ankete Konkurenčnost vodilna podjetja iz vzorca spraševali, kateri kategoriji fleksibilnosti 
dela pripisujejo največjo pomembnost v okviru takratnih pogajanj za sprejem novega Zakona o 
delovnih razmerjih (le ta je bil sprejet leta 2002 in je stopil v veljavo s 1.1.2003). Podjetja so 
odgovarjala o kategorijah, za katere so bili mnenja, da največ pripomorejo k njihovega 
končurenčnosti. 
 
Tabela 1: Pomen posamezne kategorije fleksibilnosti trga dela za delodajalce, 1998, v % 
 Zelo 

pomembno Pomembno Ni tako 
pomembno 

Prilagodljivejši delovni čas 32,7 45,5 21,8 
Enostavnejše odpuščanje delavcev 42,9 50,0 7,1 
Več možnosti zaposlitev za določen ali krajši delovni čas 60,7 33,9 5,4 
Krajši disciplinski postopki 46,3 33,3 20,4 
Drugo 33,3 33,3 33,3 

Vir: GZS, Konjunkturna gibanja, št. 4, november 1998 
 
Glede na anketo so delodajalci leta 1998 smatrali za zelo pomembno kategorijo fleksibilnosti dela 
več možnosti zaposlitev za določen ali krajši delovni čas, in sicer kar 60,7% vprašanih, kot 
pomembno pa je to kategorijo označilo 33,9% vprašanih podjetij. V veliki večini (skupaj 95%) so 
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torej vprašana podjetja menila, da jim ta vrsta zaposlovanja omogoča najlažje in najhitrejše 
prilagajanje tržnim razmeram s pomočjo dela in jih tako dela bolj konkurenčne. Na drugo mesto so 
delodajalci postavili enostavnejše odpuščanje delavcev (kot zelo pomembno 42,9% in kot pomembno 
50%), sledili pa so še krajši disciplinski postopki. Ti bi v kriznih situacijah omogočilo hitrejše in 
lažje prestrukturiranje podjetja s številom zaposlenih in tako prilagoditev znižani proizvodnji oziroma 
povpraševanju na trgu. Prilagodljivejši delovni čas – kar pomeni gibljiv delavnik zjutraj in popoldne– 
so podjetja po pomembnosti uvrstila na zadnje mesto. Kot lahko vidimo v naslednjem poglavju, je ta 
kategorija bolj pomembna z vidika zaposlenega, saj mu omogoča boljše usklajevanje zasebnega 
življenja in dela. 
 
Slika 1: Najpomembnejša pričakovanja glede spremembe Zakona o delovnih razmerjih, 1998 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prilagodljivejši delovni čas

Krajši disciplinski postopki

Enostavnejše odpuščanje
delavcev

Več možnosti zaposlitev za
določen ali krajši del. čas

zelo pomembno pomembno ni tako pomembnoVir: Anketa SKEP GZS v vzorcu podjetij  
 
Podobno kot dodatni vprašalnik ankete Konkurenčnost tudi podatki o objavljenih prostih delovnih 
mestih na Zavodu za zaposlovanje RS nazorno kažejo, da so delodajalcem pomembne in se jih 
pogosto poslužuje glede fleksibilnosti dela največji pomen dajejo možnosti zaposlitev za določen ali 
skrajšani čas. Delež objavljenih potreb za določen čas sega namreč preko 70% vseh potreb po 
delovnih mestih in se je v obdobju od izvedbe imenovanega vprašalnika pa do leta 2002 celo povečal  
- od 71% na 74,4%, če opazujemo povprečne letno podatke. Po mesecih znotraj leta so ti deleži 
različni, vendar v večini presegajo 70%. Skladno s ponujenimi delovnimi mesti se je skozi leta 
povečeval tudi delež dejanskih novih zaposlitev za določen čas.  
 
Tabela 2: Objavljena prosta delovna mesta in realizirane nove zaposlitve, 1999 - 2003 

 Prosta delovna mesta Nove zaposlitve 
 vsa 

(število) 
za določen čas 

(v %) 
vse 

(število) 
za določen čas 

(v %) 
1999 148.500 71,0 114.387 73,4 
2000 154.908 70,7 120.130 73,8 
2001 143.148 72,4 110.013 74,7 
2002 139.032 74,4 110.624 77,1 
     2003 januar 11.898 69,5 9.954 69,4 
2003 februar 10.732 72,3 8.046 75,2 
2003 marec 12.101 73,6 9.862 74,6 
2003 april 12.327 75,1 10.665 76,4 
2003 maj 12.466 74,0 9.390 77,0 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, mesečne informacije 1999-2003 
*podatki se nanašajo na vse dejavnosti, ne le predelovalne 
 
Leta 1998 so delodajalci v anketi Konkurenčnost izrazili pričakovanje, da bo novi Zakon o delovnih 
razmerjih prinesel večje možnosti fleksibilnejših oblik zaposlovanja, predvsem pri zaposlitvah za 
določen čas, saj tak način zaposlovanja pomeni za podjetja lažje in hitrejše odzivanje na spremembe 
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trga, predvsem v času, ko so razmere tako na domačem, predvsem pa na svetovnem trgu precej 
negotove. Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo s 1.1.2003, pa je zaposlovanje za 
določen čas še bolj striktno omejil in je maksimalni čas podaljševanja zaposlitve za določen čas 
znižal na trajanje dveh let. Posledično je bilo januarja letos opaziti upad deleža objavljenih prostih 
delovnih mest za določen čas, ko se je ta delež spustil pod 70%. Prav tako pa je padel tudi delež 
novih zaposlitev za določen čas. Že februarja pa se je po prvih odzivih na uvedbo novega zakona 
zaposlovanje za določen čas v deležu spet povrnilo na ustaljen tir. Kljub temu je dejstvo, da je novi 
Zakon o delovnih razmerjih glede fleksibilnosti dela na strani podjetij prinesel manj možnosti, kot so 
delodajalci pričakovali. 
 

3.2. Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile, 1999 

Anketa o fleksibilnosti trga dela v predelovalnih dejavnostih je poslovna anketa, v kateri so 
spraševali so podjetja z nad 10 zaposlenimi, izvedena pa je bila junija 1999. Rezultati te ankete so 
pokazali, kako so takrat delodajalci zaznavali fleksibilnost dela oz. kolikšne možnosti prilagajanja z 
delovno silo so že imeli. 
 
V večini podjetij (35%) so leta 1999 
opravili povprečno 40-59 delovnih ur 
tedensko, v 21% podjetij 60-79 delovnih ur 
na teden, 80-119 ur v 26% podjetij ter v 
15% podjetij 120 ur in več. Manj kot 40 
delovnih ur tedensko so opravili le v 3% 
podjetij. Na podlagi tega bi lahko sklepali, 
da ima velik delež podjetij v Sloveniji 
izmensko delo, kar je anketa tudi pokazala 
(73% podjetij dela izmensko 5 dni v tednu), 
pa tudi veliko nadur. Malo pa je podjetij, ki 
delajo samo v eni izmeni (40 ur ali celo 
manj). 
 
 
Podjetja, ki so bila anketirana, s 
prilagodljivostjo delovnega časa niso imela  

Slika 2: Podjetja v predelovalnih dejavnostih glede na 
povprečno število delovnih ur na teden, junij 1999 

120 ur in več
15%

80-119 ur
26%

60-79 ur
21%

40-59 ur
35%

Manj kot 40 ur
3%

Vir: SURS, Anketa o fleksibilnosti trga dela v predel. dej, 1999

 

težav. Kar 82% podjetij je izjavilo, da imajo možnost spreminjanja števila delovnih ur v letu glede na 
potrebe podjetja, in le 18% jih je menilo, da te možnosti nimajo. Tisti, ki to možnost imajo, to storijo 
v 72% podjetij s spreminjanjem števila delovnih ur z nadurami, v 46% podjetij s spreminjanjem 
števila zaposlenih in v 15% z začasnim zaprtjem. Torej so bili glede prilagodljivosti delovnega časa v 
veliki meri že fleksibilni, kar je pokazal tudi dodatni vprašalnik ankete konkurenčnost, ki je dodatno 
potrebo po tej vrste fleksibilnosti dela postavil na zadnje mesto od danih kategorij, saj je bila že 
zagotovljena. 
 
 

4. ZAZNAVE ZAPOSLENIH O FLEKSIBILNOSTI TRGA DELA  

Pričakovati je, da so za zaposlene bolj pozitivne in bolj zaželene druge kategorije fleksibilnosti dela 
kot pa zaposlenost za določen ali skrajšan delovni čas pri podjetjih. Delavci si namreč želijo trdnejših 
in bolj stabilnih oblik zaposlitve, že zaradi same materialne varnosti. Verjetno pa je, da bodo zaradi 
lažjega kombiniranja zasebnega življenja in dela želeli imeti prilagodljivejši delovni čas, v smislu 
prihoda na delo in odhoda z dela. Pri fleksibilnosti kraja dela, bi glede na kulturne in zgodovinske 
značilnosti Slovencev pričakovali, da je krajevna mobilnost dela slaba in da tudi ni velike 
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pripravljenosti za dnevno migriranje na delo, vendar rezultati anket kažejo ravno nasprotno – veliko 
pripravljenost na dnevno migracijo.  
 
V nadaljevanju primerjam rezultate ankete HWF (Sicherl, Remec, 2002) z rezultati Ankete o delovni 
sili in Ankete o porabi časa. Pri podjetjih sem obravnavala z večjim poudarkom fleksibilnost časa 
dela, predvsem zaposlitve za določen čas, na strani zaposlenih pa sem se osredotočila predvsem na 
dve kategoriji, in sicer fleksibilnost časa dela in fleksibilnost kraja dela. 
 

4.1. Vzorci fleksibilnosti časa dela 

Kot dimenzije fleksibilnosti časa dela s stališča posameznika smatramo predvsem zaposlitev za 
določen čas in zaposlitve s skrajšanim delovnim časom ter gibljive urnike oz. prilagodljiv delovni 
čas. Anketa HWF (Sicherl, Remec, 2002) je pokazala, da je v Sloveniji najbolj zaželena oblika glede 
na varnost dela s strani zaposlenih standardna oblika zaposlovanja, kar pomeni pogodbo za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom in stalnim delavnikom. Delo s krajšim delovnim časom je v 
Sloveniji redko in je bilo v okviru te ankete, tako kot delo za določen čas, postavljeno v skupino z 
negativnimi elementi fleksibilnosti. Enako stališče sem uporabljala v tem prispevku, glede na 
predpostavko, da je z gledišča večine zaposlenih tako delo neprostovoljno saj bi si ti želeli bolj trdne 
angažiranosti s strani delodajalcev. Rezultate ankete sem v nadaljevanju primerjala z ostalimi 
razpoložljivimi viri: Anketo o delovni sili, Anketo o porabi časa ter Anketo o fleksibilnosti trga 
delovne sile v predelovalnih dejavnostih. 
 

4.1.1. Krajši delovni čas 

Po anketi HWF (Sicherl, P., Remec, M., 2002, Households, Work and Flexibility, Analysis of Survey 
for Slovenia, SICENTER, Ljubljana) je bil leta 2001 v Sloveniji v glavni dejavnosti najbolj običajen 
40-urni delavnik, saj okoli 57% vseh anketiranih spadalo v to kategorijo, 11% jih je delalo manj kot 
36 ur, okoli 32 % pa jih je delalo 43 ali več ur. Moški so bili v službi več ur na teden kot ženske. 
Višji delež od povprečnega deleža oseb, ki so delali 36 ur ali manj, med anketiranimi opazili v 
urbanih območjih, kar je lahko posledica večje dostopnosti nestandardnih možnosti dela kot pa v 
ruralnih območjih. 
 
Tabela 3: Ure dela v glavni aktivnosti in vseh aktivnostih, HWF, 2001 

Ure dela Glavna aktivnost Vse aktivnosti Glavna aktivnost * Vse aktivnosti * 
 N % N % M (%) Ž (%) M (%) Ž (%) 
36 ur in manj 63 10.8% 58 9.9% 7.9% 14.3% 7.3% 13.1% 
Od 37 do 42 ur 330 56.7% 296 50.7% 50.3% 64.3% 42.3% 60.7% 
Od 43 do 50 ur 106 18.2% 113 19.4% 23.1% 12.4% 23.7% 14.2% 
Več kot 50 ur 83 14.3% 117 20.0% 18.7% 9.0% 26.8% 12.0% 
Skupaj 582 100% 584 100% 100% 100% 100% 100% 

Vir: Sicherl, P., Remec, M. (2002), Households, Work and Flexibility, Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana  
Stopnja signifikantnosti pri χ2 testu: * 0.01. 
 
Ko so ekonomsko aktivne osebe (578 oseb), kot katere so kategorizirali anketirance, ki so imeli v 
zadnjih 12 mesecih eno ali več ekonomskih aktivnosti, smiselno razdelili v 8 fleksibilnih kategorij, je 
delež zaposlenih s krajšim delovnim časom znašal le 1,2%. Na tem mestu se pojavi vprašanje, v 
katerih primerih se je anketiranec smatral za zaposlenega s krajšim delovnim časom, saj je bilo 
vprašanje zastavljeno kvalitativno in ne s časovno omejitvijo, koliko ur tedensko je delal. Anketa o 
delovni sili kot mejo namreč postavlja manj kot 36 delovnih ur tedensko, videli pa smo, da bi bil ob 
tako definiranem pogoju delež zaposlenih s krajšim delovnim časom kar 11-odstoten (glej Tabelo 3 v 
tekstu). Potreben je razmislek – v kolikor vzamemo urno omejitev, to ne pomeni, da je oseba 
zaposlena za skrajšani delovni čas, lahko le določeno obdobje iz določenih razlogov dela manj ur. To 
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so lahko trenutni oz. občasni izpadi dela, bolezen oz. zdravstveni razlogi, prilagajanje delovnega časa 
podjetij zmanjšani proizvodnji, kot so le ta navajala v Anketi o fleksibilnosti trga dela v 
predelovalnih dejavnostih, in podobno. 
 
Tabela 4: Razvrščanje v osem fleksibilnih kategorij, HWF, 2001 

Kategorija Število Delež (%) 
1. Zaposlen za polni delovni čas, več aktivnosti, fleksibilni* delovni čas 83 14,4 
2. Zaposlen za polni delovni čas, delo v izmeni in neredni razpored delovnega časa  115 19,9 
3. Zaposlitev s krajšim delovnim časom 7 1,2 
4. Zaposlitev za določen čas 60 10,4 
5. Samozaposlen 41 7,1 
6. Dijak ali študent in upokojenci z eno ali več aktivnostmi 64 11,1 
7. Drugi 27 4,7 
8. Zaposlen za nedoločen čas s polnim rednim delovnim časom z eno aktivnostjo 181 31,3 
SKUPAJ n=578  

* pomeni redni delovni čas, vendar lahko prihaja in odhaja z dela prej ali kasneje - navadno ne več kot eno uro fleksibilnosti na dan 
Vir: Sicherl, P., Remec, M. (2002), Households, Work and Flexibility, Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana 
 
 
Rezultat, ki ga je dala razdelitev v osem fleksibilnih skupin (Sicherl, Remec, 2002), potrjuje tudi 
Anketa o fleksibilnosti trga dela v predelovalnih dejavnostih za leto 1999. Podjetja so takrat namreč 
odgovarjala, da je v podjetjih v predelovalnih dejavnostih le 1% zaposlenih za skrajšan delovni čas. 
Ta delež je bistveno nižji, kot ga tako za leto 2001 kot tudi 1999 kaže anketa o delovni sili (za obe 
leti je delež delovno aktivnih zaposlenih s skrajšanim delovnim časom 6,1%). Če bi odgovarjala še 
podjetja v drugih dejavnostih, predvsem storitvenih, bi bil ta odstotek nekoliko višji, vendar vsekakor 
ne bi dosegal 6,1 odstotka, ki ga navaja Anketa o delovni sili 1999, saj je v predelovalnih dejavnostih 
zaposlenih zdaleč največ oseb. 
 
 
Slika 3: Struktura zaposlenih v podjetjih v predelovalnih dejavnostih, junij 1999 
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Vir: SURS, Anketa o fleksibilnosti trga dela v predel. dej, 1999  
 
 
Po Anketi o delovni sili je bilo torej tako leta 1999 kot 2001 za krajši delovni čas zaposlenih 6,1% 
delovno aktivnih, pri moških 5,0% ter pri ženskah 7,4%, kar je občutno višje. Ta anketa kot skrajšani 
delovni čas jemlje delo, ko je zaposleni delal manj kot 36 delovnih ur tedensko, ne upošteva pa ali je 
to le trenutno oz. občasno stanje iz zgoraj navedenih razlogov ali je to stalnica in so osebe res 
zaposlene s skrajšanim delovnim časom. 
 
Kramberger in Ignjatovič sta v svojem članku Fleksibilizacija slovenskega trga dela razdelila delovno 
aktivne iz Ankete o delovni sili 1999 na zaposlene in samozaposlene ter pomagajoče družinske člane 
in vsako od teh kategorij še podrobneje na zaposlene za skrajšan in polni delovni čas.  
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Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo, po trajnosti delovnega razmerja in dolžini delovnega časa, 1999 
 % delovno aktivnega 

prebivalstva 
Zaposleni (nd, pt) 1,8 
Zaposleni (nd, ft) 68,9 
Zaposleni (dol, pt) 0,4 
Zaposleni (dol, ft) 8,2 
Samozaposleni kmetje (pt) 0,6 
Samozaposleni kmetje (ft) 3,8 
Samozaposleni obrtniki (pt) 0,6 
Samozaposleni obrtniki (ft) 7,6 
Pomagajoči družinski člani (pt) 1,9 
Pomagajoči družinski člani (ft) 4,0 

Vir: Kramberger, A., Ignjatovič, M. (2000): Fleksibilnost trga dela in statistika, Statistični dnevi 2000, Radenci. 
Legenda: ft – poln delovni čas, pt – skrajšani delovni čas, nd – nedoločen delovni čas,  

dol – določen delovni čas 
 
Njuna analiza je pokazala, da je delež zaposlitev za krajši delovni čas med zaposlenimi zelo nizek, in 
sicer je leta 1999 s pogodbo za krajši delovni čas delalo 2,2% delovno aktivnih, ki so zaposleni v 
podjetju, 1,2% delovno aktivnih, ki so samozaposleni ter 1,9% delovno aktivnih, ki spadajo med 
pomagajoče družinske člane. Če torej proučujemo posamezne kategorije znotraj delovno aktivnega 
prebivalstva po Anketi o delovni sili, se delež zaposlenih s skrajšanim delovnim časom giblje pod 
dvema odstotkoma. Manj kot 36 ur tedensko dela predvsem veliko pomagajočih družinskih članov. V 
nekmetijskih (2,7%) in storitvenih dejavnosti (5,6%) je delo s skrajšanim delovnim časom še vedno 
precejšnja redkost. 
 

Če bi Slovenijo glede na delež zaposlitev s skrajšanim delovnim časom primerjali z državami 
članicami EU, po podatkih Ankete o delovni sili 2002 spadamo zelo pod povprečje Evropske unije 
ter tudi pod povprečje držav kandidatk. V letu 2002 je bil ta delež za Slovenijo 6,1%. Trdimo 
lahko, da v Sloveniji ta oblika fleksibilnosti časa dela še ni dobro razvita. V kolikor pa podrobneje 
primerjamo še rezultate ankete HWF (Sicherl, Remec, 2002) in rezultate ankete o fleksibilnosti 
trga dela v predelovalnih dejavnosti, pa je upravičena trditev, da je ta način zaposlovanja v 
Sloveniji precej nerazvit in zaenkrat ne predstavlja pomembne kategorije fleksibilnosti dela. 

 
Slika 4a: Deleži zaposlenih s skrajšanim delovnim 
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Slika 4b: Deleži zaposlenih s skrajšanim delovnim 
časom - kandidatke, v % 
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Pri mednarodnih primerjavah pa moramo biti pozorni, saj se velikokrat pojavljajo problemi glede 
obsega zajemanja, natančnosti in primerljivosti podatkov. Obstaja možnost precejšnjega razpona 
negotovosti v uradnih statistikah za primerjane države, čemur so statistike o zaposlenosti še 
nedvomno bolj podvržene. Mednarodna organizacija dela (ILO) je ugotovila, da ni enotne definicije 
zaposlitve, ki bi bila v rabi v vseh državah. Zato torej ni priporočljivo posvečati preveč pozornosti 
majhnim razlikam v številčnih vrednostih uporabljenih indikatorjev in je treba biti pri interpretaciji 
primerno zadržan. 
 
En vidik fleksibilnosti časa dela s strani delavca je tudi ta, kako je le ta z obstoječim stanjem 
zadovoljen. Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile 1999, pa je zaposlene s polnim delovnim časom 
spraševala, če bi raje delali krajši delovni čas. Rezultati ankete so pokazali, da bi se za krajši delovni 
čas odločili le redki (16%), večina jih je s polnim delovnim časom, ki večinoma traja od 40 do 45 
delovnih ur na teden, zadovoljna (84%). Nekaj višji odstotek oseb, ki bi želele delati krajši delovni 
čas od polnega, je pri starejših od 50 let (39,5%). Razlike so tudi med moškimi in ženskami, a ne tako 
velike. 
 
Več zaposlenih pa si želi delovni čas, dolg 45 ur ali več s pripadajočo višjo plačo, manj pa je 
zaposlenih, ki bi bili pripravljeni delati manj kot 40 ur in posledično z nižjo plačo. Zanimivo je, da so 
si osebe z najvišjo izobrazbo najbolj želele spremembe v obsegu delovnega časa – tako krajšega kot 
daljšega. 
 
Tabela 6: Zaposleni s polnim delovnim časom glede na možnost zamenjave za delo s krajšim delovnim 
časom, junij 1999, v% 
 Krajši delovni čas Poln delovni čas Skupaj 
Skupaj    
 16,0 84,0 100 
    Spol    
moški 13,7 86,3 100 
ženske 18,6 81,4 100 
    Starost    
16-29 let 24,0 76,0 100 
30-49 let 9,3 90,7 100 
50 let in več 39,5 60,5 100 
    Izobrazba    
osnovna šola in manj 17,4 82,6 100 
poklicna šola 17,1 82,9 100 
srednja šola 10,3 89,8 100 
višja, visoka šola in več 22,0 78,0 100 

Vir: Statistični urad RS, Anketa o fleksibilnost trga delovne sile, junij 1999 
 
Slovenija je s sprejetjem novega Zakona o delovnih razmerjih med ostalimi atipičnimi oblikami 
zaposlitve uredila tudi zaposlitev za krajši delovni čas. Ureditev se bistveno ne razlikuje od prej 
veljavne, po kateri so delavci že bili ustrezno zaščiteni, vendar je pa bolj pregledna in natančna. 
Umeščena je v poglavje o pogodbi o zaposlitvi, ki je najpomembnejše poglavje novega ZDR. Za 
delavce s pogodbo za zaposlitev s krajšim delovnim časom velja splošno načelo, da imajo take 
pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot zaposleni s polnim delovnim 
časom. Uveljavljajo jih sorazmerno času, za katerega so sklenili delovno razmerje, razen tistih za 
katere zakon določa drugače. Kot doslej lahko delavec pogodbo za zaposlitev s krajšim delovnim 
časom lahko sklene z več delodajalci in tako doseže poln delovni čas, določen z zakonom. 
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4.1.2. Prilagodljivost delovnega časa in urnik dela 

Pri analizi fleksibilnosti delovnega časa je poleg števila ur dela pomembna spremenljivka tudi urnik 
dela. Po anketi HWF (Sicherl, Remec, 2002) je imelo okoli 45% anketirancev običajni delavnik, ki je 
bil definiran kot delo od ponedeljka zjutraj do petka popoldne. Fleksibilen delovni čas je bil 
definiran kot možnost, da lahko nekdo v običajnem delavniku začne ali konča delo prej ali kasneje. 
Okoli 10% moških in 12% žensk je spadalo v to kategorijo, ki je bila v anketi Konkurenčnost 1998 
definirana kot prilagodljiv delovni čas in za podjetja ni imel tako bistvenega pomena kot za 
zaposlene.  
 
Po Anketi o delovni sili so v letu 2001 delovno aktivni v povprečju tedensko delali 41,8 delovnih ur, 
moški nekoliko več 42,6 delovnih ur, ženske pa v povprečju 40,8 delovnih ur, kar je običajni 
delovnik – to se pokriva z rezultati HWF ankete (Sicherl, Remec, 2002), ki v ta rang uvršča tudi 
največ ekonomsko aktivnih. 
 
Tudi Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile 1999 je pokazala, da bi večina zaposlenih izbrala urnik 
od 40 do 45 ur tedensko (54,9%), če bi imeli možnost izbirati dolžino delovnega časa. Ta delež je 
nekoliko večji pri ženskah kot pri moških, je pa zato nekoliko več moških, ki bi bili pripravljeni 
delati več kot 45 delovnih ur tedensko. 
 
Zanimiva je struktura glede na izobrazbo, največ interesa za standarden delovni urnik je bilo namreč 
pri zaposlenih z dokončano osnovno šolo ali manj (70,5%), medtem ko je pri poklicni in srednji šoli 
ta delež nekoliko nad 50 odstotki, ter tudi večji delež jih je pripravljeno delati več kot 45 delovnih ur 
na teden, pri višji, visoki šoli in več pa je delež tistih, ki so pripravljeni delati več kot 45 ur na teden 
še bolj izrazit (37%), precej izrazit pa je tudi delež zaposlenih, ki bi radi delali manj kot 39 ur 
tedensko – kar 22%. 
 
Tabela 7: Zaposleni glede na možnost izbire dolžine delovnega časa, junij 1999, v % 
 39 ur in manj od 40 do 45 ur več kot 45 ur skupaj 
Skupaj     
 13,6 54,9 31,5 100 
     Spol     
moški 13,3 51,5 35,2 100 
ženske 14,0 58,6 27,4 100 
     Starost     
16-29 let 9,1 54,6 36,3 100 
30-49 let 14,9 54,8 30,3 100 
50 let in več 15,0 56,3 28,7 100 
     Izobrazba     
osnovna šola in manj 11,4 70,5 18,1 100 
poklicna šola 11,7 54,5 33,8 100 
srednja šola 12,6 51,6 35,7 100 
višja, visoka šola in več 21,9 41,2 36,9 100 

Vir: Statistični urad RS, Anketa o fleksibilnost trga delovne sile, junij 1999 
 

4.1.3. Zaposlitve za določen čas 

Zaposlitev s pogodbo za določen čas je z vidika zaposlenega manj ugodna in manj zaželena kot z 
vidika delodajalca, saj delavcu predstavlja ohlapno obliko zaposlitve, brez prave varnosti oz. 
zagotovitve dela po izteku pogodbe za določen čas. 
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Pri anketi HWF (Sicherl, P., Remec, M.,2002, Households, Work and Flexibility, Analysis of Survey 
for Slovenia, SICENTER, Ljubljana) je bila posebej analizirana skupina anketirancev, ki so imeli v 
zadnjih 12 mesecih najmanj eno ekonomsko aktivnost in ugotovljeno, da je bil leta 2001 prevladujoč 
tip delovnih pogodb še vedno pogodba za nedoločen čas – tako pogodbo je imelo 64% anketirancev. 
Pogodbo za določen čas je po podatkih ankete imelo 12% anketirancev, kar je blizu povprečju držav 
EU-15. Anketa o fleksibilnosti trga dela pa je pokazala, da je imelo leta 1999 v predelovalnih 
dejavnostih pogodbo za nedoločen čas kar 91% zaposlenih. 
 
Podobne rezultate je pokazala tudi Anketa o delovni sili 2002, po kateri je bil delež zaposlenih za 
določen čas v Sloveniji 14,2-odstoten, in je presegel povprečje Evropske unije (13,1%). Večji delež 
zaposlenih za določen čas je bil v Sloveniji pri ženskah 16%, pri moških pa je znašal 12,7%, kar kaže 
da moški v Sloveniji lažje dobijo trdnejšo in dolgotrajnejšo zaposlitev v obliki pogodbe za nedoločen 
čas. Še vedno je prisoten strah delodajalcev, da se ženske zaradi družinskih in gospodinjskih obvez ne 
bodo mogle tako posvečati delu kot moški. Anketa o delovni sili je harmonizirana z anketo Labour 
Force Survey, s katero zbirajo podatke o delovno aktivnem prebivalstvu po državah Evropske unije. 
 
Slika 5a: Deleži zaposlenih s pogodbo za določen čas - 
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Vir: Eurostat Labour Force Survey 2002 SKEP GZS
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Viri: Eurostat Labour Force Survey 2002, SURS Anketa o delovni sili 2002 SKEP GZS  
 
Za določen čas drugače največ zaposlujejo v Španiji, delež teh zaposlitev pa je velik tudi na 
Portugalskem in Finskem. Ta oblika zaposlovanja pa je manj pomembna na Irskem, v Luxemburgu 
in Veliki Britaniji, kjer delež zaposlenih za določen čas ne presega 7 odstotkov. Tudi pri tej 
primerjavi je potrebno upoštevati vse že navedene omejitve, ki izhajajo iz mednarodnih primerjav. 
Med kandidatkami se Slovenija po tem kriteriju tudi uvršča nad povprečje. 
 
 
 

4.2. Vzorci fleksibilnosti kraja dela 

Pri zaposlenih je najpogostejša oblika fleksibilnosti kraja dela "drug kraj, v katerega se oseba vozi na 
delo". V to kategorijo je po anketi HWF (Sicherl, P., Remec, M., 2002, Households, Work and 
Flexibility, Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana) leta 2001 spadalo kar 45% 
anketirancev (39% moških in 50% žensk). To pomeni, da se v Sloveniji visok odstotek zaposlenih 
dnevno vozi na kraj dela, ki je izven kraja, kjer živijo, kar je razumljivo, saj Slovenija nima visoke 
koncentracije prebivalstva v glavnem mestu in tudi poselitev prebivalstva ni zelo koncentrirana. 
Distribucija krajev dela je bolj koncentrirana kot distribucija poselitve prebivalstva, kar pomeni, da se 
morajo ljudje voziti na delo. Mesto dela stalno spreminja 8% anketiranih, v tujini pa jih dela le en 
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odstotek. Pet odstotkov anketiranih dela kombinirano doma in drugje, predvsem visok pa je tudi 
delež tistih, ki se vozijo na delo v kraju, kjer živijo (36%). 
 

Slika 6: Delež zaposlenih glede na vrsto krajevne 
mobilnosti dela, HWF, 2001 
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Vir: Sicherl, P., Remec, M. (2002), Households, Work and Flexibility, 
Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana 

V urbanih območjih je 56% zaposlenih delalo v 
istem kraju, kot prebivajo, nadaljnjih 4% jih je 
delalo doma. Po drugi strani pa je 68% 
zaposlenih na ruralnih območjih delalo v 
drugem kraju. Najvišji odstotek tistih, ki se 
vozijo, je bil v skupini zaposlenih med 18 in 25 
let ter med 26 in 50 leti, kjer je ta delež znašal 
53% oz. 46%, v primerjavi z le 29% pri 
starejših od 50 let (Sicherl, Remec, 2002).  
 

Velike razlike med moškimi in ženskami so se 
pokazale glede na spreminjanje kraja dela v 
glavni dejavnosti; 85% žensk in 55% moških je 
navedlo, da nikoli ne menjajo kraja dela v svoji 
glavni dejavnosti. 

 
Kar se tiče socialnih skupin okoli 70 % anketirancev delavskega in srednjega razreda, in le 44 % 
zgornjega srednjega razreda nikoli ne menja kraja dela. Skupine z nižjimi zaslužki očitno doživljajo 
manj fleksibilnosti glede spreminjanja kraja dela (Sicherl, P., Remec, M., 2002, Households, Work 
and Flexibility, Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana).  
 
Podobne trende je pokazala Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile. Leta 1999 se je bilo 60,4% 
zaposlenih pripravljenih voziti na delo. V tem odstotku so bili upoštevani tudi zaposleni, ki so se na 
delo že vozili in so bili pripravljeni za vožnjo na delo porabiti še več časa. Pri brezposelnih osebah je 
ta delež znašal kar 94,4%. Od oseb, ki so se bile pripravljene voziti na delo, je bil največji delež 
tistih, ki so bile za pot na delo in nazaj pripravljene porabiti eno do dve uri (81,7%). Moški so se bili 
pripravljeni voziti na delo tudi več kot dve uri dnevno (11,1%), ženske pa bi se raje vozile na delo 
manj kot eno uro dnevno (14,4%). Glede na razne kategorije je bila največja pripravljenost eno do 
dve urno za vožnjo na delo med osebami, starimi od 30 do 49 let ter pri osebah s srednjo izobrazbo. 
 
Tabela 8: Čas, ki bi ga bili zaposleni pripravljeni porabiti za vožnjo na delo, junij 1999, v% 
 Pod 1 uro 1 do 2 uri Nad 2 uri Skupaj 
Skupaj     
 9,7 81,7 8,5 100 
     
Spol     
moški 5,8 83,1 11,1 100 
ženske 15,4 79,8 4,8 100 
     
Starost     
16-29 let 13,8 77,9 8,5 100 
30-49 let 7,1 84,6 8,4 100 
50 let in več 20,0 69,9 10,1 100 
     
Izobrazba     
osnovna šola in manj 0,0 80,4 19,6 100 
poklicna šola 14,1 80,6 5,3 100 
srednja šola 8,7 83,8 7,5 100 
višja, visoka šola in več 13,0 81,5 5,5 100 

Vir: Statistični urad RS, Anketa o fleksibilnost trga delovne sile, junij 1999 
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Zanimivi pa so tudi rezultati Ankete o porabi časa (april 2000 – marec 2001), ki so pokazali, da od 
odstotka vsega časa, ki ga osebe dnevno v povprečju namenijo za pot, potovanja na delo 25,3% in 
potovanja na študij oz. v šolo 9,8%. Na delo se anketirani najpogosteje vozijo z zasebnim prevozom 
(72,7%), v šolo pa z javnim prevozom (42,8%): 
 
Tabela 9: Povprečni porabljen čas dnevno pri osebah, starejših od 10 let za pot na delo in študij – glede 

na način premikanja, v % od vsega časa, dnevno namenjenega za pot 
 Peš 

ali kolo 
Zasebni 
prevoz 

Javni 
prevoz 

SKUPAJ 

Zaposlitev 16,7 72,2 11,1 100,0 
Študij 28,6 28,6 42,8 100,0 

Vir: Statistični urad RS, Anketa o porabi časa, april 2000 – marec 2001 
 
 
Maja 2003 pa je Eurostat objavil primerljive podatke iz harmoniziranih Anket o porabi časa za 13 
evropskih držav (vključujoč tiste, ki bodo postale polnopravne članice 1.maja 2004). 
 
Tabela 10: Povprečni porabljen čas dnevno za posamezne namene, v % od vsega časa 

  Belgija Danska Francija Finska Švedska Velika  
Britanija Estonija Madžarska Slovenija Norveška 

Čas za primarne potrebe 46,8 44,5 50,3 44,5 43,8 45,1 45,8 46,3 44,8 42,3
Čas za službo in izobraževanje 11,5 16,9 12,8 13,2 14,8 13,9 11,9 12,7 14,3 14,9
Skrb za gospodinjstvo in družino 13,3 11,9 13,7 11,9 13,2 12,0 14,7 15,2 14,3 11,3
Čas za potovanje,prevoz na delo 5,8 5,2 3,8 4,7 5,8 5,8 4,7 3,9 4,6 5,2
Prosti čas 22,3 21,3 19,2 24,7 22,1 22,4 22,5 21,5 21,9 25,7
Ostalo 0,3 0,2 0,2 1,0 0,4 0,8 0,3 0,3 0,1 0,6
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vir: Eurostat, Statistics in Focus: How man and women spend their time, May 2003  
 
 
Za prevoz na delo največ časa porabijo v Veliki Britaniji, Belgiji in na Švedskem (5,8% dnevnega 
časa), najmanj pa v Franciji in na Madžarskem. 
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5. SAMOZAPOSLENOST 

Samozaposlenost sem kot posebno poglavje vključila v prispevek iz dveh razlogov: je oblika 
zaposlenosti, ki spada med ene najbolj fleksibilnih, hkrati pa lahko nanjo gledamo, kot da je 
samozaposleni samostojna entiteta podobna podjetju, in pa kot zaposlitev, v katero se je zaradi 
določenih razlogov podala oseba. Težje je oceniti, kaj lahko označimo kot zaželene ali nezaželene 
strani samozaposlovanja, saj je to subjektivna ocena osebe. Poskušamo pa lahko razlikovati faktorje, 
ki so vodili k tej obliki zaposlovanja in vodijo k bolj objektivni klasifikaciji primerov. Po eni strani je 
v literaturi samozaposlovanje povezano tudi s konceptom podjetništva, v takih primerih ga lahko 
vzamemo za zelo pozitiven in inovativen tip ekonomske aktivnosti (Boegenhold, 2002), po drugi 
strani pa je samozaposlenost lahko edina rešitev za preživetje in je posledica situacije, v kateri ni bila 
dosegljiva nobena druga oblika zaposlenosti. 
 
Kategorija samozaposlenost je v statističnih virih dokaj heterogena kategorija. Zaradi heterogenosti 
samozaposlovanja je znotraj te kategorije pričakovati, da v njej najdemo visoko polarizacijo med na 
eni strani novimi podjetniki ter visoko izobraženimi samozaposlenimi profesionalci, ki so v 
samozaposlitev vstopili po svoji izbiri in zaradi visokih zaslužkov, ter na drugi strani tistimi, ki so to 
izbrali zaradi pomanjkanja drugih možnosti in zaslužijo malo pod nestabilnimi pogoji (npr. 
Romunija, kjer je večina samozaposlenih v kmetijstvu).  
 
Statistični urad RS po Registru delovno aktivnega prebivalstva razdeljuje samozaposlene v 
samostojne podjetnike posameznike, osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost in kmete.  
 
Tabela 11: Zaposleni in samozaposleni v Sloveniji, 1998 – 2002  

 Število  Stopnje rasti v % 
 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 
Delovno aktivno prebivalstvo 745.169 757.832 767.751 779.041 783.499 0,2 1,8 1,3 1,4 0,6 
ZAPOSLENI  652.481 670.595 682.621 694.816 697.850 0,2 2,8 1,8 1,7 0,4 
- v podjetjih in organizacijah 591.653 606.665 615.072 626.444 631.053 -0,2 2,6 1,4 1,8 0,7 
- pri samozaposlenih  60.827 63.930 67.548 68.372 66.797 4,6 5,3 5,5 1,2 -2,3 
SAMOZAPOSLENI 92.688 87.237 85.130 84.224 85.648 0,5 -5,6 -2,7 -1,1 1,7 
- s. p.-ji 45.863 45.113 44.858 44.656 44.201 -1,6 -1,7 -0,5 -0,5 -1,0 
- samostojna poklicna dejavnost 5.811 5.720 5.846 5.972 6.211 -1,1 -1,5 2,1 2,2 4,0 
- kmetje 41.012 36.404 34.426 33.596 35.235 3,3 -11,6 -6,2 -2,4 4,9 

Vir: Statistični urad RS, Statistične informacije o aktivnem prebivalstvu po registru 
 
V Sloveniji je od leta 1998 vidno upadanje samozaposlenih. Najbolj očitno in vztrajno se je v tem 
času zmanjševalo število samostojnih podjetnikov posameznikov. Vzrok gre iskati v večih 
dejavnikih, kot so plačilna nedisciplina, pomanjkanje davčnih ugodnosti, premajhna inovativnost, ki 
jim ni omogočila prodora na trg, v zadnjem času pa tudi vsesplošna umiritev konjunkture, ki se je 
precej odrazila na zaposlovanju v tem segmentu. V kontrastu s tem pa je število oseb s samostojno 
poklicno dejavnostjo od leta 2000 naraščalo. Osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, so po definiciji 
statističnega urada RS odvetniki, ustvarjalci na področju kulture, samostojni raziskovalci, duhovniki, 
rejnice, itd. Sem lahko torej štejemo svobodne gledališčnike, novinarje, … katerih razmah je v 
zadnjih letih. Ti poklici so tako glede časa kot kraja dela izjemno prilagodljivi in predstavljajo 
izjemno fleksibilno kategorijo.  
 
Tabela 12: Samozaposlenost v % celotne zaposlenosti 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
EU-15 16,0 15,9 15,7 15,3 15,0 14,8
Slovenija 12,6 12,0 12,5 12,6 11,2 11,8
Vir: European Commission (2002), Employment in Europe, Recent Trends and Prospects, Luxembourg 
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Slika 7: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji po 

statusu zaposlitve, 2001 
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Vir: Statistični urad RS: Anketa o delovni sili, 2001  

 
Anketa o delovni sili kaže, da je bilo leta 2001 
med delovno aktivnim prebivalstvom 11,5% 
samozaposlenih. Podoben delež je lani za 
Slovenijo objavila Evropska komisija (11,8%). 
Slovenija po deležu samozaposlenosti v delovno 
aktivnem prebivalstvu za Evropsko unijo zaostaja 
za 3 do 4 odstotne točke. To je precej podoben 
trend kot pri drugih državah, ki so tudi sodelovale 
v projektu HWF, izjemi sta le Romunija (25,7% v 
letu 2001), ki ima višji delež, in Švedska, v kateri 
je ta delež mnogo nižji (5% v letu 2001).  

 
 

 
 
 

6. ODNOS MED DELOM IN GOSPODINJSTVOM 

Delo oz. zaposlitev in gospodinjstvo sta dva segmenta posameznikovega življenja, ki se lahko 
medsebojno dopolnjujeta, usklajujeta, včasih pa tudi izključujeta. Anketa HWF je skušala z vprašanji 
vpogledati v to področje. Anketiranci, ki so bili v zadnjem letu pred anketiranjem ekonomsko aktivni, 
so bili vprašani, ali jih dolžina njihovega delavnika ovira pri gospodinjskih opravilih. Le redki so 
menili, da jim delo vedno otežuje opravljanje nalog v gospodinjstvu ter odgovornost do družinskih 
članov in drugih oseb (3%), 11-12% pa je izrazilo, da to težavo pogosto doživlja. V večini nihče 
skoraj ne nosi dela iz službe domov in tudi skoraj nihče ni raje več časa v službi kot doma. Pretežna 
večina tako moških kot žensk (okoli 63%) si je želela delati isto število ur kot dotlej, kot 
najpomembnejši razlog za to pa je 25% moških in 36% žensk navedlo, da tako lahko opravljajo 
domače obveznosti in preživljajo čas z družino. 
 
Tabela 13: Trditve anketirancev, starih 18-65 let z vsaj 1 ekonomsko aktivnostjo, v % 

 Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 
Moje delo mi otežuje opravljanje nekaterih gospodinjskih 
obveznosti. 3% 11% 30% 14% 42% 

Moje delo mi otežuje izpolnjevanje nekaterih dolžnosti do družine in 
drugih pomembnih ljudi v mojem življenju. 3% 12% 37% 13% 35% 

Moje družinske dolžnosti in odgovornosti do drugih pomembnih 
ljudi v mojem življenju me ne ovirajo pri poklicnem delu. 0% 2% 12% 19% 67% 

Doma moram dokončati delo iz službe. 3% 5% 10% 10% 72% 
Raje sem več časa v službi kot doma. 1% 2% 10% 9% 78% 

Vir: Sicherl, P., Remec, M. (2002), Households, Work and Flexibility, Analysis of Survey for Slovenia, SICENTER, Ljubljana 
 
Anketa o porabi časa v Sloveniji je pokazala, da so ljudje, starejši od 10 let, v obdobju od aprila 2000 
do marca 2001 v povprečju dnevno največ časa porabili za primarne potrebe, kot so spanje, 
prehranjevanje, umivanje in drugo, in sicer tako moški kot ženske kar okoli 47,5% časa dnevno. 
Razlike med moškimi in ženskami so najbolj očitne pri času, ki ga namenijo za službo in 
izobraževanje ter za skrb za družino in gospodinjstvo. Za službo in izobraževanje dnevno porabijo 
več časa moški 18,2%, ženske za ta namen porabijo 13,7% dnevnega časa. V nasprotju s tem pa 
ženske bistveno več časa kot moški namenijo skrbi za gospodinjstvo in družino, in sicer kar 20,2% 
časa dnevno, moški pa se bolj posvečajo aktivnostim prostega časa. 
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Tabela 14: Povprečen čas, ki ga na dan porabijo ljudje, starejši od 10 let za posamezne aktivnosti v 
Sloveniji od aprila 2000 do marca 2001 – primarne aktivnosti 

 
Moški Ženske Moški Ženske 

 Minute Minute % % 

Čas za primarne potrebe 683 682 47,5 47,4 
Čas za službo in izobraževanje  261 197 18,2 13,7 
Skrb za gospodinjstvo in družino  171 290 11,9 20,2 
Prosti čas 322 269 22,4 18,7 
SKUPAJ 1.437 1.438 100% 100% 
Vir: Statistični urad RS (2002), Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 – marec 2001, št. 155, Tabela 3 
 
Eurostat pa je objavil podatke harmoniziranih anket o porabi časa za 13 evropskih držav, vključno z 
bodočimi članicami. Slika 8 kaže, da ljudje v vseh državah največji delež dnevno razpoložljivega 
časa porabijo za primarne potrebe, kot so spanje, prehranjevanje, in podobno. 
 
 

Slika 8: Povprečen čas, ki ga na dan porabijo ljudje za 
posamezne aktivnosti 
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Vir: Eurostat; Statistics in Focus: How man and women spend their time, May 2003  

 
 
Za službo in izobraževanje največ časa 
dnevno v povprečju porabijo Danci 
(16,9%), najmanj pa Belgijci (11,5%). V 
Sloveniji za ta opravila ljudje v povprečju 
namenijo 14,3% časa dnevno v povprečju. 
 
Skrbi za gospodinjstvo in družino dnevno 
največ časa namenijo na Madžarskem, 
sledita pa Estonija in Slovenija. 
 
Za prevoz na delo pa največ časa dnevno 
porabijo na Švedskem, v Veliki Britaniji in 
Belgiji, in sicer 5,8% dnevnega časa, ki ga 
imajo na razpolago. 
 
Največ prostega časa imajo na Švedskem 
(25,7% dnevno razpoložljivega časa), 
najmanj pa v Franciji (19,2%). 
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7. POVZETEK 

Fleksibilnost dela je pojav, ki ima mnogo oblik in ga lahko različno zaznavamo. V tem prispevku 
sem se osredotočila na vidik podjetij in na vidik zaposlenega oz. delavca. Primerjave različnih virov 
pokažejo, da so delodajalcem najbolj pomembne kategorije fleksibilnosti časa dela, predvsem je 
poudarjeno zaposlovanje za določen in krajši delovni čas. Te tendence so razumljive, saj so podjetja 
dnevno primorana svojo proizvodnjo in dejavnosti prilagajati povpraševanju in razmeram na trgu, s 
tem pa je potrebno tudi čimbolj fleksibilno odzivanje na to s številom delovne sile. Zaposlovanje za 
določen čas je s tega vidika najbolj ugodno, kot pomembne pa so podjetja izpostavila tudi krajše 
odpovedne roke iz podobnih razlogov. 
 
Na strani zaposlenega v tem prispevku obravnavamo v okviru fleksibilnosti dela časovno in krajevno 
dimenzijo. Zaznave delavca se bistveno razlikujejo od zaznav delodajalcev, saj si v nasprotju s temi 
delavci želijo manj zaposlovanja za določen čas in se bolj nagibajo k zaposlitvam za nedoločen čas in 
s standardnim urnikom od ponedeljka do petka, saj jim ta predstavlja večjo varnost in stabilnost. V 
zaposlovanje za določen čas imajo manj zaupanja, le tega je v Sloveniji med celotnim zaposlovanjem 
po Anketi o delovni sili okrog 13 odstotkov, kar je približno na ravni Evropske unije. Precej manj pa 
je v Sloveniji zaposlovanja za krajši delovni čas, tako ima po Anketi o delovni sili take vrste 
zaposlitev okrog 6% zaposlenih, specialno izvedene ankete pa so pokazale, da je ta delež še nižji, 
med 1 in 2 odstotkoma. Skozi analizo sem ugotovila, da je razlog za tako različen delež v opredelitvi 
skrajšanega delovnega časa. Anketa o delovni sili kot zaposlene s skrajšanim delovnim časom zajame 
vse zaposlene, ki so delali tedensko manj kot 36 ur, kar pa ne pomeni nujno, da so imeli ti zaposleni 
dejansko pogodbe za skrajšani delovni čas, lahko so delali manj ur zaradi zmanjšanja proizvodnje in 
trenutnih potreb po manjšem obsegu dela, zaradi vrnitve z bolniškega dopusta, itd. Specialna anketa, 
ki jo je izvajal SICENTER pa je zaposlene kvalitativno spraševala, ali imajo pogodbo za krajši 
delovni čas, in takih zaposlenih je bilo dejansko precej manj. Zaposlovanje s pogodbo za krajši 
delovni čas je v Sloveniji torej še sorazmerno malo razvita kategorije. 
 
Pri zaposlenih pa se je pokazala tudi velika pripravljenost na migracijo na delo in tudi precejšnjo že 
uresničevanje krajevne fleksibilnosti dela. Na delo izven kraja, kjer živijo, se namreč vozi kar 45% 
zaposlenih, pripravljenost na eno do dve-urno vožnjo na delo pa je izrazilo še bistveno večji delež 
anketiranih. Kar se tiče torej vožnje na delo izven kraja stalnega prebivališča so Slovenci dokaj 
mobilni, precej manjša pa je verjetno mobilnost v smislu pripravljenosti za selitev zaradi zaposlitve, 
sploh pa mobilnost izven meja države. 
 
Med fleksibilnimi oblikami zaposlovanja sem v prispevku posebej izpostavila samozaposlovanje kot 
posebno kategorijo, na katero lahko gledamo tako z vidika zaposlenega kot z vidika delodajalca oz. 
"podjetja", saj se mora samozaposleni do določene mere obnašati v tržnih razmerah kot podjetje. Je 
pa samozaposlovanje precej heterogena kategorija, ki jo je bilo potrebno podrobneje razdelati. 
Segmentacija je pokazala upadanje samostojnih podjetnikov že od leta 1998 pa do danes, v nasprotju 
s tem pa je bil od leta 2000 beležen porast oseb s samostojno poklicno dejavnostjo. Rezultate je 
mogoče tolmačiti z vse bolj zaostrenimi in konkurenčnimi pogoji na trgu, ki marsikateremu s.p.-ju ne 
omogočajo preživetja, k temu pa pripomore še plačilna nedisciplina, dolgi plačilni roki, malo davčnih 
olajšav in podobno.  
 
Vsekakor pa k fleksibilnosti dela veliko prispeva odnos oz. uravnoteženje, ki ga imajo osebe med 
delom in gospodinjstvom ter družino in obratno. Slovenci delo uvrščamo visoko v svojem sistemu 
vrednot. Anketa HWF (Sicherl, Remec, 2002) je pokazala, da le redki menijo, da jih delo ovira pri 
opravljanju gospodinjskih dolžnosti in pri skrbi za družino. Svoje delo znajo kombinirati z 
družinskim življenjem. 
 
Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki je začel veljati s 1. januarjem letos, je na področje fleksibilnosti 
časa dela prinesel še dodatne omejitve, saj je po novem pogodbo za določen čas možno podaljšati le 
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za neprekinjeno obdobje dveh let, kar pomeni, da bo ta vrsta zaposlovanja verjetno še bolj usahnila. 
To je neugodno s strani podjetij, saj imajo ta manj možnosti za prilagajanje pogojem poslovanja in 
tržnim razmeram, je pa pozitivno za zaposlene, saj si ti zaradi varnosti želijo bolj trdnih oblik 
zaposlovanja.  
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