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POVZETEK 

Magistrska naloga primerja program javnih del v Sloveniji in v avtonomni deželi Furlaniji - 

Julijski krajini. V Sloveniji so se javna dela razvila v ukrep, s katerim se udeležence javnih 

del šteje za zaposlene osebe in so glede vseh pravic izenačeni z ostalimi delavci, razen kjer je 

s posebnim zakonom drugače določeno. V Italiji pa, v najbolj razširjeni obliki javnih del, 

vključitev delavcev ne pomeni sklenitve delovnega razmerja in je zato tudi obseg njihovih 

pravic manjši. V Furlaniji - Julijski krajini so poleg teh javnih del v zadnjem desetletju razvili 

še dodatni deželni program javnih del, ki pa je veliko bolj podoben javnih delom v Sloveniji, 

tudi glede statusa vključenih oseb. Po primerjavi s tem programom so v nalogi podani 

predlogi, ki nudijo možnost uporabe nekaterih drugačnih rešitev določenih elementov 

ureditve programa javnih del v Sloveniji. 

Ključne besede: javna dela, aktivna politika zaposlovanja, brezposelne osebe, sodna praksa, 

status udeleženca javnih del. 

SUMMARY 

The topic of master thesis is the comparison between the implementation of public works 

programs in Slovenija and in Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, Italy. In Slovenia, 

the program developed into a measure, where participants are treated as being employed, 

therefore their rights are equal to those of workers in regular employment. Some legal 

exceptions are possible. In Italy, within most popular forms of public works, participants do 

not conclude employment contracts and therefore the scope of their rights is narrower. 

Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia lately – in the last ten years – implemented 

public works program much more alike the Slovenian one, including the participants’ rights. 

The master thesis, after comparing with before mentioned program, offers suggestions for 

improvement of Slovenian public works including the possibilities of using different solutions 

to certain elements. 

Key words: public works, active labour market policy, unemployed persons, judicial practice, 

the status of a participant in public works. 
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1 UVOD 

 

Velika recesija, ki je prizadela svetovno gospodarstvo v obdobju 2007–08, je imela za 

posledico močno povečanje števila brezposelnih in povečanje števila dolgotrajno brezposelnih 

oseb. Prav ta porast je povzročila, da je postala politika zaposlovanja spet osrednja tema. 

Pozornost se je usmerila na strategije aktivacije, ki bi pomagale brezposelnim, predvsem 

dolgotrajnim in ranljivim brezposelnim osebam. Prav tu imajo veliko vlogo tudi programi 

javnih del. 

Za razumevanje posebnosti ukrepa javnih del je potreben najprej vpogled v strategijo aktivne 

politike zaposlovanja, ki ima podlago v evropskih smernicah, evropski strategiji zaposlovanja 

in v priporočilih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Potem 

pogledamo, kako se je aktivna politika zaposlovanja razvijala v Sloveniji in kako v Italiji. 

Razlike v implementaciji te politike so vzrok za nadaljnje razhajanje v modelih njenih 

ukrepov. Nato se posebej posvetimo javnim delom. Če izluščimo tisto, kar je bistveno v vseh 

pojavnih oblikah javnih del, dobimo nekaj temeljnih skupnih elementov: javna dela so 

organizirana s strani javnih oblasti; to je pojav, ki zajema veliko ljudi, ki so jim javna dela 

dostopna pod pogoji, ki jih določa oblast; učinki javnih del so splošno družbeno koristni. V 

nalogi pregledamo nekaj pojavnih oblik javnih del, ki so bile pomembne v preteklosti, in 

oblike, ki se izvajajo v svetu danes. Sam program ima zelo veliko pozitivnih vidikov, kar 

potrjuje tudi dejstvo, da ohranja svojo prisotnost skozi tako dolgo zgodovinsko obdobje in v 

tako različnih političnih sistemih. Kot vsak pojav ima tudi svoje negativne plati in možne 

stranpoti; nekatere opišemo tudi v nalogi. Za javna dela lahko rečemo, da nudijo 

brezposelnim delo v nekem omejenem časovnem obdobju v zameno za vsaj minimalni 

dohodek. Izpeljav iz tega pa je lahko zelo veliko. Bistvena sta dva elementa: eden je pasivni – 

javno delo nudi dohodek za zagotavljanje minimalnega življenjskega standarda v obliki plače 

ali drugih socialnih ugodnosti; drugi je aktivni – udeleženci pridobivajo delovne izkušnje za 

lažje vključevanje na trg dela. Ta dva ključna elementa javnih del sta povsod prisotna, a v 

raznih državah različno prevladujeta in to ustvarja bistvene razlike med opisanimi modeli. 

Glede na to, kolikšen poudarek je na elementu vključevanja v trg dela in kolikšen na drugih 

funkcijah in vsebinah javnih del, se le-ta med državami zelo razlikujejo. Ponekod so javna 

dela pretežno v funkciji zaposlovanja, ponekod je to socialnopolitični ukrep, spet drugje so 

lahko javna dela tudi v vlogi razvijanja lokalne skupnosti. Nas zanima, kako te razlike 

delujejo na oblikovanje programa v posamezni državi, na čem je poudarek v sami organizaciji 

ukrepa, kakšna je njegova zakonska regulativa. Zato v nalogi medsebojno primerjamo oblike 

javnih del, ki so se razvile v Sloveniji od nastanka države dalje, in v sosednji Italiji, kjer 

program živi še nekaj dlje časa, a še posebej se osredotočamo na modele, ki jih je ustvarila 

avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina. Pregled prinese paleto možnih variacij 

oblikovanja enega ukrepa in iz tega izpeljemo predloge iz navedenih primerov dobrih praks. 
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Obenem pa tudi izpostavimo dileme na katere opozarja sodna praksa s področja problematike 

javnih del v obeh državah, predvsem glede pravnega položaja vključenih v javna dela, in 

njihovih pravic, ki izhajajo iz njihovega statusa v primerjavi z redno zaposlenimi osebami. 

Gre za iskanje ravnovesja med zaščito delavca v programu in med tem, da država ohranja 

model ukrepa aktivne politike zaposlovanja, ki se ne more povsem izenačiti z rednim 

delovnim razmerjem. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je pomemben instrument evropskih držav v boju proti 

brezposelnosti. Za članice Evropske unije (EU) spada APZ v osrednji del evropske strategije 

zaposlovanja, zaposlovanje pa se opredeljuje kot ključni cilj skupne ekonomske politike 

(Kluve 2006, 4). APZ pomeni bistveno spremembo pri poseganju na trg delovne sile, 

uravnava ga neposredno s poseganjem v ponudbo in povpraševanje po delovni sili. 

APZ je sklop ukrepov, ki so praviloma selektivni, to pomeni, da so usmerjeni na posamezne 

gospodarske sektorje in panoge, na posamezne regije ali na socialne skupine. Tako 

neposredno poseganje na trg delovne sile se je izkazalo kot mogoče predvsem tam, kjer je 

obstajalo splošno družbeno soglasje o tem, zato se je APZ najbolj uveljavila v državah z 

razvitim modelom socialnega partnerstva. Zgodovinsko gledano so socialno partnerstvo in s 

tem tudi APZ zagovarjale najprej leve politične sile, kasneje pa je to postopno postal 

vseevropski model (Svetlik in Batič 2002, 179). Evropska unija za ta model z direktivami 

določa zgolj najnižje standarde in pravice na področju APZ, preostali del pa je v pristojnosti 

držav članic. Direktive ali smernice so pomemben element v sistemu evropske politike 

zaposlovanja. Na njihovi podlagi morajo države članice sprejeti državne akcijske načrte. Ker 

se evropske države spopadajo z različnimi problemi na področju zaposlovanja, se vsaka sama 

odloča, kako jih bo reševala, pomembno pa je, da dosega zastavljene cilje (European 

Commission 2000). Prve smernice področju APZ so bile sprejete leta 1998 (Luksemburške 

smernice zaposlovanja).  

V Sloveniji se je APZ začela izvajati v začetku devetdesetih let, ko se je začelo uvajati tržno 

gospodarstvo. Podlago za izvajanje ukrepov APZ imamo v smernicah za izvajanje ukrepov, ki 

jih Vlada Republike Slovenije sprejme za posamezno plansko obdobje, predhodno pa se 

posvetuje s socialnimi partnerji. Podlaga za izvajanje je tudi načrt za izvajanje teh ukrepov. 

Pristojno Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravi 

kot podlago še Katalog ukrepov APZ. Ti dokumenti se pripravljajo za določeno proračunsko 

obdobje. To pomeni, da se lahko sproti prilagajajo razmeram na trgu dela. Ministrstvo v 

Smernicah za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020 navaja, da je namen APZ v tem 

obdobju aktivno prispevati k zviševanju zaposlenosti in zaposljivosti najbolj ranljivih skupin 

na trgu dela. APZ namreč sledi prioritetam strateških dokumentov, tj. upošteva cilje strategije 

Evropa 2020 in nacionalne cilje ter Priporočila ES in smernice Socialnega sporazuma 2015–
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2016. Ob tem upošteva tudi učinkovitost ukrepov APZ v preteklih letih in prioritete 

Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014–2020. 

V raziskavi, opravljeni septembra 2017 v sklopu projekta Razvoj strategij reform na področju 

socialnih politik v Sloveniji, je v evalvaciji učinkov ključnih programov APZ v Sloveniji 

zapisano, da so proučevani programi razmeroma uspešni zaradi učinka na izide na trgu dela in 

zaradi svoje stroškovne učinkovitosti. Glede na rezultate poročila je mogoče sklepat i, da bi 

bilo treba obseg programov za aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji povečati. Temu v 

prid govori tudi dejstvo, da javni izdatki in količina udeležencev v programih za aktivno 

politiko zaposlovanja v Sloveniji precej zaostajajo za povprečjem v državah OECD (MDDSZ 

2017b).  

Javna dela, eden izmed programov APZ, so posebna oblika uravnavanja povpraševanja po 

delovni sili. Javna dela so nastala veliko pred uvedbo APZ, danes pa so eden izmed njenih 

najbolj prepoznavnih ukrepov. V Sloveniji se javna dela kot ukrep APZ izvajajo že od njene 

osamosvojitve leta 1991 dalje. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – 

ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) definira javna dela 

kot poseben program v okviru kreiranja delovnih mest (49. člen), ki je namenjen aktiviranju 

brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in 

spodbujanju razvoja novih delovnih mest (50. člen). Izbor programov javnih del in njihovo 

sofinanciranje določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 

96/13, 84/15, 67/16 in 55/17), ki ga sprejme MDDSZ. Ta sprejema tudi Katalog ukrepov 

APZ, v katerem so vsako leto določene ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko 

vključijo, in pogoji za izvajanje programov. Pri oblikovanju in izvajanju programov javnih del 

pa so vključene tudi lokalne oblasti. Te so običajno naročnik programov na področju športa, 

turizma, kulture, kmetijstva, izobraževanja, socialnega varstva. Tako so lahko v vlogi 

pobudnikov ali podpornikov pri razvojnih programih javnih del na vseh teh področjih. Javna 

dela v Republiki Sloveniji (RS) so se od svojih začetkov v obdobju osamosvojitve pa do 

danes spreminjala glede na spreminjajočo se zakonodajo. V letih od 1993 do 1998 so bili 

programi javnih del v državi v porastu, prav tako je naraščalo število vključenih vanje. V letu 

1998 so bila z novelo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

(ZZZPB, Ur. l. RS, št. 69/98) javna dela posodobljena, tako da so postala bolj podobna 

programom javnih del v razvitih evropskih državah. Status vključenih oseb se je zelo približal 

statusu oseb, ki so zaposlene za določen čas. Te osebe namreč z vključitvijo v javno delo 

sklenejo atipično pogodbo o zaposlitvi,  katere specifike podrobneje analiziramo v naslednjih 

poglavjih. 

Tudi Italija, tako kot vse druge države EU, že vrsto let izvaja programe javnih del, katerih 

pravna podlaga se je v času prav tako prilagajala stalno spreminjajočim se razmeram na trgu 

dela in v družbi. V nalogi se osredotočamo na ukrep, ki je najbolj podoben ukrepu javnih del, 

kot ga poznamo pri nas. V Italiji ga imenujejo lavori socialmente utili (LSU), kar bi se lahko 
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prevedlo kot družbeno koristna dela. Je pa to pojem, ki ga v Sloveniji uporabljamo kot obliko 

služenja kazni, ki se izvaja prek centrov za socialno delo (CSD) in ima podlago v Kazenskem 

zakoniku (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). Zato LSU 

raje prevajamo kot javna dela, saj LSU temu ukrepu vsebinsko bolj odgovarjajo. V Italiji 

znotraj LSU poznajo še dve obliki javnih del, in sicer lavori di pubblica utilita (LPU), kar 

prevajamo v dela za javno dobro, in ukrep cantieri di lavoro, v prevodu delovna področja. 

Vse tri oblike predstavljajo instrument za začasno pomoč osebam brez dela in drugih 

prihodkov. 

Prvi italijanski zakon na področju APZ je bil sprejet 1981 in je uvedel javna dela za 

prebivalce na jugu države, ki so bili upravičeni do koriščenja sredstev iz izredne dopolnilne 

blagajne zaslužkov. Leta 1984 je zakon razširil možnost koriščenja javnih del upravičencem 

na celotnem teritoriju Italije. Med letoma 1991 in 1994 se je nato omogočilo vključevanje v 

javna dela tudi drugim osebam. Poleg dotedanjih upravičencev so bili lahko aktivirani tudi 

delavci, ki so prejemali nadomestilo za mobilnost, brezposelne osebe, registrirane več kot 24 

mesecev, delavci, registrirani na seznamih za mobilnost (tudi tisti, ki niso prejemali 

nadomestila), kategorije opredeljenih delavcev s strani Regionalne komisije za zaposlovanje 

in delavci, ki so jih gradbena podjetja odpustila. Leta 1997 se je v zakonodaji na novo 

opredelilo nadomestilo za javne delavce in se je javna dela definiralo kot instrument aktivne 

politike za ustvarjanje novih delovnih mest, za poklicno kvalifikacijo in za ustvarjanje novega 

podjetništva, tudi v obliki samozaposlitve ali zadružništva. Glede na razširitev možnosti 

vključitve oseb z različnimi statusi, ki so se lahko vključile v javna dela, je ta ukrep v Italiji v 

tistem obdobju pridobil precejšnje razsežnosti. Pomembno spremembo v organizaciji javnih 

del je prinesel zakon št. 468 iz leta 1997 (Decreto legislativo 468/1997, GU, št. 5/98), ki je 

ključno vlogo pri urejanju APZ in javnega zaposlovanja prenesel na deželno raven. Dejanski 

premik sredstev, ustanov in osebja iz nacionalnega ministrstva za delo k regionalnim vladam, 

ki so bile odgovorne za organiziranje novih javnih zavodov v okviru svoje pristojnosti, se je 

zaključil leta 2000 (Fargion 2003, 9). Leta 2015 pa so v Italiji izpeljali reformo trga dela. 

Zakon, ki je spet temeljito spremenil pravila na trgu dela, imenujejo Jobs Act (Decreto 

legislativo 150/2015, GU, št. 221/15). S tem zakonom so še bolj okrepili področje APZ. 

V nalogi se podrobneje posvečamo javnim delom v sosednji avtonomni deželi Furlaniji - 

Julijski krajini (it. regione autonoma Friuli Venezia Giulia – FVG). To deželo smo izbrali 

zato, ker je v njej zaposlenih veliko Slovencev. Tudi bogat preplet kulturno-zgodovinskih 

povezav med sosedama in naraščajoče čezmejno povezovanje sta vzrok, da smo izbrali prav 

to pokrajino.  

FVG ima nad izvajanjem javnih del na svojem teritoriju deželne pristojnosti. Vsaka dežela v 

Italiji ima namreč svoje specifike glede na lokalne značilnosti trga dela. FVG je tudi ena od 

petih dežel, ki imajo poseben status – posebno vrsto avtonomije, predvsem v finančnem 

smislu.  
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Kot smo že povedali zgoraj, je slovenskemu ukrepu javnih del najbolj podoben ukrep dela v 

javno dobro (LPU), ki ga izvajajo v Furlaniji – Julijski krajini. Poleg tega ukrepa se izvajata 

še dve modaliteti – javna dela (LSU) in delovna področja (cantieri di lavoro).  

Javna dela so začasno angažiranje delavcev, ki prejemajo prejemke socialne varnosti za 

dejavnosti, ki jih izvajajo javne službe, in sicer za izboljšanje kakovosti življenja, okolja, 

urbanih prostorov in okolice. Vključeni so delavci, ki imajo status delavca na čakanju 

(vključeni v izredne dopolnilne blagajne zaslužkov), delavci, ki so na seznamih za mobilnost 

(it. liste di mobilita) ali v posebni kategoriji brezposelnosti in ki imajo stalno prebivališče v 

občini ali na območju, ki je v teritorialni pristojnosti zavoda za zaposlovanje (it. centro per 

l’impiego), kjer se delo opravlja. Zakonodajni odlok Republike Italije št. 150 (Decreto 

legislativo 150/2015) navaja, da vključitev v javna dela ni sklenitev delovnega razmerja. 

Druga oblika tega ukrepa, dela v javno dobro, pa pomenijo začasno vključitev brezposelnih 

oseb v področne projekte, ki jih predlagajo javne službe. V tem primeru vključitev pomeni 

sklenitev posebne pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Dejavnosti, ki so v javnem povabilu 

natančno opredeljene, so izredne, občasne in začasne narave in niso vključene v redne 

dejavnosti, ki jih sicer zagotavljajo javne službe. Te dejavnosti imajo značaj splošnega 

interesa in spadajo na področja, kot so krepitev kulturne in umetniške dediščine, področje, 

namenjeno izboljšanju uporabnosti športnih objektov, socialnih, izobraževalnih ali kulturnih 

centrov, ki jih upravljajo javne službe, in področje za začasne pomožne socialne dejavnosti. 

Vsakoletni program za dela v javno dobro v FVG določa specifične ciljne skupine 

brezposelnih oseb, ki se lahko vključijo v ta ukrep v določenem obdobju. V FVG se pojavlja 

še tretja oblika ukrepa, in sicer delovna področja. To je ukrep za vključitev prav tako 

brezposelnih oseb v začasne in izredne dejavnosti, ki jih izvajajo v pokrajinah, občinah ali 

njihovih združenjih na področju gozdarstva in drevesničarstva, gorskih namestitev in gradnje 

objektov za javno uporabo, s ciljem izboljšati okolje in urbane prostore. Vključenost v okviru 

te oblike traja nekoliko krajši čas kot ostali programi in tudi dnevna prisotnost na delu je 

krajša. Javno povabilo za delovna področja za leto 2018 v FVG prav tako navaja, da 

vključitev brezposelnih oseb v ta ukrep ne pomeni sklenitve delovnega razmerja, temveč 

udeleženci ohranijo status brezposelnega za čas vključenosti. 

Če analiziramo vse tri sklope javnih del, ki jih izvajajo v FVG (javna dela, dela v javno dobro, 

delovna področja), in javna dela, ki jih izvajamo v Sloveniji, lahko rečemo, da je podobnost i 

veliko, hkrati pa je nekaj bistvenih razlik. Skupno jim je to, da so omenjeni programi 

neprofitne narave, da ne gre za redne dejavnosti organizacij, ki izvajajo te projekte (čeprav pri 

javnih delih prav to ni povsem razmejeno), da se vključene osebe v programe ne štejejo v 

kvoto redno zaposlenih oseb pri izvajalski organizaciji. Prav tako morajo vsako leto, tako v 

FVG kot Sloveniji, organizacije kandidirati na javno povabilo, in če ustrezajo razpisnim 

pogojem, pridobijo možnost izvajanja programa. Vsako leto Vlada RS sprejme za 

proračunsko obdobje načrt javnih del, s katerim opredeli obseg vključitev in obseg sredstev za 

izvedbo programov javnih del; v Italiji dežela FVG prav tako letno dodeli določena 
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proračunska sredstva za izvajanje teh programov. Programa dela v javno dobro in delovna 

področja sta najbolj podobna programu javnih del, kot jih izvajamo v Sloveniji, in sicer glede 

na vključene osebe v te programe. Za razliko od programa javnih del v Italiji, so namreč ciljna 

skupina pri prej navedenih programih izrecno brezposelne osebe (s tem da v javnem povabilu 

vsako leto znova določijo prednostne skupine znotraj teh brezposelnih oseb, tako v Sloveniji 

kot v FVG). Drugače je pri programu javnih delih v Italiji z najdaljšo tradicijo. Tu se namreč 

vključujejo osebe, ki so še v delovnem razmerju (na čakanju) in osebe s seznamov za 

mobilnost. Iz tega statusa vključenih oseb pa izhajajo seveda drugačne pravice in dolžnosti 

oseb, ki opravljajo javna dela. Tu se srečamo namreč z drugačnimi podlagami s področja 

socialne varnosti, ki jih uporabljajo v Italiji in imajo za posledico drugačne izpeljave za status 

vključenih oseb v programe javnih del. Kot je odločilo Kasacijsko sodišče, odd. za področje 

dela, v sodbi št. 5226/16 (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 2016, sentenza 5226/16), delo v 

javnih delih v Italiji ni povsem nezdružljivo z istočasno redno zaposlitvijo za krajši delovni 

čas tega udeleženca, kar je sicer odvisno od višine njegovega dohodka, omejitev pa je ta, da se 

aktivnosti ne smejo prekrivati glede urnikov. Nasprotno je v Sloveniji vključitev v javna dela 

nezdružljiva z redno zaposlitvijo, tudi če bi šlo za kompatibilne urnike obeh dejavnosti (npr. 

vsako delo po štiri ure), ker je vključitev v javna dela vezana izrecno na status brezposelne 

osebe. 

Javna dela kot ukrep v sklopu APZ izhajajo iz istih evropskih smernic in strategij, ki veljajo v 

vseh državah članicah EU. Zaradi povezanosti ukrepov APZ s sistemi socialne varnosti 

posamezne države pa je v praksi lahko ta ukrep zelo različen. Zato v nalogi primerjamo ukrep 

javnih del med Slovenijo in Italijo, natančneje deželo Furlanijo - Julijsko krajino. Poleg 

komparativne analize nas zanimajo predvsem dobre prakse, ki bi se jih dalo prenesti v 

slovensko zakonodajo. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je raziskati in primerjati ureditev ukrepa javnih del v Sloveniji in v Italiji ter na 

tej podlagi pripraviti predloge dobrih praks, ki bi jih lahko implementirali v Sloveniji.  

V nalogi najprej opisujemo pojav APZ, ki ima podlago v evropskih smernicah in evropski 

strategiji zaposlovanja ter v priporočilih OECD za to področje. Nato sledi podrobna analiza 

enega od ukrepov APZ, tj. javnih del, ki je zelo specifičen, tako s pravnega kakor tudi z 

družbenega vidika. Izvaja se tako v Sloveniji kot v Italiji. V nalogi raziskujemo pravni položaj 

udeleženca javnih del, kakšne so njegove pravice, ki izhajajo iz njegovega statusa v 

primerjavi z redno zaposlenimi osebami, ter ali imajo osebe v programih javnih del na drugi 

strani meje drugačen položaj kot v Sloveniji, in če, na katerih področjih. Poiščemo tudi 

primere dobrih praks in jih analiziramo z vidika njihove morebitne implementacije v 

Sloveniji. Na tej podlagi podamo priporočila za bodoče urejanje tega ukrepa v Sloveniji.  
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Cilji v nalogi so: 

 analizirati pravno ureditev programa javnih del;  

 opozoriti na statusnopravne dileme vključenih oseb v javna dela;  

 kritično proučiti pomembne dokumente s področja tega programa;  

 primerjati pravno ureditev izvajanja programov javnih del v naši državi in v FVG; 

 najti primere dobrih praks in s tem podati priporočila za izboljšave praks ali ureditve       

programov javnih del. 

1.3 Raziskovalne metode za doseganje ciljev naloge 

Naloga je teoretične narave, uporabljena je opisna metoda, analizirani so večinoma pravni viri 

(pred tem so še ustrezno selekcionirani) in sekundarni podatki. Uporabljene metode so torej 

predvsem metode dela z besedilom. 

Z metodo analize proučujemo teoretična in praktična dognanja s področja APZ, natančneje 

ukrep javnih del, podatke črpamo iz tuje in domače strokovne literature ter dostopnih 

internetnih virov. Proučujemo pravno ureditev tega ukrepa v Sloveniji, predvsem dokumente 

in interno gradivo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), in prav tako pravno ureditev programa 

v deželi FVG. Z raziskovalno metodo analize sekundarnih podatkov analiziramo podatke iz 

obstoječih baz podatkov ZRSZ in Službe za politike zaposlovanja FVG. Z metodo deskripcije 

opisujemo izvajanje ukrepa javnih del v praksi. Uporabljena je tudi metoda sinteze, tj. 

združevanje posameznih delov različnih zakonskih aktov v celovit pregled pravne ureditve. 

Poleg tega je uporabljena tudi primerjalna metoda z iskanjem podobnosti in razlik med 

Slovenijo in Italijo oz. FVG glede izvajanja ukrepa javnih del. Poslužujemo se tudi metode 

kompilacije, in sicer povzemamo stališča in dognanja tujih avtorjev. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke 

Predvidene omejitve pri nalogi so, da so javna dela le eden izmed ukrepov APZ in zato 

primerjava ne zajame celovitega pregleda tudi drugih programov, ki so prav tako zelo 

pomembni pri izvajanju APZ in močno prisotni na obeh straneh meje. Primerjava tako pokaže 

razlike samo na enem delu sklopa programov APZ. 

Omejitev je tudi ta, da ni pravne literature, ki bi podrobneje analizirala problematiko javnih 

del v Sloveniji in Italiji, in prav tako ni literature, ki bi vsebovala primerjalnopravno analizo 

APZ ali javnih del v Sloveniji in Italiji. Zato se bomo v tej nalogi v večji meri naslonili na 

zakonodajo in na analizo sodne prakse. 
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2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

V skladu z opredelitvami Mednarodne organizacije dela (MOD), specializirane agencije 

Organizacije združenih narodov (OZN) in osrednje mednarodne organizacije na področju 

zaposlovanja in dela, je v srž politike zaposlovanja vtkano načelo, da imajo vsa človeška bitja 

pravico do prizadevanja za materialni napredek in duševni razvoj v pogojih svobode, 

dostojanstva, ekonomske varnosti in enakih možnosti (Konvencija MOD št. 122 o politiki 

zaposlovanja 1964, Ur. l. SFRJ, št. 34/71, preambula). To je ena izmed pomembnejših 

konvencij MOD, ki jo je v svoj pravni red sprejela tudi Slovenija. Ta navaja v 1. in 2. členu, 

da vsaka država članica oblikuje aktivno politiko, ki upošteva stopnjo in raven ekonomskega 

in socialnega razvoja, izvaja pa jo po metodah, ki so prilagojene nacionalnim razmeram in 

običajem. V okviru tega izdaja predpise, ki jih terjajo ukrepi, za katere je prav tako zadolžena, 

da jih uvaja, ti ukrepi pa morajo slediti skupnim navedenim ciljem. Konvencija je bila 

naknadno dopolnjena leta 1984 s priporočilom št. 169, ki pravi, naj države javne investicije in 

programe javnih del razvijajo za spodbujanje in ohranjanje zaposlovanja in zmanjševanja 

revščine ter naj bodo takšni programi namenjeni predvsem ustvarjanju zaposlitvenih možnosti 

za prikrajšane skupine. 

EU med svojimi državami članicami pospešuje razvoj usklajenih strategij zaposlovanja. Za 

razumevanje nadaljnjih izvajanj glede strategij in ukrepov APZ pa pred tem opišemo, kakšno 

vlogo ima trg dela in kako iz tega izhaja razvoj aktivne politike zaposlovanja, v katero 

umeščamo program javnih del. 

2.1 Trg dela in APZ 

Trg delovne sile je potrebno regulirati tako zaradi ekonomskih kot socialnih razlogov. Z 

regulacijo trga dela se preprečujejo oz. blažijo neenak položaj in neenake možnosti različnih 

kategorij delovne sile ter brezposelnost. Regulacijo lahko delimo na neposredno in posredno. 

Neposredna regulacija pomeni predpisano pričakovano vedenje. Pod to spadajo zakoni in 

uredbe, ki določajo pravice in dolžnosti akterjev na trgu dela. Ob tem so predpisane tudi 

sankcije, če se regulacij ne držijo tisti, ki so jim namenjene (Svetlik in Trbanc 2002, 34). 

Posredna regulacija trga dela pa zajema regulativne ukrepe in politike, ki ustvarjajo 

okoliščine, ki spodbujajo vedenje skladno z namerami regulacije ter delujejo posredno na 

ponudbo in povpraševanje po delovni sili. Poleg politike zaposlovanja spadajo sem tudi 

politika izobraževanja, socialna politika in ukrepi ekonomske politike. Ključni akterji 

regulacije trga delovne sile so poleg države tudi združenja delodajalcev in delojemalcev, ki so 

vključena v pogajanja in odločanja o zakonodaji in o politiki v ekonomski in socialni sferi. Je 

pa država tista, ki poskrbi, da se zakoni, ukrepi in politike izvršujejo (Svetlik in Trbanc 2002, 

35). 

Moderne države uporabljajo različne oblike regulacije. Med najpomembnejše oblike spada 

politika zaposlovanja, ki je sicer tesno prepletena z ekonomsko in socialno politiko. Politika 
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zaposlovanja se deli na pasivno in aktivno politiko. Ukrepi pasivne politike zaposlovanja 

neposredno ne vodijo k zaposlovanju, temveč so usmerjeni na ščitenje socialnega položaja 

posameznikov, kažejo pa se prav tako v zakonskem urejanju določenih vidikov zaposlitvenih 

razmerij. Aktivna politika zaposlovanja pa ima svoj osnovni namen v zagotavljanju 

ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu številu ljudi. APZ namreč posameznikom 

omogoča razvoj njihovih sposobnosti in izboljšanje položaja na trgu delovne sile (Svetlik in 

Batič 2002, 174).  

Ukrepi APZ so praviloma selektivni, to pomeni, da so usmerjeni na posamezne gospodarske 

sektorje in panoge, na posamezne regije ali na socialne skupine. APZ je nabor programov in 

ukrepov, je kot del modela gospodarskega in socialnega razvoja v EU ter je usmerjena v 

zniževanje brezposelnosti in zagotavljanje zaposljivosti. 

Programi in ukrepi APZ so se z leti dodajali in spreminjali, zato je možnih več razvrstitev, a 

najpogostejša razvrstitev je na tri sklope (Svetlik in Batič 2002, 180): 

 Prvi sklop so programi in ukrepi za uravnavanje ponudbe delovne sile. Sem spadajo 

predvsem programi za pospeševanje izobraževanja in usposabljanja. 

 Drugi sklop so programi za uravnavanje povpraševanja po delovni sili. S temi programi 

se predvsem skuša ohranjati zaposlitve (razne finančne spodbude, subvencije). Kot 

posebna oblika uravnavanja povpraševanja po delovni sili so javna dela, ki jih, čeprav so 

starejša od samih programov APZ, vseeno umeščamo v njen okvir. Gre za neposredno 

odpiranje delovnih mest za začasno zaposlitev predvsem dolgotrajno brezposelnih, in 

sicer v družbeno koristnih projektih. 

 Tretji sklop pa so službe za zaposlovanje, ki so kot posrednik za usklajevanje med 

ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile. ZRSZ sistematično spremlja izvajanje 

ukrepov po ciljnih skupinah brezposelnih ter ima indikatorje, ki so merljivi in omogočajo 

vrednotenje ukrepov. Pri izvajanju programov je namreč zelo pomembno njihovo 

vrednotenje, saj se s tem pregleduje uresničevanje zadanih ciljev teh ukrepov. Zelo 

pomembno pri programih APZ pa je, da so med seboj usklajeni, saj le tako lahko 

dosegajo sinergijske učinke. 

2.2 Razvoj APZ 

Za utemeljitelja APZ štejejo švedska ekonomista Rehna in Meidnerja, ki sta po koncu druge 

svetovne vojne razmišljala, kako preprečiti, da bi strukturne spremembe v gospodarstvu 

vodile v brezposelnost. Rehn in Meidner sta oblikovala predlog modela gospodarskega in 

socialnega razvoja, ki je vseboval več sestavin. Ena sestavina modela je dobila ime aktivna 

politika zaposlovanja. Avtorja sta navajala, da je zaradi pospešenih strukturnih sprememb v 

gospodarstvu treba pričakovati presežke delovne sile v nekaterih in primanjkljaj v drugih 

sektorjih. Zato je potrebno izdelati selektivne ukrepe, s katerimi bi spodbujali odpiranje 

delovnih mest v sektorjih s presežki delovne sile, ter ukrepe, s katerimi bi preusmerjali 
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delovno silo v sektorje, v katerih te primanjkuje. Strukturna neskladja panog s presežki 

delovne sile so tako s programi usposabljanja preusmerili v panoge s primanjkljajem delovne 

sile. Vzrok za strukturna neskladja je bil predvsem tehnološki napredek, ki je določena 

delovna mesta potiskal v pozabo. Model je nastal že konec štiridesetih let dvajsetega stoletja, 

vendar so ga začeli v večjem obsegu uporabljati deset let pozneje, ostale razvite države pa so 

posamezne elemente APZ začele uporabljati v šestdesetih letih, zlasti na podlagi priporočil 

OECD (Svetlik in Batič 2002, 175). 

Bonoli (2010, 14) navaja, da je bila v preteklih letih aktivna politika zaposlovanja usmerjena 

na zagotavljanje bolj kvalificirane delovne sile in s tem vlaganja v človeški kapital, v času 

sedemdesetih letih (naftna kriza) se je APZ preusmerila na skrb za zmanjšanje brezposelnosti, 

sredi devetdesetih let pa ima APZ predvsem orodja za spodbudo in omogočanje lažjega 

vračanja na trg dela brezposelnim osebam. 

Razvoj politik zaposlovanja in s tem APZ je povezan z vsemi nastajajočimi gospodarskimi in 

političnimi spremembami, ena zelo pomembnih je nastanek Evropske skupnosti. Glede 

politike zaposlovanja lahko obdobje od leta 1952 do 1973 označimo za obdobje, v katerem je 

prevladovala pasivna politika zaposlovanja. V obdobju od leta 1973 do 1984, ko začenja 

naraščati brezposelnost, pa se že intenzivneje pojavljajo zametki APZ. To je bil čas, ko so se z 

evropsko regionalno politiko povečale naložbe v revnejša območja. Začela so se odpirati tudi 

nova delovna mesta in povečevati se je začela izgradnja infrastrukture. Leta 1985 se je s 

schengenskim sporazumom omogočilo številnim ljudem prost pretok. Enotni evropski trg se 

je omogočil leta 1986 s podpisom Enotnega evropskega akta (Ur. l. EU, št. L 169/87), s 

katerim se je načrtovala prosta trgovina med državami članicami EU. Od leta 1992 dalje lahko 

že govorimo o razmahu APZ na področju EU. 

Za trg dela in politike zaposlovanja je bila zelo pomembna Amsterdamska pogodba (Ur. l. 

EU, št. C 340/97), sprejeta leta 1997. Bila je podlaga za usklajeno delovanje na področju 

politike zaposlovanja za vse članice. V njej so prvič razglasili zaposlovanje za skupno nalogo 

Evrope. Ta pogodba je v proces odločanja na področju socialne politike vključila tudi socialne 

partnerje in s tem je postala socialna politika skupna naloga skupnosti. Ta načela so postala 

obvezujoča za vse članice EU. V njenih poglavjih o politiki zaposlovanja se poziva vse 

članice EU k usklajenemu razvoju strategij zaposlovanja. V tej pogodbi so urejeni tudi 

postopki usklajevanja politike zaposlovanja in nadzora nad njo. 

Mehanizem evropske politike zaposlovanja temelji na smernicah, na podlagi teh države 

članice sprejmejo državne akcijske načrte. Vsaka država članica tako vsako leto Svetu in 

Komisiji pošlje svoj akcijski program zaposlovanja in poročilo o načinu izvajanja. Prve 

smernice so bile sprejete 1998 – 22 luksemburških smernic za zaposlovanje, ki so razdeljene 

v štiri stebre (Kopač, Hazl in Svetlik 2002, 91): 

 prvi steber vsebuje smernice s ciljem izboljšanja zaposljivosti, 
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 drugi steber pokriva področje v zvezi s pospeševanjem podjetništva, 

 tretji steber je v zvezi s povečevanjem prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, 

 četrti steber se nanaša na okrepitev ukrepov za izenačevanje možnosti zaposlovanja žensk 

in moških. 

V letih od sprejetja luksemburških smernic pa do danes so aktivne politike zaposlovanja 

ostajale kot eden izmed ključnih ukrepov Evrope v boju proti brezposelnosti, pa tudi kot 

odgovor na strukturne spremembe na trgu dela. Poseben pomen so dobile v obdobju finančne 

in gospodarske krize v EU, zaradi katere je EU leta 2010 sprejela Strategijo Evropa 2020. 

Strategija Evropa 2020 je nastala v obdobju, ko sta bili rast in produktivnost nižji kot v drugih 

razvitih državah, gospodarsko in socialno okolje pa se je po najhujši svetovni finančni krizi, s 

katero se je EU soočila, samo še slabšalo (Evropska komisija 2014). V obdobju 2007–2008 je 

nastopila velika recesija in je imela za posledico močno povečanje števila brezposelnih. 

Povečalo se je tudi število dolgotrajno brezposelnih oseb in ta porast je bil vzrok, da je postala 

politika zaposlovanja spet osrednja tema. Pozornost se je usmerila na strategije aktivacije, ki 

bi pomagale brezposelnim, predvsem dolgotrajnim in ranljivim brezposelnim osebam. V prvi 

fazi je to pomenilo predvsem povečanje sredstev za APZ v primerjavi s sredstvi za porabo za 

pasivno politiko zaposlovanja. Kasneje, na podlagi analitičnih študij in izkušenj držav članic, 

pa sta OECD in Evropska komisija spodbudila države članice k izvajanju učinkovite strategije 

aktivacije za brezposelne, saj se je izkazalo, da prav s tem pomagajo zmanjšati brezposelnost 

in povečati zaposljivost. S pojavom finančne gospodarske krize v EU se je pokazalo, da 

Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel marca leta 2000, ni bila kos spremenjenim 

pogojem na trgu dela. Zato so leta 2010 sprejeli strategijo Evropa 2020, ki pravzaprav pomeni 

obnovo Lizbonske strategije za rast in delovna mesta, temelji pa na treh ključnih vzvodih 

rasti: premišljena rast, trajnostna rast in vključujoča rast (Drobnič 2009). 

Pomembni cilji strategije Evropa 2020 so (MF 2010): 

 povečanje stopnje zaposlenosti na 75 % aktivnega prebivalstva za osebe, stare od 20 do 

64 let, do konca leta 2020; 

 udeležba mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev; 

 boljše vključevanje zakonitih priseljencev; 

 izboljšati izobrazbo, zlasti zmanjšanje stopnje osipa v šolah in povečanje deleža 

prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 10 % in vsaj 

40 % mladih z zaključenim terciarnim izobraževanjem); 

 spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (20 milijonov manj revnih 

ljudi do leta 2020). 

Pomembno vlogo pri doseganju teh evropskih ciljev in zmanjševanju posledic gospodarske 

krize ima Evropski socialni sklad (ESS). Še posebno je usmerjen k dvigu brezposelnosti in 

zmanjševanju razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah. ESS je 
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najstarejši med strukturnimi skladi, ustanovljen je bil z Rimsko pogodbo leta 1957. Evropska 

komisija in države EU v partnerstvu določajo, katere so prednostne naloge ESS in kako naj 

uporablja svoje vire, je pa to glavni finančni instrument za podporo zaposlovanju v vseh 

državah članicah EU (ESS 2017). 

2.3 Razvoj APZ v Sloveniji  

APZ se je v Sloveniji začela izvajati v začetku devetdesetih let, ko se je začelo uvajati tržno 

gospodarstvo. Razpad jugoslovanskega trga je slovensko gospodarstvo potisnil v več let 

trajajočo gospodarsko krizo. Krčila se je industrijska proizvodnja in povečevalo se je število 

brezposelnih. Leta 1989 je bilo v Sloveniji 28.000 brezposelnih oseb, leta 1993 pa 129.000 

brezposelnih oseb. V taki situaciji so bili ukrepi APZ nujno potrebni, vendar so se razvijali 

počasi. Zakonska podlaga zanje je bila podana že leta 1991, s takrat sprejetim Zakonom o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur.l. RS, št. 5/91). Novela 

zakona je bila sicer sprejeta že 1987 in je določala dodatne ukrepe APZ, v letu 1988 pa so bili 

določeni še postopek planiranja, financiranja, vsebina in pogoji za vključevanje v APZ. 

Prav javna dela so bila med prvimi programi v izvajanju (leta 1991), prav tako program 1000 

novih delovnih mest, sledili pa so programi usposabljanja in izobraževanja ter programi za 

invalide. Država se je v tej krizi odzvala tudi s pasivnimi ukrepi politike zaposlovanja, ki so 

bili usmerjeni k ohranjanju delovnih mest in so pomenili pomoč pri zaustavitvi nadaljnjega 

odpuščanja. Za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest je država prek APZ podeljevala 

subvencije. Kasneje, v drugi polovici devetdesetih let, ko se je Slovenija približevala vstopu v 

EU, se je začel proces priprave nacionalnih dokumentov s področja APZ, ki so bili evropsko 

primerljivi. Pomembna je novela zakona ZZZPB iz leta 1998 (ZZZPB-D, Ur.l. RS, št. 69/98), 

v kateri ni več temeljna pravica brezposelne osebe, da uveljavlja pravice iz naslova 

brezposelnosti, temveč je temeljna pravica vključitev v programe APZ zaradi povečanja 

zaposlitvenih možnosti (4.b člen). Začelo se je slediti smernicam Evropske komisije in 

stebrom evropske politike zaposlovanja. Slovenija je pripravila nacionalne akcijske načrte 

zaposlovanja leta 2000. Program je bil rezultat skupnega sodelovanja med Ministrstvom za 

delo in takratnim Republiškim zavodom za zaposlovanje (Drobnič 2009, 134). 

Do leta 2004 je bilo s pomočjo zavoda za zaposlovanje v programe APZ vključenih skoraj 

300.000 oseb. Največ jih je bilo vključenih v programe izobraževanja. To so bili programi za 

dvig izobrazbene ravni in programi usposabljanja, ki so dvigovali kompetence brezposelnim 

osebam. Sledili so še programi javnih del v sodelovanju z lokalnim okoljem. Program 

ukrepov APZ je v naslednjih letih počasi dobival nove in nove ukrepe ter postajal vse 

kompleksnejši, zato so ga leta 2006 poenostavili na tak način, da so ga pripravili za večletno 

obdobje in sicer za čas 2007–13. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za to 

obdobje je ob sprejemu začrtal nove usmeritve in štiri glavne sklope programov APZ 

(Malačič 2010, 13): 
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 svetovanje in pomoč pri zaposlitvi, 

 usposabljanje in izobraževanje, 

 spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja,  

 programi za povečevanje socialne vključenosti. 

Ti programi so nastali v času pred krizo, vendar po svoji vsebini pomenijo železen repertoar 

politik spodbujanja zaposlenosti (Malačič 2010, 13). 

Natančna opredelitev programov pa je podana v Katalogu ukrepov APZ, ki je temeljno orodje 

pri delu z brezposelnimi osebami za razreševanje stanja brezposelnosti. Slovenija je takrat z 

Evropsko komisijo podpisala usklajen dokument, ki opredeljuje črpanje sredstev iz 

Evropskega socialnega sklada, kajti velik del sredstev za izvajanje programov APZ priteka 

prav iz evropskih sredstev. Ta dokument je bil Operativni program za razvoj človeških virov 

2007–2013 (Drobnič 2009, 135). 

Vstop v EU je bil dober test za preverjanje stopnje tržne naravnanosti slovenskega trga dela 

oz. učinkovitega obravnavanja težav na trgu dela. Obenem se je preverjalo usklajenost 

nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU. Ni pa problem formalna uskladitev zakonodaje, 

navaja Drobnič (2009, 47), temveč možnost, da se v praksi pojavijo težave pri izvajanju 

posameznih projektov, programov ali ukrepov (še posebej pri tistih, ki črpajo evropska 

sredstva). 

Na slabšanje razmer na trgu dela se je vlada v letu 2009 odzvala z intenzivnejšim izvajanjem 

ukrepov aktivne politike zaposlovanja in prišlo je do velikega povečanja sredstev za programe 

APZ. Sledilo je povečanje vključenosti brezposelnih v programe APZ. Število udeležencev v 

programih je doseglo vrhunec leta 2010, v naslednjih letih pa je število vključitev padalo. V 

letih 2009 in 2010 so bili sicer v programe podpovprečno vključeni starejši in nizko 

izobraženi. Takrat so se pojavila opozorila stroke, da je zaradi teh naraščajočih strukturnih 

problemov potrebno okrepiti izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, ki morajo 

biti bolj ciljno usmerjeni na težje zaposljive in prilagojeni novi strukturi brezposelnih. Prav 

tako je stroka opozarjala, da je ob naraščanju starejših brezposelnih treba okrepiti javna dela 

(Kajzer 2011, 20). 

Pri pripravi programov za zadnji dve leti (spremembe Načrta za izvajanje ukrepov APZ za 

leto 2017 in 2018 so bile sprejete na Vladi RS v letu 2017) (MDDSZ 2017a) se je sledilo 

usmeritvam, kot so zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposljivost in 

zaposlenost (predvsem mladih, starejših in nizko izobraženih), z namenom odprave strukturne 

brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva 

(brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in 

spretnosti glede na potrebe trga dela. Tako so ukrepi APZ v letih 2017 in 2018 usmerjeni 

predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, ki kljub ugodnejšim gospodarskim 

kazalcem potrebujejo več pomoči pri vstopu na trg dela (prav tam). 
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2.4 Slovenski trg dela in APZ 

Organiziran trg dela, na katerem se srečujejo osebe, ki iščejo zaposlitev, in osebe, ki jo 

ponujajo, deluje na različnih ravneh, in sicer tako na mednarodni ravni kot na nacionalni, 

regionalni in lokalni. V Sloveniji so se pozitivna gospodarska gibanja v letu 2018, kljub 

večjim tveganjem v mednarodnem okolju in negotovosti v svetovni trgovini, nadaljevala. 

Število delovno aktivnih v Sloveniji se je povečalo, saj se je ugodna gospodarska klima na 

trgu dela odražala kot naraščanje potreb delodajalcev po delavcih in kot manj številčno 

odpuščanje že zaposlenih delavcev. Tako se je brezposelnost, ob zmanjšanem prilivu novih 

brezposelnih oseb, zniževala. Na ZRSZ se je v letu 2018 prijavljalo manj novih brezposelnih 

oseb, kar je že povzročalo poslabševanje strukture brezposelnosti in pomanjkanje ustrezno 

usposobljenega kadra. Obenem se je podaljšalo povprečno trajanje brezposelnosti (ZRSZ 

2018b). 

Procesi zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti so v sodobnem svetu javna 

skrb. Zato javne oblasti urejajo razmerja na trgu dela in ustanavljalo institucije, ki imajo 

pomembne naloge in pristojnosti na področju zaposlovanja ter med drugim skrbijo za 

organiziranje in financiranje procesov na trgu dela (Vodovnik in Tičar 2016, 426). 

V Sloveniji podrobno določa vlogo države na trgu dela Zakon o urejanju trga dela (15. člen). 

Izmed pomembnih ukrepov države, ki jih določa ta zakon, je APZ. V 29. členu ZUTD so 

našteti ukrepi APZ. Te različne ukrepe APZ izvaja ZRSZ na podlagi določbe ZUTD in 

sklenjenih pogodb z MDDSZ. 

V letu 2018 je ZRSZ realiziral 31.176 vključitev v ukrepe APZ. S sredstvi Evropskega 

socialnega sklada je izvajal ukrepe oz. programe, s katerimi se je posameznim skupinam 

brezposelnih, zlasti starejšim od 50 let, dolgotrajno brezposelnim, tistim brez izobrazbe in 

mladim glede na njihove specifične potrebe, zagotovila čimprejšnja in kakovostna zaposlitev. 

Pri obravnavi oseb, tako brezposelnih kot tudi iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je 

ogrožena, je posebna pozornost namenjena ugotavljanju najbolj smiselnih programov APZ, 

upoštevaje objektivne potrebe osebe, kot tudi realne možnosti za uspešen zaključek programa 

in zaposlitev (ZRSZ 2018d). 

Aktivnosti programov APZ lahko poleg ZRSZ izvajajo tudi zunanji izvajalci, ki so uvrščeni v 

register zunanjih izvajalcev. 

Formalni temelji za izvajanje APZ so (ZUTD, 36. člen): 

 smernice za izvajanje ukrepov APZ, 

 načrt za izvajanje ukrepov APZ, 

 katalog ukrepov APZ. 
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Smernice za izvajanje ukrepov so podlaga za izvajanje ukrepov APZ (ZUTD, 36. člen). Vlada 

RS sprejme smernice za posamezno plansko obdobje na podlagi tudi drugih strateških 

dokumentov RS. Predhodno se posvetuje s socialnimi partnerji. V smernicah, ki so strateški 

dokument, je določen namen izvajanja APZ, opredelijo pa se tudi okvirni obseg in viri 

sredstev po posameznih programih. 

Prav tako je podlaga za izvajanje načrt za izvajanje teh ukrepov. To je izvedbeni dokument na 

podlagi smernic APZ, ki je tudi sprejet s strani Vlade RS. Tu se še podrobneje opredelijo 

namen in cilj izvajanja programov, obseg in viri sredstev ter ciljne skupine za vključevanje in 

izvajalci ukrepov APZ. 

Pristojno ministrstvo za delo pa pripravi kot podlago še Katalog ukrepov APZ, ki je izvedbeni 

dokument in vsebuje nabor programov z oznako glede na način financiranja in državno 

pomoč, namen in obdobje veljavnosti programov ter vsebine in načine izvajanja. Vsi ti 

dokumenti se pripravljajo za določeno proračunsko obdobje. To pomeni, da se jih lahko sproti 

prilagaja razmeram na trgu dela. 

Najpomembnejša podzakonska akta za APZ sta Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15) in Pravilnik o izboru in sofinanciranju 

programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17). 

Smernice APZ za obdobje 2012–2015 so ukrepe APZ usmerile na področje večanja 

zaposlenosti in zaposljivosti starejših, na področje usposabljanja in izobraževanja za večjo 

usposobljenost aktivnega prebivalstva, na področje socialnorazvojnih projektov in na 

področje spodbujanja zaposlovanja mladih. 

Smernice APZ, sprejete 2015 za obdobje 2016–2020, pa sledijo strateškim usmeritvam 

Slovenije, s ključnimi prioritetami za izboljšanje stanja na trgu dela do leta 2020. 

Predstavljena so področja s trga dela, na katera se bodo ukrepi APZ posebej usmerjali v tem 

obdobju, in sicer na ciljno skupino mladih, starejše, dolgotrajno brezposelne in tiste z nizko 

izobrazbo (MDDSZ 2015, 3). 

Za programe APZ v Sloveniji sta pomembna dva vidika, in sicer regionalni in nadnacionalni. 

Regionalni vidik se kaže tako, da se v reševanje problematike brezposelnosti na regionalni 

ravni aktivno vključuje socialne partnerje. Najboljši primer tega so prav programi javnih del, 

pri katerih sodelujejo tudi lokalne skupnosti. Nadnacionalni vidik pa je prišel do izraza pri 

politiki zaposlovanja, ki je temeljila na Amsterdamski pogodbi z Luksemburškimi 

smernicami, ki je evropske države zavezala k zmanjševanju brezposelnosti. Določeni so bili 

temelji reševanja te problematike in vsaka država jih je vključila v svoj nacionalni program 

zaposlovanja (Svetlik in Batič 2002, 185). 
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3 JAVNA DELA 

Pojem javnih del lahko na podlagi vseh zgodovinskih pojavov definiramo kot dela, ki jih 

organizira javna oblast in se izvajajo bolj ali manj prisilno, v katerih sodeluje relativno veliko 

ljudi, pomembno pa je, da so učinki splošno družbeno koristni oz. v javno dobro in da so ta 

dela dostopna večini pod pogoji, ki jih določi vlada (Kolarič in Batič 2002, 294). 

Evropska komisija v svoji študiji govori o dveh temeljnih sestavinah javnih del (European 

Commission 2013): 

 Pasivni element: javno delo nudi dohodek za zagotavljanje minimalnega življenjskega 

standarda. Plačila so lahko v obliki plače ali dostopa do drugih socialnih ugodnosti.  

 Aktivni element: pridobiti delovne izkušnje, ki služijo bodisi kratkoročnemu cilju 

ohranjanja sposobnosti za delo in obstoječih veščin ali dolgoročnejšemu namenu krepitve 

spretnosti, da bi se osebe lažje vključevale na trg dela. Končni cilj je seveda vedno ta, da 

se s tem poskuša olajšati prvo ali ponovno vključevanje na redni trg dela. 

Med državami, ki izvajajo javna dela, sta povsod prisotni ti dve bistveni sestavini, vendar je v 

nekaterih državah poudarek bolj na aktivnem elementu, medtem ko se druge bolj osredotočajo 

na pasivni element, pri čemer so delovne izkušnje v veliki meri simbolične in se uporabljajo 

kot sredstvo za ohranjanje upravičenosti do dohodkovne podpore (»delovna pot«). Ta razlika 

v pristopu pa bistveno vpliva na učinkovitost programov v smislu rezultatov zaposlovanja oz. 

izhodov javnih delavcev v redne zaposlitve. Na učinkovitost sicer vplivajo tudi drugi 

dejavniki, npr. katere ciljne skupine oseb se vključuje v programe, kdo jih organizira in 

izvaja, povezanost oz. sodelovanje deležnikov pri ustvarjanju programa in podobno 

(European Commission 2013). 

Programi javnih del so se oblikovali skozi zgodovino in v svetu so sedaj aktivni različni 

modeli tega programa z različnimi poudarki pri izvajanju. 

3.1 Javna dela skozi čas 

Zgodovina javnih del v svetu je precej bogata. Kot javna dela bi lahko opredelili že pojav, ko 

so konec 19. stoletja brezposelne kmete na Nizozemskem in v Nemčiji vključili v poljedelske 

skupnosti. V preteklosti so bila javna dela predvsem težja fizična dela na področju kmetijstva, 

gradbeništva, komunalnega urejanja. V srednjem veku so z javnimi deli gradili utrdbe in 

mestna obzidja. V času velike svetovne depresije pred drugo svetovno vojno pa so programi 

javnih del služili za reševanje množične brezposelnosti. Najobsežnejša javna dela so poznali v 

Ameriki pod imenom New Deal, to so bila dela za izgradnjo in obnovo javne infrastrukture. 

Javna dela so služila za ustvarjanje delovnih mest ter kot sredstvo za pridobivanje dohodka in 

s tem spodbujanje povpraševanja. Vključene brezposelne osebe so prejemale minimalno 

plačo, ki je bila financirana iz zveznega sklada (Pavliha 1996). 
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Javna dela v Ameriki so bila instrument v borbi proti takratni gospodarski depresiji. F. D. 

Roosevelt je ob teoretični podpori J. M. Keynesa vpeljal gospodarsko politiko, ki je z New 

Dealom pomenila poseg države v gospodarstvo Amerike. Povečala je moč delavskih 

sindikatov, brezposelne delavce, katerih število je do konca leta 1932 naraslo na 15 milijonov, 

pa so zaposlovali v programih javnih del. Takrat so sprejeli akt o civilnem ohranjanju (angl. 

Civil Conservation Corps) in več kot 3 milijone brezposelnih je dobilo možnost za zaslužek. 

Posamezne enote so bile razdeljene v tabore in sistem je bil precej podoben vojaški ureditvi. 

Gradili so ceste, železnice, namakalne naprave, nasipe. Tako se je počasi povečevala kupna 

moč prebivalstva. Takrat so ustanovili tudi samostojno institucijo – administracijo za javna 

dela (angl. Public Work Administration), katere naloga je bila omiliti stopnjo brezposelnosti 

(Fusfeld 1976). 

Prav tako so v tistem obdobju tudi v Evropi čutili posledice gospodarske krize. Prizadeta je 

bila predvsem Nemčija, ki je imela leta 1932 že 6 milijonov brezposelnih, in tako so tudi oni 

začeli intenzivno izvajati javna dela s ciljem odpravljanja brezposelnosti. Obenem so 

povečevali tudi svoj vojaški potencial in odpirali delovna taborišča. Poleg teh različnih oblik 

javnih del je za naš prostor pomembna še ena oblika netipičnih javnih del, in sicer so to 

delovne brigade v socialističnih državah, ki so obnavljale uničeno infrastrukturo in pomagale 

pri industrializaciji dežele v povojnem obdobju (Pavliha 1996, 19). 

3.2 Javna dela v svetu 

Iz analize razvoja javnih del je razvidno, da vlade že dolgo uporabljajo programe javnih del za 

obravnavo brezposelnosti in obenem zagotavljajo socialno pomoč najpotrebnejšim ob 

hkratnem spodbujanju infrastrukture in storitev skupnosti. Vsi vidiki so pomembni, je pa 

odvisno od razvojne stopnje države, kateri vidik postavi v ospredje. 

V Afriki in v Aziji je bila razširjena uporaba javnih del za gradnjo cest, jezov, sistemov 

oskrbe z vodo in namakanjem ter za vzdrževanje rodovitnih tal. Javna dela se je uporabljalo 

tudi kot odziv na njune primer pri naravnih nesrečah, kot so suša in poplave, ter v času po 

koncu konfliktov znotraj kakšne države. Vse to so bili projekti, s katerimi so mobilizirali 

delavce za javna dela. Od sedemdesetih let dalje pa so se taki programi zaposlovanja razvili v 

splošne instrumente politike za ustvarjanje kratkoročnih zaposlitvenih priložnosti. To se tudi 

drugod po svetu uporablja še posebej v primerih stanja visoke brezposelnosti. Prav tako te 

programe za zaposlovanje uporabljajo še vedno tudi kot sredstvo za izgradnjo infrastrukture 

in s ciljem, da vse to privede do povečane kmetijske proizvodnje. Socialna infrastruktura v 

afriških deželah, kot so šole in zdravstvi centri, poleg tega, da izpolnjuje osnovne potrebe v 

skupnosti, ustvarja tudi nekatera stalna delovna mesta. V zadnjih letih so taki zaposlitveni 

programi javnih del zelo pomemben del socialnih skladov, ustanovljenih za ublažitev učinkov 

gospodarske liberalizacije in strukturnih reform. Primere teh najdemo v Keniji, Južnoafriški 

republiki, Tanzaniji in Etiopiji (European Commission 2013). 
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Mednarodna organizacija dela že več kot štiri desetletja sodeluje z vladami in razvojnimi 

partnerji, oblikuje strategije za investicijske programe, ki temeljijo na zaposlovanju v več kot 

40 državah po vsem svetu. To so običajno javna dela, ki zagotavljajo kratkoročno zaposlitev z 

nizkimi dohodki za udeležence, in sicer predvsem za nizko kvalificirane delavce na projektih, 

kot so gradnja in vzdrževanje cest, urejanje namakalne infrastrukture, ponovno pogozdovanje 

ipd. Primarni cilj MOD je sodelovanje z državami članicami pri doseganju polne in 

produktivne zaposlenosti in dostojnega dela za vse. Ta cilj je izdelan v MOD v izjavi 2008 o 

socialni pravičnosti za pravično globalizacijo (ILO 2015). 

V študiji MOD (prav tam) se je analiziral napredek v zadnjih 20 letih na področju 

vključevanja v javna dela glede na spol v državah Afrike, Azije, Latinske Amerike, na 

Karibih in Madagaskarju. Bistvena ugotovitev tega skupnega poročila je, da premiki v 

razmišljanju o pomenu enakopravne vključenosti po spolu počasi postajajo del javnih del v 

tem delu sveta. MOD namreč poudarja pomen integracije na načelu enakosti spolov, to pa 

pomeni, da se deluje v smeri povečanja zastopanosti žensk v programih.  

Iz študije je razvidno, da se javna dela lahko uporabljajo tudi kot strategija za zmanjševanje 

revščine in s tem tudi kot del strategije proti neenakosti spolov. Pojem »feminizacija 

revščine« izhaja iz ideje, da revščina vpliva na moške in ženske na različen način ter da je 

spol dejavnik prav tako kot je starost, etnični dejavnik in geografska lokacija, ki med drugim 

vpliva na revščino in povečuje ranljivost žensk do nje. Opisana študija pokaže na razsežnost 

javnih del v svetu in njenih specifik v manj razvitih državah (ILO 2015). 

S tradicijo javnih del še vedno nadaljujejo tudi v Združenih državah Amerike in Kanadi. 

Javna dela se izvajajo seveda tudi v evropskih državah. V različnih državah najdemo javna 

dela pod različnimi imeni, npr.: Employment Action na Škotskem, Relief Jobs na Švedskem, 

Community Development Programmes ali Community Employment na Irskem, Community 

Service Jobs Scheme v Nemčiji. Takšni programi pokrivajo ves spekter aktivnosti javnega 

pomena in so običajno usmerjeni na tisti del prebivalstva, ki je najbolj ogrožen. Na ravni 

Evropske skupnosti so se oblikovali ukrepi APZ predvsem zaradi povečanja deleža 

dolgotrajno brezposelnih ob koncu sedemdesetih let in takrat se je tudi povečala uporaba 

programa javnih del. Po podatkih Eurostata (European Commission 2013) je večina 

programov javnih del na voljo vsem brezposelnim osebam. Povsod, razen v Franciji, so sicer 

opredeljene še dodatne ciljne skupine. Najpogostejša specifična ciljna skupina so prav 

dolgotrajno brezposelne osebe. Druga najpogostejša ciljna skupina pa so posamezniki z več 

ovirami (npr. bivši zaporniki, brezdomci, osebe s težavami z zasvojenostjo). 

Še en pomemben vidik programa je tudi njegovo trajanje. To mora biti namreč dovolj dolgo, 

da udeleženci pridobijo nova znanja, delovne izkušnje in prvič ali ponovno pridobijo delovne 

navade. Ne sme pa program trajati tako dolgo, da izgubi svojo funkcijo aktivacije. Po 

podatkih Eurostata (European Commission 2013, 13) je minimalno obdobje vključenosti v 

javna dela od enega meseca (kratkoročna oblika javnega zaposlovanja na Madžarskem) do 12 
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mesecev. Najdaljše trajanje ima program na Irskem, pa tudi v Bolgariji, kjer je zgornja meja 

vključitve 36 mesecev. Večina programov predpisuje maksimalno obdobje 12 mesecev (tako 

je z določenimi izjemami v tudi v Sloveniji). Pogosto se namreč trajanje razlikuje glede na 

značilnosti udeležencev in njihove možnosti zaposlitve. Posebej ranljive skupine, kot so 

invalidi in starejši, imajo pravico do večje prožnosti. To pomeni, da lahko ostanejo v 

programu dlje časa ali sodelujejo v krajšem obdobju kot druge skupine udeležencev. 

Informacije o časovni intenzivnosti programov niso na voljo za vse programe, a po 

razpoložljivih podatkih so najzahtevnejši programi v Luksemburgu in Sloveniji, kjer morajo 

udeleženci praviloma delati 40 ur na teden (poznamo pa nekaj izjem). Nemčija ima največ 30 

ur na teden, obveznih pa je le 15 ur na teden. V veliko državah so se odločili za krajšo 

delovno obveznost, zato da bi udeležence spodbudili, da se poslužujejo še drugih ukrepov 

aktivacije, kot sta usposabljanje in plačano delo (European Commission 2013). 

Kot poseben primer v nadaljevanju izpostavljamo politiko APZ na Madžarskem, ki je v 

zadnjih nekaj letih imela največji porast javnih del v EU, tako glede izdatkov kot tudi glede 

števila udeležencev, ter je bila predmet številnih kritik s strani EU in znotraj države. Njihova 

ureditev javnih del s svojimi specifikami sproža vprašanja tudi o negativnih vidikih uporabe 

tega ukrepa (European Commission 2013). 

Madžarska se je v letih po spremembi režima (1989) spopadala z visoko brezposelnostjo, ki je 

imela razloge v gospodarski strukturi, podedovani še iz socialistične dobe. Razlogi so bili tudi 

v svetovni recesiji, demografskih procesih in vladnih politikah. Evropska komisija je objavila 

poročilo o pregledu ukrepov aktivne politike v času krize Vloga javnih del na Madžarskem 

(European Commission 2013), v katerem navaja, da nekatere razpoložljive empirične analize 

kažejo, da programi aktivne politike na Madžarskem niso bili zelo uspešni pri povečevanju 

zaposlovanja (prav tam, 4). Javna dela so bila uporabljena kot sredstvo za zmanjševanje 

dolgotrajne brezposelnosti že od leta 1991. V letih 1991, 1996 in 1997 so uvedli tri vrste 

javnih del, v katere so se vključevali registrirani iskalci zaposlitve ali prejemniki socialnih 

pomoči. Leta 2000 je bila naloga organiziranja takih projektov prepuščena lokalnim oblastem 

(pri čemer je bilo okoli 90 % stroškov plač pokritih s strani države). V letih 2009 in 2011 pa 

so bile uvedene spremembe pri pravilih vključevanja v javna dela. Sedanji program javnih del 

je namreč tesno povezan s sistemom socialne varnosti v državi, in sicer tako, da je pravica do 

socialnih prejemkov pogojena s sodelovanjem v javnih delih. Javna dela tako niso bila 

reformirana s ciljem, da se jih uporablja kot odziv na krizo, navajajo v poročilu (prav tam, 5), 

temveč kot reforma sistema socialne varnosti. Prejemniki morajo opraviti javno delo, sicer 

izgubijo socialne prejemke. S programi javnih del so na Madžarskem sicer želeli rešiti dvig 

stopnje zaposlenosti, in to tako, da so vpeljali delovno obveznost prejemnikov socialne 

pomoči. To naj bi bila spodbuda za prejemnike, da se delovno aktivirajo, hkrati pa naj bi se 

ustvarjala nova delovna mesta in zmanjševala naj bi se dolgotrajna brezposelnost. Večina 

javnih del na Madžarskem obsega fizična dela, in to predvsem na podeželju. To je še posebej 

prevladujoče na vzhodu države, ki ima veliko večjo brezposelnost kot zahodni del. Na vzhodu 
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je 90 % vseh novih delovnih mest nastalo prek javnih del. Poročilo Evropske komisije pravi 

(prav tam, 5), da je raziskava leta 2010 pokazala, da se je le polovica javnih delavcev 

prostovoljno odločila, da bo sodelovala v javnih delih, ostali so se čutili prisiljene zaradi 

ohranitve socialne finančne pomoči. Druga Orbanova vlada se je, po svoji novi zmagi 2010, 

odločila za preoblikovanje programov javnih del z namenom, da pomagajo brezposelnim pri 

vrnitvi na trg dela. Pred tem je namreč tudi njih zajela kriza (2008/09), katere posledica je 

bila, med drugim, tudi zelo visoka brezposelnost. V letu 2011 so tako izvedli drugo reformo 

programa javnih del, s ciljem vključiti več udeležencev, vendar z enakim financiranjem kot 

pred tem. Čas vključenosti se je zato v programih skrajšal in tudi delavnik se je spremenil na 

krajši delovni čas. Znižala se je tudi plača za vključene v javna dela. Od septembra 2011 javni 

delavci niso več upravičeni do minimalne plače, zato dobijo manj denarja kot prej. Pokazalo 

se je, da se je delovna motivacija udeležencev zmanjšala, delovne sposobnosti se niso 

razvijale, vidna je bila tudi zelo nizka stopnja vključevanja oseb, ki prihajajo iz javnih del na 

trg dela (prav tam, 7). Orbanu so očitali, da je poseg z javnimi deli izvedel samo zato, ker je 

tako v najkrajšem možnem času dosegel izboljšanje statistike zaposlenosti v državi. V letih 

2017 in 2018 pa so prvotne načrte nekoliko omilili in država je začela načrtno zniževati 

število vključitev v javna dela, kar je tudi v njenem planu do leta 2020. 

3.3 Javna dela v Sloveniji 

ZRSZ vsako leto objavi javno povabilo za izbor programov javnih del. Partnerji pri izvajanju 

programov javnih del so poleg ZRSZ še naročniki in izvajalci programov javnih del. Naročnik 

zagotavlja obstoj javnega interesa programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna 

ministrstva ali druge ustrezne institucije na državnem nivoju. Ponudbo za izvedbo programa 

javnega dela odda izvajalec programa javnega dela in to so lahko le neprofitni delodajalci. 

Prejete ponudbe obravnavajo strokovne komisije na pristojnih območnih službah ZRSZ. 

Program javnega dela je izbran, če izpolnjuje vse navedena pogoje v javnem povabilu in če je 

dovolj razpoložljivih sredstev. Program se lahko prične izvajati po sklenitvi pogodbe o 

izvajanju programa javnega dela med ZRSZ, izvajalcem in naročnikom programa javnega 

dela. Dolgotrajno brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po napotitvi s strani 

ZRSZ. Izbrani kandidati z ZRSZ sklenejo pogodbo o vključitvi v program javnega dela in 

pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z izvajalcem javnih del, tj. izbranim 

delodajalcem na javnem povabilu (ZRSZ 2017a). 

3.3.1 Razvoj javnih del v Sloveniji od leta 1991 do 2018 

Javna dela v RS so se začela uvajati od osamosvojitve dalje. V vsem tem času so se 

spreminjala glede na zakonodajo. Po letu 1991 se je zelo povečalo število brezposelnih zaradi 

razpada starih trgov v bivši državi, kar je imelo za posledico zapiranje marsikaterega podjetja. 

Kot odgovor na ta dogajanja so se pojavila javna dela kot nov način urejanja razmer na trgu 

dela. To je bil instrument, ki ga je država uporabljala za blažitev socialnih posledic nastale 
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odkrite brezposelnosti. V letih od 1993 do 1998 so bili programi javnih del v državi in število 

vključenih v programe v porastu. V tem obdobju so se javna dela v Sloveniji uveljavila kot 

eden uspešnejših ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Kolarič in Batič 2002). 

Skozi leta izvajanja programa javnih del so se pravice udeležencev spreminjale. V začetkih 

javnih del so imeli udeleženci pravico do plačila za opravljeno delo v višini denarne pomoči. 

Ob vključitvi so osebe prejele sklep o vključitvi in bile še naprej vodene v evidenci ZRSZ kot 

brezposelne osebe. Takrat jim je ZRSZ plačeval tudi prispevke za zdravstveno in pokojninsko 

zavarovanje ter potne stroške in regres za prehrano. To je pomenilo, da so udeleženci imeli 

priznano zavarovalno dobo, od leta 1999 pa tudi delovno dobo. V letu 1998 se je namreč z 

novelo ZZZPB javna dela posodobilo, in sicer tako, da so postala bolj podobna programom v 

razvitih evropskih državah. Pomembno vlogo pri teh spremembah je imela tudi sodna praksa, 

ki se je razvijala v smeri izenačitve statusa vključenih oseb s statusom oseb, ki so zaposlene 

za določen čas. Z vključitvijo v javna dela, te osebe sklenejo z izvajalcem javnega dela 

pogodbo o zaposlitvi s posebnostjo glede višine plače in številom dni dopusta. Pomemben 

premik je bil, da so tudi zanje začeli veljati standardi delovnopravne zakonodaje. 

Udeleženci javnih del so v obdobju od leta 2007 do 2010 opravljali delovno obveznost 30 ur 

na teden, kar se je štelo za poln delovni čas. Četrtina delovnega časa je bila namenjena 

usposabljanju in izobraževanju ter iskanju redne zaposlitve. Po letu 2010 se je vzpostavila 40-

urna delovna obveznost, dodatno izobraževanje in usposabljanje pa ni bilo več predvideno. 

Višina plače za udeležence javnih del je bila določena z ZZZPB in sicer do leta 2007 v višini 

izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe, s spremembo ZZZPB 

(ZZZPB-F, Ur.l.RS, št. 79/06) pa je bila določena v deležu od minimalne plače po stopnjah 

strokovne izobrazbe za delo, ki ga udeleženec opravlja v javnem delu. Vsebine programov oz. 

področij, na katerih se izvajajo javna dela, pa so od samega začetka do danes bolj ali manj 

enake, bistvenih sprememb na tem področju ni bilo. 

O izboru programov javnih del, ki se bodo izvajala, je v začetku odločal Odbor za izbor 

javnih del. Sestavljen je bil iz predstavnikov ministrstev, odgovornih za posamezna področja 

izvajanja programov, kot so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, komunala, 

kultura. V kasnejših letih se je odločanje o tem preneslo na strokovne komisije območnih 

služb in Centralne službe ZRSZ. Do leta 2012 je Program javnih del sprejemala Vlada RS. Z 

uveljavitvijo ZUTD pa so bila javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja z nazivom Kreiranje delovnih mest (ZRSZ 2015). 

Programi javnih del so v Sloveniji hitro nastajali na značilnih področjih, kot je področje 

komunalnih storitev, področje izobraževanja (učne pomoči), zelo veliko pa tudi na področju 

socialnega varstva. Prav slednje je bilo, vse od začetka javnih del v Sloveniji pa do danes, 

najbolj plodno področje za programe javnih del. Vzrok je najverjetneje v tem, da so sredi 

osemdesetih let javni zavodi doživeli zmanjšanje sredstev za svoje delovanje. Posledično so 

se kot organizatorji izvajanja programov javnih del na socialnem področju najprej pojavljali 
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predvsem javni socialni zavodi. Kasneje so se jim pridružile tudi zasebne neprofitne 

organizacije. V začetnih obdobjih pomanjkanja kadra so si poskušali pomagati s prostovoljci, 

kasneje pa so svoje primanjkljaje pokrivali vse bolj z javnimi delavci, ki so zagotavljali večjo 

kontinuiteto dela. Najpogostejši programi iz socialnovarstvenega področja so v domovih za 

ostarele, ki vključujejo brezposelne osebe za organiziranje prostega časa za starostnike; v 

varstveno-delovnih centrih jih vključujejo v izvajanje delovne terapije za njihove varovance; 

v Rdečem križu vključujejo brezposelne osebe v urejanje skladišč in razdeljevanje pomoči; v 

CSD izvajajo programe pomoči socialno ogroženim družinam z otroki, ki imajo težave (učna 

in vzgojna pomoč); v raznih nevladnih organizacijah za ohranjanje duševnega zdravja izvajajo 

družabništvo odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju – varstvo, družabništvo, 

prevoz (Kolarič in Batič 2002). 

Programi javnih del ustvarjajo posebna delovna mesta, ki omogočajo začasne zaposlitve za 

določene kategorije brezposelnih oseb. Posebnosti teh delovnih mest se kažejo v naslednjih 

elementih (Kolarič in Batič 2002): 

 javna dela ne smejo biti konkurenčna delom, ki jih opravljajo že obstoječe organizacije in 

delodajalci; 

 plače za javna dela ne smejo biti višje od plač za dela v okvirih obstoječih, normalnih 

delovnih mest; praviloma morajo biti nižje, vendar pa morajo biti višje od različnih oblik 

denarnih pomoči, do katerih so upravičene brezposelne osebe;  

 učinki javnih del morajo biti javno koristni, kar pomeni, da so dostopni državljanom pod 

pogoji, ki jih določa javna oblast. 

Cilji, ki jih je mogoče doseči z vključitvijo v javna dela (Kolarič 1995, 622): 

 najmanj, kar lahko brezposelna oseba pridobi z vključitvijo na takšno delovno mesto, je 

pomoč pri premagovanju krize izključenosti in odvečnosti (začasnost te pomoči temelji 

na predpostavki, da bo psihosocialna kriza prej ali slej premagana); 

 vključitev v javno delo lahko pomeni priložnost in možnost za ohranjanje poklicnih 

sposobnosti in delovne kondicije do takrat, ko se bo ta oseba redno zaposlila; 

 pomeni lahko možnost za preusmeritev in prekvalifikacijo k potencialno prostim 

delovnim mestom; 

 pomeni lahko tudi možnost za nastanek novega, normalnega delovnega mesta in s tem 

priložnost za redno zaposlitev brezposelne osebe. 

Pri teh ciljih je potrebno vedeti, da niso vsi zastopani enako oz. da delovna mesta prek javnih 

del ne omogočajo doseganja vseh ciljev v enaki meri. Prav tako je potreba po pomoči pri 

premagovanju psihosocialne krize odvečnosti in izključenosti pri vsaki brezposelni osebi 

izražena z različno intenzivnostjo. 

Brezposelnim osebam, ki so vključene v javna dela, je zagotovljena osnovna socialna varnost. 

Materialna varnost se zagotavlja s plačo, ki mora biti višja, kot so denarna nadomestila in 
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denarne pomoči. Javna dela pa postanejo neposreden ukrep socialne politike takrat, ko lokalne 

oblasti z njimi zagotavljajo tiste dobrine in storitve, ki prispevajo k višji stopnji socialne 

varnosti in blaginje ne le brezposelnih, temveč vseh prebivalcev v določenem lokalnem 

okolju. To pomeni, da je eden od ključnih elementov javnih del splošna javna koristnost. Prav 

tako velja, da morajo biti vsa dela in opravila, ki jih izvajajo udeleženci javnih del, za 

uporabnike brezplačna (Kolarič in Batič 2002, 297). 

Iz navedenega lahko izpeljemo, da ukrep javnih del izpolnjuje tri osnovne naloge: (i) 

kurativno in preventivno zmanjšuje dolgotrajno brezposelnost, (ii) zagotavlja socialno varnost 

brezposelnim osebam in (iii) razvija lokalno skupnost (Kolarič in Batič 2002, 298). 

Pomemben podatek v zvezi s programom javnih del, ki se od leta 1998 dalje spremlja na 

ZRSZ, je, kolikšen delež udeležencev javnih del se po zaključku programa redno zaposli pri 

izvajalcih programov ali pri drugih delodajalcih. 

Število izhodov v zaposlitev se je sicer v vseh teh letih zelo spreminjalo in je nihalo od 

najvišjega deleža leta 2007 (42,3 %) do najnižjega leta 2012 (14,9 %). Splošne možnosti 

zaposlovanja v državi so seveda vplivale tudi na možnosti zaposlitve javnih delavcev. 

Povprečje udeležencev, ki so se zaposlili po zaključku javnih del, je skupaj več kot 20 %. V 

prvih letih so se zaposlovali predvsem pri izvajalcih programov javnih del, kasneje pa zaradi 

zapolnitve možnosti pri izvajalcih in pomembnega vpliva prepovedi zaposlovanja v javnem 

sektorju, predvsem pri drugih delodajalcih. Nekaj se jih je tudi samozaposlilo (ZRSZ 2015). 

3.3.2 Javna dela v Sloveniji danes 

Osebe, ki se lahko vključujejo v programe javnih del, morajo imeti status registrirane 

brezposelne osebe in morajo biti več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb (v nadaljevanju: dolgotrajno brezposelne osebe) (50. člen ZUTD). Te osebe 

se lahko v programe javnih del vključijo le, če jih napoti ZRSZ. Zavod v izbrane programe 

javnih del napotuje tudi dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega 

nadomestila in se odločijo za vključitev v program javnega dela. Prednost pri napotovanju 

kandidatov v programe javnih del imajo tisti, ki so dlje prijavljeni, tj. več kot dve leti, in še 

niso izkoristili ukrepov APZ, pri čemer imajo prednost tisti dolgotrajno brezposelni, ki 

prejemajo socialno pomoč s strani CSD. Oseba je lahko vključena v program javnega dela 

največ 12 mesecev, pri določenih izjemah se lahko vključitev ponovi še za 12 mesecev, 

skupaj pa čas vključenosti ne sme presegati 24 mesecev pri istem delodajalcu. Te izjeme so 

brezposelni invalidi, brezposelni Romi in brezposelne osebe, starejše od 58 let (MDDSZ 

2018). 

Dolgotrajno brezposelne osebe začnejo opravljati javna dela z dnem, ko sklenejo pogodbo o 

zaposlitvi z izvajalcem javnih del. Pri pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklenejo zaradi opravljanja 

javnih del, se upošteva posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in 
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razlogov za njeno prenehanje, ki so določene v ZUTD (116. člen). V pogodbi so obvezno 

navedena dela, ki jih bo udeleženec opravljal v javnem delu in so skladna z opisom del 

udeležencev v odobreni ponudbi za izbor programa javnega dela. 

Pogodba o zaposlitvi v javnih delih ima svoje posebnosti. Spada med atipične pogodbe o 

zaposlitvi. Ta pogodba je urejena v 51. členu ZUTD in v 64. členu Zakona o delovnih 

razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06, 6/07, 103/07, 45/08, 83/09, 40/12 in 21/13). 

Ena izmed posebnosti je, da je skladno z 51. členom ZUTD udeleženec javnih del lahko 

vključen v programe usposabljanja in izobraževanja za potrebe izvajanja javnega dela največ 

do ene četrtine delovnega časa. Izvajalec je tudi dolžan omogočiti udeležencu, da aktivno išče 

zaposlitev. Kadar je udeleženec napoten na razgovor k delodajalcu s strani ZRSZ (z napotnico 

na razgovor), mu izvajalec omogoči plačano odsotnost z dela. Če se razgovora pri delodajalcu 

udeleži brez napotnice ZRSZ, se z izvajalcem dogovori za dopust ali nadomestitev ur 

odsotnosti z dela. O udeležbi na razgovoru izvajalcu predloži dokazilo, npr. vabilo (ZRSZ 

2018č). 

V navodilih izvajalcem za izvajanje programov javnih del je navedeno, da so udeleženci 

javnih del vključeni v program javnega dela 25, 30 ali 40 ur tedensko, pet dni na teden, 

delovni invalidi pa so vključeni skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo v programu javnih 

del, pravico do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe 

oz. usposobljenosti, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov prehrane 

med delom in letnega dopusta. Letni dopust izkoristijo skladno z določbami delovnopravne 

zakonodaje. Pravico imajo tudi do regresa za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in varstva 

pri delu. Udeležencem programa javnega dela so zagotovljene pravice iz zdravstvenega 

zavarovanja enako kot drugim delavcem, zavarovanim na podlagi delovnega razmerja. Svoje 

pravice iz tega naslova udeleženci uveljavljajo v enakem postopku in na enak način, kot je to 

določeno za osebe v delovnem razmerju. Brezposelna oseba torej z vključitvijo pridobi status 

zaposlitve za določen čas z vsem pravicami, ki se na ta status vežejo. Oseba se črta iz 

evidence brezposelnih oseb. Udeleženci javnih del imajo pravico do denarnega nadomestila 

za brezposelnost po preteku vključenosti v javna dela. 

Plešnik (2014, 69) navaja, da nekaterih pravic zakon še vedno ne predvideva. ZDR-1 namreč 

določa izjeme, ko delavec ni upravičen do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za 

določen čas. Izjeme so določene ob objektivnih potrebah, ko sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas ni alternativa pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Tako delodajalec v skladu 

s tretjim odstavkom 79. člena ZDR-1 v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 

opravljanje javnih del oz. prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena 

zaradi vključitve v ukrepe APZ v skladu z zakonom, ni zavezan plačati odpravnine. Za 

zaposlene v javnih delih se tudi ne upošteva določilo 39. člena ZUTD, po katerem delodajalci, 
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ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer 

brezposelnosti v višini petkratnika zneska. 

Posebnost je tudi pri dodatku za delovno dobo, ki je sicer urejen v prvem odstavku 129. člena 

ZDR-1. Pri plačah udeležencev javnih del se ta dodatek ne obračunava. Prihaja pa zaradi tega 

v praksi pri vključenih brezposelnih osebah do občutka, da so »drugorazredni zaposleni«.  

Pravne podlage javnih del 

Javna dela se izvajajo na podlagi določb 49., 50., 50.a, 51., 52., 53. in 116. člena ZUTD. 

Zakon definira javna dela kot poseben program v okviru kreiranja delovnih mest (49. člen), ki 

je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 

delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest (50. člen). V 50. členu je 

torej navedeno tudi spodbujanje razvoja novih delovnih mest, kar pomeni, da javna dela 

omogočajo, da se iz novih programov razvijajo tudi redne dejavnosti. Nekaj primerov take 

prakse imamo tudi v Sloveniji v preteklih letih (več o tem v nadaljevanju). 

Pravne podlage za izvajanje javnega povabila za izbor programov javnih del pa so naslednje 

(ZRSZ 2017a): 

 Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, 

Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19); 

 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 

61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16); 

 Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019, Ur. l. RS, št. 71/17 in 19/19); 

 Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 

programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11); 

 Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 

32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17);  

 Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020, 

sprejete na 63. redni seji Vlade RS, z dne 13. 11. 2015 (MDDSZ 2015); 

 Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, sprejet na 9. redni 

seji Vlade RS, z dne 22. 11. 2018 (MDDSZ 2019b);  

 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 

 Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 34/08, 58/11 in 50/12); 

 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri 

iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Ur. l. RS, št. 

106/10, 10/14, 98/15 in 82/18);  



26 

 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15, 

67/16 in 55/17);  

 Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja (MDDSZ 2019a); 

 Katalog programov javnih del (ZRSZ 2018b); 

 Pogodba o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leti 2018 in 2019 (s 

spremembami). 

Izbor programov javnih del in sofinanciranje določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju 

programov javnih del, ki ga sprejme MDDSZ. Ta sprejema tudi Katalog ukrepov APZ, v 

katerem so vsako leto določene ciljne skupine in pogoji za izvajanje programov. 

Katalog programov javnih del je samostojen dokument in je osnova za oblikovanje 

programov. Določa namreč področja izvajanja in vsebine javnih del, ki jih lahko opravlja 

udeleženec programa. Za določene programe, pri katerih je to potrebno, so ob vsebini 

določeni tudi drugi pogoji programa, ki jih morajo izvajalci pri izvedbi upoštevati, kot je npr. 

krajši čas trajanja javnega dela. Pri pripravi kataloga sodelujejo različna ministrstva, ki 

določajo pogoje za svoja področja. 

Dokument, ki so ga dolžni upoštevati delodajalci, ki se prijavijo na javno povabilo za izbor 

programov javnih del, so Navodila izvajalcem za izvajanje programov javnih del (npr. ZRSZ 

2018č). Ta so pripravljena v skladu z ZUTD, Katalogom ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja in Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu z 

veljavno delovnopravno zakonodajo. 

Financiranje javnih del 

Sredstva za programe javnih dela se zagotavljajo iz proračuna RS za aktualno leto v okviru 

podprograma 100501 – Kreiranje delovnih mest, iz ukrepa 2611-16-0009 – Ukrepi aktivne 

politike zaposlovanja, proračunske postavke 3551 – Spodbude za zaposlitev brezposelnih 

oseb. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del določa, da se kvote sredstev 

za javna dela dodelijo območnim službam ZRSZ glede na povprečno stopnjo brezposelnosti, 

ki jo ima, in glede na delež dolgotrajno brezposelnih v posamezni območni službi. Prav tako 

je upoštevan tudi regijski pristop za hitrejše zmanjševanje razlik med regijami (razlika med 

vzhodom in zahodom države). Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del 

opredeljuje tudi merila za delež sofinanciranja plač udeležencev programov javnih del za 

posamezno občino, in sicer glede na povprečno stopnjo brezposelnosti po občinah.  

Podatki iz javnega povabila za leto 2019 (ZRSZ 2018a) kažejo, da najvišji delež znaša 90 % v 

občinah, kjer je povprečna stopnja brezposelnosti višja od 17,0 %, najnižji delež plače pa 

znaša 55 % v občinah s stopnjo brezposelnosti do 9,0 %. Delež sofinanciranja plače, ki ga 

zagotavlja ZRSZ, še poveča, kadar se v program javnega dela vključi invalid ali oseba, 
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starejša od 55 let. Najvišji delež sofinanciranja plače (95 %) zagotavlja ZRSZ za programe, v 

katere so vključeni samo invalidi, in za programe, ki so namenjeni delu z romsko populacijo 

in v katere se bo vključila najmanj polovica Romov (Pravilnik o izboru in sofinanciranju 

programov javnih del). Pravilnik v 6. členu navaja, da ZRSZ poleg deleža plače zagotavlja 

tudi sredstva za povračilo stroškov: 

 predhodnega zdravniškega pregleda za dolgotrajno brezposelno osebo, 

 prevoza na delo in z dela, 

 prehrane med delom in  

 odpravnine ob upokojitvi. 

Na strošek programa ravno tako pomembno vplivajo raven izobrazbe udeležencev in stroški 

prevoza na delo. V 52. členu ZUTD je določena višina plače za javne delavce. Plača za I. 

raven izobrazbe znaša 80 %, za VII. raven izobrazbe pa 120 % minimalne plače. Naročnik ali 

izvajalec javnega dela prispevajo sredstva za razliko do polne plače, regres za letni dopust in 

za materialne stroške izvajanja programa javnega dela. Javno delo lahko sprejme tudi občina, 

če v celoti zagotavlja sredstva za njegovo izvajanje. Četrti odstavek 50. člena ZUTD določa, 

da lahko občina z namenom aktiviranja brezposelnih občanov sprejme tak program javnih del. 

Pred sprejemom programa javnih del mora kljub celotnemu financiranju pridobiti soglasje 

ZRSZ, ki preveri, ali je predlagani program javnih del skladen z določbami javnega povabila 

za izbiro izvajalcev javnih del. 

Javno povabilo za izbor programov javnih del 

V Sloveniji, tako kot še v nekaterih drugih državah (Bolgarija, Irska, Španija, Litva, Italija), 

so programi javnih del organizirani tako, da se programe prijavi na javno objavljene razpise. 

V Sloveniji se javno povabilo izvede vsako koledarsko leto. Tako je predmet javnega 

povabila izbor programov javnih del za aktualno leto. Že nekaj zadnjih let se deli na tri sklope 

(ZRSZ 2018a): 

 programi javnih del s področja socialnega varstva, 

 programi javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb 

od I. do IV. ravni strokovne izobrazbe, 

 programi javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, športa, okolja in 

prostora, kulture in drugih programov javnih del. 

Delodajalci se tako odločijo, v katerem sklopu bodo kandidirali s ponudbo, in sicer glede na 

dejavnost, ki jo izvajajo. Programi javnih del morajo imeti v ponudbi navedeno vsebino dela, 

ki je skladna s Katalogom javnih del. V ponudbi mora biti naveden strokovno usposobljen 

mentor, ki ga zagotavlja izvajalska organizacija. Med pogoji za izbor programov je navedeno 

tudi, da se z udeleženci ne sme nadomeščati dela zaposlenih, ki opravljajo izvajalčevo redno 

dejavnost. Udeleženci javnih del prav tako ne smejo opravljati del, pri katerih obstaja večja 

nevarnost za zdravje ali življenje, in ne smejo biti izpostavljeni razmeram, ki bi lahko 
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ogrožale njihovo dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti. Pri izboru se presoja tudi 

izvajalčeva predlagana raven izobrazbe za delovno mesto javnega delavca in predlagan čas 

njihove vključitve v program, tako da je ta skladen s predlagano vsebino programa in 

obsegom del na udeleženca. 

Ponudbe so lahko oddane izključno osebno ali po pošti na naslov območne službe ZRSZ, na 

katere področju se dela izvajajo. Ponudbe se lahko oddajo od odprtja javnega povabila do 

razdelitve razpoložljivih sredstev oz. do navedenega roka na javnem povabilu. Če je sredstev 

na razpolago manj kot je ponudb, se ponudbe sprejemajo glede na točkovanje po določenih 

kriterijih, ki so navedeni v javnem povabilu. 

V javnem povabilu je navedeno, da so izvajalci programov javnih del lahko samo neprofitni 

delodajalci, v programu javnega dela pa so predvidena samo tista opravila, ki pomenijo 

dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove registrirane oz. s predpisom ali z aktom o 

ustanovitvi določene dejavnosti. Kot neprofitni delodajalci se štejejo tisti delodajalci, ki imajo 

z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oz. imajo v svojem 

ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo , 

delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija, in 

socialna podjetja. ZRSZ podatke v času odločanja o izboru ponudbe izvajalca preverja po 

uradni dolžnosti v uradnih evidencah in iz lastnih evidenc; v ponudbi je navedeno, katere 

pogoje vse mora izvajalec še dodatno izpolnjevati. Kontrolira se, da izvajalec nima 

evidentiranih določenih kršitev, da ima poravnane vse obveznosti, da je najmanj 12 mesecev 

vpisan v poslovni register idr. 

Izvajalec ima po ponudbi omejeno število možnih vključitev brezposelnih oseb, kar je 

odvisno od števila delavcev v delovnem razmerju pri izvajalcu na zadnji dan v mesecu pred 

dnem oddaje ponudbe na javno povabilo. V tem številu pa ni zajeto število zaposlenih 

udeležencev javnih del. Izvajalci, ki so brez zaposlenih ali imajo samo enega zaposlenega, 

imajo omejitev pri kandidiranju na najnižjo spodnjo mejo, tj. za eno delovno mesto prek 

javnih del. Izvajalci, ki imajo zaposlenih več kot 50 oseb, pa lahko kandidirajo za največ 20 

delovnih mest. V povabilu je navedena lestvica še za štiri vmesne stopnje števila možnih 

vključitev glede na število zaposlenih pri izvajalski organizaciji. 

Pri oblikovanju in izvajanju programov javnih del so vključene tudi lokalne oblasti. Naročnik 

izvajanja programov je običajno lokalna skupnost. Ta potrjuje programe, ki izvajajo storitve 

ali dejavnosti, ki jih v lokalnem okolju še ni. To velja za področje športa, turizma, kulture, 

kmetijstva, izobraževanja in socialnega varstva. Tako so lahko lokalne skupnosti na vseh 

naštetih področjih v vlogi pobudnikov ali podpore pri razvojnih programih javnih del. 

Poleg običajnih javnih del, ki smo jih že opisali, Katalog APZ, ki ga pripravi MDDSZ in je 

izvedbeni dokument Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pod Ukrepom 
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št. 4., ki zajema poglavje Kreiranje delovnih mest, navaja še javna dela, ki se izvajajo samo v 

določenih primerih. Ti posebni programi, predvideni za določene situacije so (MDDSZ 2018): 

 pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov; 

 pomoč v primeru elementarnih nesreč pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu za leti 

2016 in 2017; 

 pomoč osebam na področju mednarodne zaščite – izvajanje pomoči pri nemoteni oskrbi 

in nastanjevanju prosilcev za mednarodno zaščito ter pomoči pri vključevanju oseb s 

priznano mednarodno zaščito v okolje in čim hitrejše prilagajanje na življenje v Sloveniji.  

Podatki iz letnega poročila ZRSZ za leto 2016 (ZRSZ 2017b) kažejo, da je bilo v Sloveniji na 

vseh treh javnih povabilih obravnavanih 4.117 ponudb, izbranih pa je bilo 2.991 ponudb za 

izvajanje programov javnih del. V tem letu je 1.590 izvajalcev izvajalo 2.978 programov 

javnih del, vanje pa je bilo vključenih 6.112 brezposelnih oseb. Delež žensk je bil 62 %, 18 % 

je bilo invalidnih oseb, 8 % prejemnikov denarnega nadomestila in 32 % prejemnikov 

denarne socialne pomoči, 31 % starejših od 50 let in 12 % iskalcev prve zaposlitve. V 

programe so bili vključeni dolgotrajno brezposelni, med njimi 46 % oseb, ki so bile več kot 

dve leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Med več kot pet let 

neprekinjeno prijavljenimi v evidenci je bilo v letu 2016 vključenih v javna dela 511 oseb. 

Glede na raven izobrazbe je bilo vključenih 29 % s V. ravnijo strokovne izobrazbe, tistih s IV. 

ravnijo ali nižjo je bilo 44 %. Povečano vključevanje oseb z nižjo ravnijo izobrazbe kaže na 

pravilno odločitev, da je bil v javnem povabilu določen poseben sklop sredstev za izbor 

programov, v katere se lahko vključijo izključno brezposelne osebe z nižjo ravnijo izobrazbe. 

Pred leti namreč ni bilo razdelitve na take sklope. Največji delež vključenih v 2016 je bil v 

programih izobraževanja in športa, sledilo jo področje socialnega varstva in zdravstva. V 36 

programih za razvoj socialnega podjetništva je bilo vključenih 91 oseb. Za izvajanje javnih 

del je bilo v letu 2016 realiziranih prilivov sredstev v skupni višini 31.114.053,58 EUR (prav 

tam). 

3.3.3 Primeri sodne prakse s področja javnih del 

Navajamo nekaj primerov instančnih odločb, ki se nanašajo na problematiko s področja 

javnih del. Predmet obravnave so bile predvsem naslednje vsebine: povračilo stroškov v zvezi 

z delom, regres za letni dopust, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpravnina ob 

upokojitvi. Posledično s tem procesom so se spreminjali in dopolnjevali tudi dokumenti 

ZRSZ in sicer Navodila za izvajanje programov javnih del, ki ga izda ob vsakoletnem javnem 

povabilu za programe javnih del v Sloveniji, ter tudi vzorci pogodb o izvajanju programa 

javnih del, ki ga sklepajo delodajalci, ZRSZ in naročniki javnih del. Seveda pa ohranjajo 

javna dela še vedno svoje posebnosti v primerjavi z rednim delovnim razmerjem. En del teh 

posebnosti je npr. razviden iz sodbe o možnosti transformacije delovnega razmerja za določen 

čas v delovno razmerje za nedoločen čas. 
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Sklep Pdp 233/04 Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) z dne 10. 2. 2006 se 

nanaša na pravico do povračila stroškov v zvezi z delom. Sodišče je sprejelo stališče, da ima 

brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, skladno s 53. členom in 53.a členom ZZZPB 

nekatere pravice, ki jih imajo delavci v delovnem razmerju. V teh določbah ni bilo izrecno 

navedeno, da ima javni delavec tudi pravico do povračila stroškov v zvezi z delom, ki 

nastanejo kot posledica opravljanja dela na terenu ali na službenem potovanju, a je po stališču 

pritožbenega sodišča za take primere potrebno smiselno uporabiti določbe kolektivnih pogodb 

o povračilu stroškov v zvezi s terenskim delom in službenimi potovanji. Če brezposelna 

oseba, ki je vključena v javna dela, dokaže, da ji je izvajalec javnih del oz. delodajalec takšno 

delo odredil in so ji s tem nastali stroški v zvezi z opravljanjem javnih del, je upravičena tudi 

do povračila nastalih stroškov.  

Zanimiva je tudi sodba v zvezi s pravico do regresa za letni dopust za udeleženca javnih del. 

Leta 2006 je VDSS sprejelo sodbo in sklep Pdp 359/06, s katerim je bilo odločeno, da 

brezposelni osebi, ki je vključena v javna dela, pripada poleg drugih pravic iz delovnega 

razmerja (določenih v prvem odstavku 53. člena ZZZPB) tudi pravica do minimalnega 

dopusta, s tem pa tudi pravica do regresa za letni dopust oz. do sorazmernega dela regresa za 

letni dopust. Pomembno je vedeti, da pred tem udeleženci javnih del niso prejemali regresa za 

letni dopust. Tožena stranka, tj. delodajalec, se z obrazložitvijo sodišča prve stopnje ni 

strinjala. Po njegovem mnenju tožnica, tj. brezposelna oseba, vključena v javna dela, ni 

upravičena do regresa za letni dopust. Tožena stranka je navajala, da je že v času pred 

veljavnostjo novega zakona o delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2003, 

pravna praksa zavzela stališče, da udeležencem javnih del ne pripada regres za letni dopust. 

Višje sodišče pritožbe ni imelo za utemeljeno in je potrdilo odločitev sodišča prve stopnje, ki 

je  na podlagi prvega odstavka 53. člena ZZZPB, ki glede delovnega časa, odmorov, počitkov, 

nočnega dela, letnega dopusta, varnosti in zdravju pri delu izrecno napotuje na uporabo 

predpisov o delovnih razmerjih, tožnici priznalo sorazmerni del regresa za letni dopust. Višje 

sodišče je bilo mnenja, da ZZZPB kot posebni predpis, ki podrobneje ureja status in pravice 

osebe, zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ni izključil 

uporabe določb ZDR-1 glede ostalih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, med drugimi 

tudi ne določbe o regresu za letni dopust. Ker je treba tudi te osebe oz. udeležence javnih del 

šteti za delavce v smislu 5. člena ZDR-1, so glede vseh pravic izenačeni z ostalimi delavci, 

razen če ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

Iz sklepa VDSS iz leta 2006 (Pdp 808/06) pa je razvidno, kako se je obravnavala pogodba o 

zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del v primerjavi s pogodbo za določen čas, in sicer glede 

transformacije delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas. 

Oseba, ki ji je potekla vključenost v javna dela, tj. tožeča stranka, je bila pri izvajalcu javnih 

del, tj. toženi stranki, zaposlena prek javnih del več kot dve leti na delovnem mestu kot 

kontrolor v službi za nadzor. Zaposlena je bila na podlagi pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za 

določen čas, zadnja pogodba pa ni bila podaljšana, čeprav je bila stalna potreba po delavcu na 
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tem delovnem mestu. Tožeča stranka je bila ves čas zaposlena kot delavec prek javnih del in 

posebna pogodba o zaposlitvi se je podaljševala do 31. 12. 2005, nato pa je izvajalec ni več 

podaljšal. Tožeča stranka je 15. 12. 2005 nastopila dopust, ki je trajal 20 delovnih dni, tako da 

naj bi se ta iztekel 16. 1. 2006. Tožeča stranka je navajala, da je tudi po 1. 1. 2006 prišla 

večkrat na delovno mesto, kjer je opravljala delovne obveznosti. Prisotnost na delovnem 

mestu je dokazovala z elektronsko prijavo oz. registracijo v sistem pri delodajalcu. Tožeča 

stranka je zato zahtevala transformacijo delovnega razmerja za določen čas v delovno 

razmerje za nedoločen čas. Nezakonito sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas se na 

podlagi določil ZDR-1 namreč mora transformirati v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

VDSS je pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopno odločitev z obrazložitvijo, da je bil tožnik 

zaposlen pri toženi stranki na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, 

sklenjene v skladu z določbami 63. člena ZDR-1. Za tovrstno pogodbo o zaposlitvi pa ne 

velja določba 54. člena ZDR-1, na katero se sklicuje tožnik. Sodišče je v obrazložitvi navajalo 

še,  da določba 54. člena ZDR-1 ureja le posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas in je v ZDR-1 tudi umeščena med določbe, ki se nanašajo na pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas (52.–56. člen), in če gre za opravljanje javnih del, določbe o 

transformaciji delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas sploh ne pridejo v poštev. V 

obrazložitvi je tudi sicer navedeno, da tožena stranka tožniku očitno ni odobrila izrabe letnega 

dopusta, saj so v tožnikovi delovni knjižici zaključili zaposlitev z 31. 12. 2005. 

Nedavno izdana sodba in sklep VDSS Pdp 756/17 prav tako govori o transformaciji pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar je glede na druge 

okoliščine tudi izid drugačen kot v prej navedeni sodbi iz leta 2006. V tem primeru gre prav 

tako za osebo, ki je bila vključena v javno delo. Bistvena razlika s prej navedenim primerom 

pa je ta, da ta oseba, ki je tudi tožnik, ni opravljala dela, za katerega ja sklenila pogodbo o 

zaposlitvi iz programa javnih del, ampak je opravljala drugo delo. Zato je bila pogodba o 

zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju zakonom in zaradi tega se šteje, da je bila 

sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. V sklenjeni pogodbi za določen čas namreč 

ni bil podan razlog iz 10. alineje prvega odstavka 54. člena ZDR-1. VDSS je zato razsodilo, 

da je bila presoja sodišča prve stopnje o tem, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas, 

sklenjena za opravljanje javnih del, ne more transformirati v pogodbo o zaposlitvi za 

nedoločen čas, zmotna. V podobni zadevi je Vrhovno sodišče RS že zavzelo stališče, da se v 

primeru, če razlog za sklenitev pogodbe ni podan v skladu s 54. členom ZDR, šteje, da je 

sklenjena za nedoločen čas. To se šteje tudi v primerih, če je pogodba sklenjena za izvajanje 

javnih del po 9. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR-1. 

Sodba Pdp 70/08 VDSS govori o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi prek 

javnih del, ker tožena stranka, tj. delodajalec, tožnika, tj. brezposelno osebo, v programu 

javnih del pred odpovedjo ni seznanila s svojimi očitki, niti ga ni povabila na zagovor in niso 

bile podane okoliščine, v primeru katerih delodajalcu zagovora ni potrebno omogočiti. 

Delodajalec bi namreč moral ravnati skladno z določbo drugega odstavka 83. člena ZDR, 
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četudi je šlo za pogodbo o zaposlitvi za opravljanje javnih del. VDSS je pritožbo delodajalca 

zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Delodajalec, tožena stranka, je navajal, da se 

sodišče v obrazložitvi izpodbijane sodbe ni opredelilo do njegovega ugovora, da tožena 

stranka ni bila dolžna razgovora opraviti, saj je ta odločitev v pristojnosti ZRSZ. Nato je  

nadaljeval, da je sodišče kot odločilno dejstvo v svoji sodbi navedlo, da je bila tožena stranka 

dolžna pozvati tožnika na razgovor pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pa je v 

nasprotju z Navodili za izvajanje programov javnih del v letu 2007 za izvajalce programov. V 

teh navodilih je jasno navedeno, da na podlagi prejete odpovedi ZRSZ pozove udeleženca na 

razgovor. Tudi v posebni pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni med tožnikom in toženo stranko, je v 

petem odstavku 11. člena določeno, da na podlagi prejete odpovedi ZRSZ pozove udeleženca 

na razgovor. Zaradi tega naj bi tožena stranka oz. delodajalec kot izvajalec javnih del vseskozi 

ravnal po navodilih ter pod okriljem in nadzorom ZRSZ kot nosilca javnih del. Navajal je 

tudi, da se ne strinja z drugim razlogom za nezakonitost izredne odpovedi, češ da navedeni 

razlog za odpoved ni ustrezen. V izredni odpovedi posebne pogodbe o zaposlitvi je razlog za 

izredno odpoved v izreku dodatno opisno obrazložen na način, da je že iz tega razvidno, da se 

delavec neupravičeno ni pojavil na delovnem mestu. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je 

sodišče prve stopnje sodbo ustrezno obrazložilo. V tem primeru je bilo bistvenega pomena 

ugotovljeno dejstvo, da tožena stranka postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

tožniku ni vodila v skladu z določili ZDR. Delodajalec namreč javnega delavca pred 

odpovedjo ni seznanil z razlogi za odpoved pogodbe in ga tudi ni povabil na razgovor. S 

takim ravnanjem pa je delodajalec kršil določbe 83. člena ZDR, v katerem je opredeljen 

postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca; v tem členu je namreč 

izrecno določeno, da mora delodajalec pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali 

krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu omogočiti 

zagovor. V smislu prvega odstavka 177. člena ZDR mora delodajalec delavcu predhodno 

vročiti pisno obrazložitev ter določiti čas in kraj, kjer lahko delavec poda svoj zagovor. Tega 

ni potrebno opraviti le v primeru, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca 

neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči, ali če delavec to izrecno odkloni ali se 

neopravičeno ne odzove vabilu na razgovor. VDSS je prav tako navajalo, da sodišče prve 

stopnje v obrazložitvi odločitve v izpodbijani sodbi izrecno piše, da je treba v primeru, če so 

določila pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z določili ZDR, uporabiti določbe zakona, kot to 

določa 30. člen ZDR. Če so torej bile določbe Navodil za izvajanje programov javnih del in 

določbe posebne pogodbe o zaposlitvi v javnih delih v nasprotju z ZDR, je v tem primeru 

potrebno upoštevati določila ZDR, ne pa določb posebne pogodbe in Navodil, na kar se je 

skliceval delodajalec v svoji pritožbi. 

Prva leta uporabe posebnih pogodb o zaposlitvi v programih javnih del se odpravnina za 

udeležence javnih del ni izplačevala in v Navodilih za izvajanje programov javnih del ni bilo 

zapisano, da javnemu delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi. VDSS je v Sodbi Pdp 

1370/10 odločilo, da brezposelni osebi, vključeni v javna dela, pripada odpravnina ob 

upokojitvi, četudi je imela sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje javnih del. 
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Sklep navaja, da za takšno pogodbo o zaposlitvi veljajo vse določbe ZDR in tako tudi določba 

o odpravnini ob upokojitvi. Delodajalec se je sicer v pritožbi na prvostopenjsko odločitev 

skliceval, da je tam zmotno uporabljena določba tretjega odstavka 53. člena ZZZPB kot 

zakonski razlog za prenehanje vključitve v program APZ. V tistem obdobju so sicer 

brezposelne osebe, ženske starejše od 53 let in moški starejši od 55 let, lahko bili vključeni v 

program javnega dela do izpolnitve pogojev za upokojitev (zadnjih nekaj let zakon te 

možnosti ne predvideva več). Sodišče prve stopnje je odločilo, da javni delavki pripada 

odpravnina po kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 

delodajalec pa navaja, da je oseba sklenila posebno pogodbo o zaposlitvi, pred tem pa z ZRSZ 

še pogodbo o vključitvi v javna dela. V tej pa je bilo določeno, da bo imela javna delavka v 

času vključitve izključno samo pravice, ki bodo določene v posebni pogodbi o zaposlitvi, 

sklenjeni z delodajalcem. V posebni pogodbi pa upokojitev ni bila navedena kot razlog za 

njeno prenehanje. VDDS je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo pravilnost stališča 

sodišča prve stopnje, da je za javno delavko potrebno uporabiti določbo prej navedene 

panožne kolektivne pogodbe in ZDR. S posebno pogodbo o zaposlitvi so urejene le 

posebnosti, ki se tičejo plačila za delo, trajanja dopusta, polnega delovnega časa in razlogov 

za prenehanje pogodbe, niso pa urejena druga vprašanja, zato je višje sodišče štelo za pravilno 

stališče sodišča prve stopnje, da je potrebno uporabiti določbe ZDR in kolektivnih pogodb. 

Poudarilo je, da je zmotno stališče, da javni delavec ne dobi odpravnine ob upokojitvi zgolj 

zaradi tega, ker je sklenil posebno pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del, kakršna je 

predvidena v 53. in 53.a členu ZZZPB. 



34 

4 JAVNA DELA V ITALIJI 

Pojem javnih del se je v Italiji pojavljal že zelo daleč nazaj v njeni preteklosti. Seveda je ta 

imel različne oblike in vsebine, ki so se spreminjale skozi čas. Kraljevina Neapelj, stara 

država, delujoča med 14. in 19. stoletjem, ki je obsegala cel južni italijanski kontinent, je z 

odredbo leta 1807 ustanovila Stalni odbor za javna dela. Kasneje se je ta preimenoval v Odbor 

za inženirje za vodo in ceste. Taki odbori so bili ustanovljeni tudi v drugih italijanskih 

državah. Leta 1848 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za javna dela, ki je delovalo tudi skozi 

vse obdobje Kraljevine Italije, tj. neodvisne in združene italijanske države, obstoječe med 

letoma 1861 in 1946. Po drugi svetovni vojni, pa do šestdesetih let, se je Ministrstvo za javna 

dela, ki je imelo pristojnosti na področju cestne, železniške, luške in letalske infrastrukture, 

angažiralo v programih in načrtih za prenovo, ki je bila potrebna zaradi posledic vojne. 

Izvajali so tako interventne programe kot bolj zahtevne povojne obnovitvene programe po celi 

deželi. Leta 2001 so to ministrstvo preimenovali v Ministrstvo za infrastrukturo in transport 

(CSLP 2018). 

Iz opisanega zgodovinskega razvoja javnih del v Italiji je razvidno, da je pot programov 

javnih del drugačna kot v Sloveniji, predvsem pa da se pod istimi imeni skrivajo različne 

vsebine. V določenih oblikah so bila v preteklosti javna dela Italiji podobna tistim v drugih 

evropskih državah, kasneje pa so se razvijala vsebinsko različno. Poimenovanje »javna dela« 

je za dela, ki se v državi opravljajo v javno dobro, ne gre pa za konkretno specifično obliko 

del, ki jih opravljajo brezposelne osebe kot ukrep APZ. Ti ukrepi so zato v Italiji dobili 

drugačno ime, in sicer ne lavori pubblici (dobesedno: javna dela), temveč lavori socialmente 

utili, to prevajamo kot javna dela, in lavori di pubblica utilita, v prevodu dela v javno dobro, 

ki jih bomo kasneje podrobneje opisali. 

4.1 Politika zaposlovanja v Italiji 

Zaradi celovitejšega razumevanja pojava, ki ga obravnavamo v nalogi, je uvodoma treba 

opisati razvoj socialne varnosti v Italiji. Ukrepi socialne varnosti v državi so namreč sestavni 

del ukrepov aktivne politike zaposlovanja in nastopijo prav takrat, ko oseba ni zaposlena oz. 

nima ustreznih dohodkov za preživljanje. 

V Italiji je treba vplačevati prispevke splošnega obveznega zavarovanja za starost, invalidnost 

in doživetje v Državni zavod za socialno varnost (it. Istituto nazionale previdenza sociale – 

INPS), medtem ko prispevke zaposlenih za pokojnine v javnem sektorju upravlja ločena 

institucija, in sicer Državni zavod za socialno varnost zaposlenih v javni upravi (it. Istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP). 

Italijanski sistem zavarovanja za primer brezposelnosti ima zelo razčlenjene programe 

denarnih nadomestil, zato pravice iz socialne varnosti v Italiji in Sloveniji niso povsem 

primerljive. Podobnost ureditve tega področja v obeh državah pa je v tem, da brezposelne 

osebe pridobijo pravico do denarnega nadomestila po izpolnitvi določene dobe zaposlitve oz. 
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zavarovanja v obeh državah. Prav tako so v obeh državah v zavarovanje vključeni vsi 

zaposleni. Osnova za izračun nadomestila in njegovo trajanje pa se v Italiji in v Sloveniji 

razlikujeta. 

V Italiji poznajo več oblik denarnih nadomestil (INPS 2017): 

 običajno denarno nadomestilo (it. indennita ordinaria di disoccupazione), 

 običajno denarno nadomestilo z zmanjšanimi zahtevami za pridobitev nadomestila,  

 običajno denarno nadomestilo za zaposlene v kmetijskem sektorju,  

 posebno denarno nadomestilo za zaposlene v kmetijskem sektorju,  

 posebno denarno nadomestilo za zaposlene v gradbenem sektorju,  

 nadomestilo za mobilnost, 

 nadomestila, ki izhajajo iz delne brezposelnosti: redna dopolnilna blagajna zaslužkov in 

izredna dopolnilna blagajna zaslužkov. 

Redna dopolnilna blagajna zaslužkov (it. cassa integrazione guadagni – CIG) je poseben 

program pomoči za nadomestitev ali dopolnitev dohodka delavcem, ki so začasno brez dela, 

in zaposlenim s krajšim delovnim časom. Osebe na čakanju tako lahko dobijo redno denarno 

nadomestilo. Je pa ta ukrep namenjen zgolj zaposlenim v industrijskih in obrtnih podjetjih 

(gradbeništvo, kamnoseštvo). Podjetje mora zaprositi za sredstva Državni zavod za socialno 

varnost. Seveda so predpisani zelo strogi pogoji za podjetja, da sploh pridobijo to možnost. Se 

pa obdobja prejemanja nadomestil iz CIG upoštevajo tudi pri uveljavljanju pravice do 

pokojnine. Enako velja tudi pri prejemanju iz izredne dopolnilne blagajne zaslužkov. 

Izredna dopolnilna blagajna zaslužkov (it. cassa integrazione guadagni straordinaria – 

CIGS) je poseben program denarne pomoči za primere delne brezposelnosti, ki pomaga 

podjetjem v problematičnih obdobjih, in sicer za težje in dolgotrajnejše primere, kot jih 

pokriva CIG. Upravičenci do CIGS so samo delavci iz določenih panog in podjetij z 

določenim številom zaposlenih. CIG in CIGS se med seboj izključujeta. 

Nadomestilo za mobilnost (it. indennita di mobilita) pripada brezposelnim v primeru, ko se 

registrirajo na sezname mobilnosti, kar jim obenem omogoča prednostno obravnavno pri 

nadaljnjem zaposlovanju. To nadomestilo se lahko izkoristi samo v primeru, ko je podjetje, ki 

je odpuščalo, že izkoristilo pravico do CIGS. Nadomestilo za mobilnost izplačuje mesečno 

INPS. Vpis na sezname mobilnosti daje brezposelnim delavcem poseben status, ki daje 

prednost na trgu dela pri ponovnemu zaposlovanju (davčne olajšave za podjetja, ki 

zaposlujejo delavce s seznamov mobilnosti, in druge ugodnosti), kandidati na seznamu pa so 

dejansko pripravljeni na mobilnost – na premik iz enega podjetja v drugo. Imajo pa možnost 

vpisa na te sezname samo določene kategorije oseb, in sicer glede na vzrok izgube zaposlitve, 

števila zaposlenih v podjetju, panoge, v kateri podjetje deluje, ipd. 
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Kot je razvidno iz zgornjega opisa, je sistem socialne varnosti v Italiji zelo razčlenjen, kar je 

predmet kritik. Schindler (2009, 3) navaja, da je italijanska mreža socialne varnosti zelo 

velikodušna za nekatere kategorije delavcev, za večino drugih pa praktično ne obstaja. Obseg 

varstva zaposlitve se namreč zelo razlikuje med skupinami delavcev. Zaradi tega je v Italiji 

velik problem asimetrija v politikah trga dela, ki ni pripomogla k zmanjševanju neenakosti, 

temveč se je v času izvajanja teh politih neenakost na trgu dela še povečala. 

4.2 Razvoj APZ v Italiji 

Naraščajoča stopnja brezposelnosti v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in s tem povečanje 

javne porabe je v Evropski skupnosti povzročilo razvoj proaktivnega diskurza, katerega cilj je 

bil čimprejšnja vključitev brezposelnih na trg dela. Italija pa je v tistem času imela, skupaj z 

Grčijo in Španijo, najnižjo stopnjo varstva brezposelnih v Evropi. V Italiji je bilo takrat 

nadomestilo za brezposelnost plačano za največ 180 dni in je bilo (do leta 1988) sestavljeno iz 

zelo nizkega dnevnega pavšalnega zneska. Od leta 1988 do leta 1994 je bila raven ugodnosti 

nadgrajena in postavljena najprej na 28 % in nato na 30 % prejšnje plače. Ti pogoji, navaja 

Fargion (2003), so v veliki meri doprinesli k temu, da sta v Italiji v tistem obdobju naraščala 

zloraba invalidskih upokojitev in zakonsko omogočeno zgodnje upokojevanje. 

Denarno nadomestilo je bilo glavni oz. največji izdatek države za področje brezposelnosti v 

Italiji in do leta 1988 ga je v celoti financirala država. So pa bila velika, združena podjetja v 

veliko boljšem položaju za koriščenje posebnega nadomestila za brezposelnost v primerjavi z 

manjšimi podjetji. Ta vrsta pravice je kmalu izgubila svojo kratkotrajno naravo. Namreč, tudi 

če je podjetje sčasoma ustvarilo nove delovne priložnosti v podjetju, so programe za pravice 

do nadomestil obnovili in te so jim bile dodeljene za več let. Na eni strani je bila torej visoka 

stopnja zaščite, ki so jo zagotavljali prej navedeni ukrepi, na drugi strani pa ni bil uveden za 

delavce noben program javne pomoči, in sicer za tiste, katerih redni prejemki za primer 

brezposelnosti so potekli, ali tiste, ki niso bili upravičeni do teh ukrepov, kot so iskalci prve 

zaposlitve. Ta model je bil namreč predvsem namenjen delovni sili iz industrijske panoge, 

medtem ko je premalo zaščitil ostale delavce, dolgotrajno brezposelne in osebe izven teh 

sistemov (Fargion 2003). 

Po podatkih Eurostata je leta 1993 samo približno tretjina brezposelnih moških, starih 25 let 

in več, v Grčiji, Italiji in na Portugalskem prejemala nadomestilo v primerjavi s skoraj vsemi 

moškimi v Belgiji, na Danskem, v Nemčiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu. Pri mlajših 

od 25 let je bil ta delež še nižji. Glede na to, da v Italiji ni univerzalne sheme za javno pomoč, 

je bila edina alternativa za veliko večino brezposelnih, da so se zatekle bodisi po pomoč k 

družini ali po pomoči, ki so jih odobrile občine. Regionalne vlade v osrednji in severni Italiji 

so sprejele zakonodajo, ki spodbuja vzpostavitev programov za minimalni dohodek s strani 

lokalnih oblasti, nasprotno pa tega ni bilo na jugu Italije, ki velja za področje z največjo 
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brezposelnostjo v državi in kjer se nahajata dve tretjini italijanskih prebivalcev, ki živijo pod 

pragom revščine (Fargion 2003, 5–6). 

Zakon št. 223 iz leta 1991 (Decreto legislativo 223/1991, GU RI, št. 175/91) in drugi ukrepi, 

sprejeti v prvem delu devetdesetih let, so se izognili vprašanju širitve pravic in se osredotočili 

bolj na odpravljanje zlorabe kratkotrajnih nadomestil za brezposelnost. Je pa zakon št. 223 

poudaril čim hitrejšo ponovno vključitev brezposelnih na trg delovne sile, s tem da je 

odvračal od pasivnega koriščenja pravic in spodbujal večanje zaposljivosti brezposelnih 

delavcev. Zakon je vseboval tri glavna poglavja. Prvo se je nanašalo na CIG. Da bi se temu 

političnemu instrumentu vrnil prvotni namen, tj. zagotavljanje socialne varnosti v primeru 

začasnega odpuščanja delavcev, so bile določene stroge omejitve tako glede trajanja kot do 

upravičenosti do te pravice. V drugem poglavju je zakon uvedel sezname mobilnosti kot 

običajen postopek za reševanje odpuščanj. Registracija odpuščenih delavcev v sezname 

mobilnosti je zagotovila dvanajstmesečni dodatek za delavce, ki so bili odpuščeni iz podjetij, 

ki so zaposlovala več kot petnajst ljudi. Ta dodatek se je nato postopno zmanjševal, kar je 

pomenilo posredno spodbudo delavcem, da pospešijo iskanje zaposlitve. Poleg tega so bili 

delavci zakonsko obvezani, da se udeležijo programov usposabljanja ali da se vključijo v 

programe javnih del. Če so to zavrnili, so bili izločeni iz ukrepa prejemanja finančne pomoči 

(Fargion 2003, 7). 

Pomembno je, da so v tem obdobju regionalne vlade prevzele glavno vlogo v APZ. Zaupana 

jim je bila odgovornost za usposabljanje, delovno usmerjenost in ustvarjanje delovnih mest. 

Tretje pomembno poglavje, ki ga obravnava zakon št. 223, se nanaša na presežne starejše 

delavce. Zakon v tem poglavju izrecno omejujejo široko uporabo predčasne upokojitve, 

značilne za osemdeseta leta. Zakon je dejansko predvidel postopno ukinitev shem predčasne 

upokojitve, s tem da je določil natančno določeno zgornjo možno mejo za tekoče leto. Ker je 

bil ta drag instrument izključen, je zakon kot alternativo predvidel nadomestilo za delavce s 

seznamov mobilnosti, in sicer poseben dodatek za upravičence, ki so bili blizu upokojitvene 

starosti, dokler niso bili upravičeni do pokojnin. Zato je bil zakon št. 223 prelomen pri razvoju 

italijanske politike zaposlovanja (Fargion 2003, 7). 

V drugi polovici devetdesetih let je prišlo do splošnega pospeševanja reforme politike 

zaposlovanja, to je bilo v času Prodijeve vlade, ki je začela delovati junija 1996. Septembra 

1996 je premier Prodi podpisal Pakt za delo s petimi sindikati in dvema združenjema 

delodajalcev. Pakt je bil kot glavni načrt za razvoj APZ namenjen njihovi spodbudi. V 

nasprotju z zelo specifičnimi ukrepi za brezposelne, predvidenimi v reformi ukrepov (it. patti 

sociali) iz leta 1993, je sporazum iz leta 1996 odražal celovit pristop – od reforme formalnega 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja do zagotavljanja novih predpisov za atipično delo, 

reorganizacije in decentralizacije javnih zavodov za zaposlovanje in uvajanja nujnih ukrepov 

na tistih območjih države, ki trpijo zaradi visoke brezposelnosti. Vsa prejšnja delovna 
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zakonodaja namreč ni dovolila začasnega dela, zato je uveljavitev tega zakona predstavljala 

preboj. 

Takratna vlada je največ pozornosti namenila povečanju števila vključenih v ukrepe aktivne 

politike za izboljšanje njihove zaposljivosti. Predpogoj za izpolnitev te zaveze je bilo korenito 

prestrukturiranje javnih zavodov za zaposlovanje. Zakon št. 468 iz leta 1997 (Decreto 

legislativo 468/1997) je sprožil celovit decentralizacijski proces na tem področju, tako da so 

dežele dobile ključno vlogo pri urejanju APZ in javnega zaposlovanja. Dejanski prenos 

sredstev, objektov in osebja iz nacionalnega ministrstva za delo na regionalne oblasti, ki so 

bile odgovorne za organiziranje novih javnih zavodov v okviru svoje pristojnosti, se je začel 

novembra 1999 in je bil končan leta 2000 (Livraghi 2012, 7). 

Pri vzpostavljanju novega sistema je bila vlada še posebej zaskrbljena zaradi nevarnosti, da bi 

se razkorak med severom in jugom še poveča, zato je poskušala uravnovesiti proces 

decentralizacije z določitvijo jasnih nacionalnih standardov. V tem okviru so predstavniki 

centralne, regionalne in lokalne ravni vlade decembra 1999 podpisali sporazum o osnovnih 

nalogah, ki jih bodo opravljale nove lokalne službe za zaposlovanje. Ob omenjenem 

medvladnem sporazumu je izvršilni organ sprejel zakonsko uredbo št. 181/2000 (Decreto 

legislativo 191/2000, GU RI, št. 154/00), ki je posodobila pravno opredelitev brezposelnosti 

po veljavnih mednarodnih standardih in zagotovila smernice za delovanje lokalnih zavodov 

za zaposlovanje. Medtem ko je večina dežel v srednji in severni Italiji začela v začetku ali 

sredi devetdesetih let vzpostavljati lokalne službe za spodbujanje zaposlitvenih možnosti, se 

to v južni Italiji ni realiziralo (Fargion 2003, 11). Ukrep vlade tako ni uspel premostiti vrzeli 

med zelo zaščitenim delavskim razredom iz temeljnih sektorjev industrije in naraščajočimi 

vrstami ostalih nezaščitenih delavcev. 

4.3 Razvoj programa javnih del v sklopu italijanskih aktivacijskih politik 

V Italiji je že leta 1949 zakon št. 264 (Legge 264/1949, GU RI, št. 125/49) omogočal 

odpiranje delovnih mest (it. cantieri di lavoro, delovna področja), s katerimi so reševali hudo 

povojno brezposelnost in omogočali vključenim nadomestilo za delo na področjih za javno 

dobro. Leta 1957 je bilo že več kot 2 milijona vključenih. V petdesetih letih je to bil zelo 

uspešen projekt, vključevanje pa je bilo prostovoljno. Ta ukrep so leta 1977 prenesli iz 

državne v deželne pristojnosti (Marocco in Scialà 2001). 

Leta 1981 je zakon št. 390 (Legge ordinaria 390/81, GU RI, št. 205/81) uvedel javna dela za 

prebivalce na jugu države, in sicer za tiste, ki so bili upravičeni do koriščenja sredstev iz 

CIGS, 1984 pa je zakon št. 18 (Legge ordinaria 18/84, GU RI, št. 59/84) razširil možnost 

koriščenja javnih del upravičencem CIGS na celotnem teritoriju Italije. Kasneje so postopno 

omogočali vključitev tudi drugim skupinam. V skladu z zakonom št. 223 iz leta 1991 
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(Decreto legislativo 223/1991) je bila vključitev v program javnih del obveznost za vse 

upravičence do nadomestila (CIG) ali dodatka za mobilnost (INPS 2016). 

Leta 1993 so javna dela vključili v tristranski sporazum, ki ga je dosegla Ciampijeva vlada. V 

tem kontekstu so bila javna dela obravnavana kot sredstvo za širjenje delovnih priložnosti in 

so tako bila pomemben del splošne strategije za boj proti brezposelnosti. Ustrezne zakonske 

določbe so ukrep razširile tudi na brezposelne delavce brez pokojninskih zavarovanj, zlasti 

dolgotrajno brezposelne in iskalce prve zaposlitve, s čimer sta se ustvarili dve različni 

kategoriji upravičencev. Prvo skupino so tvorili delavci z nadomestilom (CIG) ali dodatkom 

za mobilnost; zanje je bilo sodelovanje v programu obvezno, sicer je prišlo do prekinitve 

finančnih ugodnosti. Glavni cilj je bil preprečiti nezakonito delo brezposelnih delavcev v 

času, ko prejemajo nadomestilo, obenem pa tudi povečati preglednost trga dela. Druga 

skupina upravičencev do javnih del pa je bila omejena na največ dvanajst mesecev dela in z 

80-urnim delovnikom na mesec, z določenim urnim nadomestilom. Obe skupini upravičencev 

sta delali v precej drugačni ureditvi, kar se tiče plačila, pri čemer so slednji prejemali veliko 

manj ugodnosti kot prvi. Tako lahko govorimo o obstoju dvojnega modela javnih del v Italiji. 

Med ljudmi so prva javna dela veljala za »prisilna« (ker je bila predpisana sankcija odvzema 

ugodnosti v primeru odklonitve), drugi model pa je bil »prostovoljen« in je imel zgled v 

povojnem ukrepu delovnih področjih (cantieri di lavoro), imel pa je tudi že bolj izdelane 

postopke (Marocco in Scialà 2001). 

Kar zadeva vsebino programov javnih del, je zakon izključil redne dejavnosti in namesto tega 

namenil sredstva centralnim, regionalnim ali lokalnim oblastem za razvoj posebnih projektov 

v inovativnih sektorjih, kot sta varstvo okolja ali mestna prenova. Od leta 1995 pa je mogoče 

zaznati drugo fazo v razvoju programa, v kateri pride do ekspanzije javnih del. Fargion (2003, 

17) to pojasnjuje s tem, da se je v decembru 1994 izteklo kar 300.000 denarnih pravic, 

dodeljenih v okviru uvedenega programa za dodatek za mobilnost, pri čemer pa se skoraj 

noben upravičenec ni ponovno zaposlil. Kljub vsem spodbudam, ki jih je predvideval zakon 

iz leta 1991, da bi podjetja motivirala za zaposlitev brezposelnih delavcev s seznamov 

mobilnosti, pozitivnih rezultatov ni bilo. Zaradi tega je takrat veliko število delavcev ostalo 

brez kakršnekoli dohodkovne podpore, zlasti v južnih deželah. Tako je bila širitev javnih del 

način oz. rešitev, da se je država izognila socialnim nemirom v določenih predelih, kjer so se 

brezposelni že začeli mobilizirati. Zato so bila merila za vzpostavitev ustreznih projektov 

javnih del sproščena, da bi pospešila proces nastajanja novih programov. Dejansko se je 

večina projektov, ki so se začeli v tem obdobju, nanašala na redne dejavnosti v javnem 

sektorju, ki so bile v prvotnih določbah izključene. Fargion (2003, 17) trdi, da so v bistvu 

javna dela tako postala neke vrste socialni blažilec, ki je omogočil nadaljevanje socialne 

zaščite v korist omejene skupine brezposelnih delavcev. Ponovno so bili namreč v tem 

primeru izključeni iskalci prve zaposlitve in je tako postala razlika med temi kategorijami 

brezposelnih še bolj očitna. Zato je vlada leta 1996 izdala uredbo, ki je določala, da je vsaj 

15 % namenskih državnih sredstev, dodeljenih regionalni ravni, rezerviranih za delavce, ki ne 
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uživajo nobenega socialnega zavarovanja. A poseben sklop javnih del, ki je izhajal iz 

tristranskega sporazuma iz leta 1993 in je bil v veliki meri namenjen temu, da doseže 

preostale delavce na trgu dela, je v tej fazi skoraj izginil. Pri podatkih o starostni strukturi 

vključenih v javna dela, je razvidno, da je bilo le 10 % delavcev v javnih delih mlajših od 30 

let. Največji del so predstavljali delavci v starostni skupini med 30 in 49 let (67 % delavcev). 

Tudi zastopanost spola je bila neuravnotežena: moških je bilo 62 %, žensk 38 %. Največja 

koncentracija programov javnih del je bila v tistem obdobju na voljo v Kampanji (dežela, kjer 

se nahaja Neapelj), Apuliji in Laciju. Vendar te teritorialne razlike niso govorile le o tem, 

kako velik je problem brezposelnosti na različnih geografskih območjih. Pomemben je bil 

tudi podatek, katere vrste delavcev so sodelovale v programih javnih del. Pojavita se namreč 

dva različna vzorca, ki ponovno odražata delitev sever – jug. Skupina dežel severnega 

področja je zasnovala javna dela kot politični instrument, namenjen predvsem mladim 

brezposelnim in iskalcem prve pomoči. Za ostale dežele na jugu pa so bila javna dela najprej 

in predvsem uporabna za zagotavljanje kritja, ko so bile izčrpane vse druge dajatve socialnega 

zavarovanja (Fargion 2003,18). 

Kot posledica teh anomalij se leta 1997 začne nova faza z odobritvijo zakonodajnega odloka 

št. 468 (Decreto legislativo 468/1997), ki ga običajno imenujejo reforma javnih del in naj bi 

veljal kot prelomnica pri prenehanju zlorabe programa. Ključni element je sicer majhna 

razlika med znanimi javnimi deli in novo uvedeno kategorijo dela v javno dobro (lavori di 

pubblica utilità). Razlika je bila v tem, da bi se lahko tako ustvarjena delovna mesta v javno 

dobro sčasoma spremenila v nova delovna mesta (angl. job creation), ki bi se v prihodnosti 

sama tržila. V tem zakonodajnem besedilu je bilo bistvenega pomena opuščanje stare oblike 

tradicionalnih javnih del. Zakonodajni odlok št. 468 je tudi jasno določil smernice za 

postopek, ki navaja številne možnosti, tj. ugodnosti izstopa za brezposelne delavce (razne 

subvencionirane zaposlitve ipd.), ki so bili vključeni v te projekte (Conferenza nazionale del 

lavoro 2001). Javna dela so se tako razvijala iz instrumenta za zagotavljanje dohodka in 

socialne varnosti v instrument za kreiranje novih zaposlitvenih priložnosti. V praksi pa se ta 

prehod ni udejanjil tako, kot se je to pričakovalo, saj se osebe, že več let vključene v 

programe javnih del (LSU), niso postopno zaposlile na delovnih mestih, ki bi se na daljši rok 

sama tržila. Razlog je bil v različnih vsebinskih in administrativnih ovirah (Marocco in Scialà 

2001). 

Je bil pa še drug zelo pomemben vidik za udeležence javnih del, ki je bil zakonsko urejen s 

tem odlokom, in to je ureditev delovnega časa, časa počitka, bolniške odsotnosti, 

porodniškega dopusta, plačila in drugih pravic udeležencev. V tem zakonu je bilo tudi 

določeno, da morajo biti projekti predstavljeni na pristojni deželni komisiji zavoda za 

zaposlovanje ter da je potrebno upoštevati pri vključevanju delavcev njihovo kvalifikacijo 

poklicnih spretnosti in zahteve programa, in to na načelu enakih možnosti. V odloku so 

predvideli tudi področja, na katerih je javna dela možno izvajati. Tudi v tem obdobju je bila 

porazdelitev javnih del (LSU) in del v javno dobro (LPU) odslikava tradicionalnega nasprotja 
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sever – jug na področju brezposelnosti, saj je bilo 70 % vseh vključenih na jugu države. 

Tretjina vseh je bila samo v deželi Kampanja, z drugo tretjino so sledile Apulija, Kalabrija in 

Lacij. Dežele Sicilija, Sardinija, Bazilikata in Abruci so imele od 4 % do 5 %, vse ostale 

dežele pa od 1 % do 2 % udeležencev javnih del. 

To je bil čas, ko je ukrep javnih del prehajal iz državnega na deželno pristojnost (1997 do 

2000). Če se je število vključenih v javna dela od leta 1995 do 1998 povečalo za 214 %, so po 

letu 2000 vse dežele začele počasi zmanjševati število udeležencev (v tem letu se je 

povprečno zmanjšalo za 20,6 % vključenih) (Marocco in Scialà 2001). 

Politična sprememba po volitvah maja 2001 pa je bila podlaga za zelo različne razlage 

strategije zaposlovanja. Berlusconijev oz. vladni poskus povečanja fleksibilnosti trga dela s 

preprosto ukinitvijo zaščitnega pravila, ki je zajemal le omejen in manjši delež delovne sile, je 

v prvi vrsti pokazal pomanjkanje kakršnekoli socialne zaščite za atipične zaposlitve. Stavke 

delavcev so prisilile vlado, da je začela obravnavati vprašanje socialnih amortizerjev in 

potrdila potrebo po njihovem izboljšanju. Kot rezultat se je vlada vključila v Pakt za Italijo, ki 

sta ga julija 2002 podpisala le dva od treh velikih delavskih sindikatov in je vseboval zavezo 

za nadgradnjo rednih nadomestil za brezposelnost s 40 % na 60 % prejšnjih plač. Po 

pomembnih reformah na trgu dela v začetku leta 2000 so se rezultati na trgu dela v Italiji 

izboljšali. Stopnja zaposlenosti delovne sile se je povečala, stopnja brezposelnosti pa se je v 

letu 2007 zmanjšala na približno 6 %. Kljub tem izboljšavam je stopnja zaposlenosti v Italiji 

bila še vedno precej nižja od tiste v večini drugih evropskih držav. 

Leta 2015 se je zgodila še ena pomembna reforma za spremembo pravil na trgu dela, ki jih je 

uvedla Renzijeva vlada v letih 2014 in 2015. Področje APZ je v tem zakonu dobilo še večji 

poudarek. Se je pa v teh letih število udeležencev javnih del bistveno zmanjšalo. V letu 2016 

je bilo v javna dela (LSU) vključenih 12.314 oseb in trend upada iz konca devetdesetih let se 

še nadaljuje (Ufficio parlamentare di bilancio 2018). 

Danes Ministrstvo za delo in socialno politiko Italije deli udeležence javnih del na tri 

kategorije (MLPS 2018): 

 javni delavci, ki so financirani iz državnih sredstev;  

 javni delavci, ki so »samofinancirani«, tj. podprti s sredstvi subjektov, pri katerih se 

izvajajo dejavnosti (npr. občine, dežele itd.); 

 javni delavci, ki so prejemniki socialnih pomoči in jih javne službe za čas prejemanja 

vključijo v program. 

Ne glede na vse reforme pa je stanje brezposelnosti v Italiji še vedno zelo pereče vprašanje in 

se v zadnjih 12 letih samo viša. Zadnji podatki o stopnji brezposelnosti v Italiji kažejo, da je 

ta tretja najvišja v Evropi in se še vedno nahaja v družbi Grčije in Španije, ki jo zaenkrat sicer 

še prehitevata. 
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4.4 Javna dela v deželi FVG 

Podrobneje se bomo posvetili oblikam javnih del v sosednji Furlaniji - Julijski krajini, ki ima 

status avtonomne dežele in kot takšna ima tudi deželne pristojnosti nad izvajanjem javnih del 

na svojem območju. 

Kot že rečeno, je FVG ena od petih dežel v Italiji, ki imajo poseben status, tj. posebno vrsto 

avtonomije, predvsem v finančnem pogledu. Dežela FVG je sestavljena iz štirih pokrajin, 

Videm, Trst, Gorica in Pordenone, ki jih skupaj sestavlja 217 občin. Vsaka dežela v Italiji ima 

svoje lastne značilnosti trga dela in razlike med njimi so velike. Po podatkih za leto 2017 

(Banca d’Italia 2018) je bila stopnja brezposelnosti na jugu države 19,4 %, kar je trikrat več 

kot na severu Italije, kjer beležijo stopnjo 6,9 %, v centralnem delu Italije pa je stopnja 

brezposelnosti 10 %. Medtem ko za centralno-severni del Italije lahko sodimo, da se je rešil 

zadnje ekonomske krize, je jug še globoko v njej. Dežele na severu Italije pa so, po podatkih 

sodeč, krizo prebrodile. Med njimi je tudi FVG. V poročilu (Banca d’Italia 2018) je 

navedeno, da so se v FVG v letu 2017 gospodarske razmere izboljšale v vseh glavnih panogah 

predelovalne industrije in v storitvenih dejavnostih. Tudi gradbeništvo je po dolgih letih 

nazadovanja pokazalo znake okrevanja. Statistika prav tako pokaže, da se je v letu 2017 

gospodarska dejavnost okrepila v primerjavi z letom 2016, in sicer zaradi zaznanega 

povečanja povpraševanja in povečanega izvoza. V letu 2017 je bilo zaznano tudi rahlo 

povečanje delovno aktivnega prebivalstva (za 0,4 %) v primerjavi s prejšnjima dvema letoma, 

ko je bilo stanje skoraj nespremenjeno. Zaposlovanje narašča in število oseb, ki iščejo 

zaposlitev, se zmanjšuje že drugo leto. Delež brezposelnosti je padel na 6,7 %, medtem ko za 

celo Italijo beležijo 11,2 %. Bolj intenzivno se zmanjšuje število iskalk zaposlitve. Delež 

dolgotrajno (tj. več kot leto dni) brezposelnih oseb ostaja enak, in sicer znaša približno 

polovico povprečja dolgotrajno brezposelnih v celi državi. Tudi odstotek mladih brezposelnih 

(od 15. do 34. leta starosti) se je v zadnjih treh letih znižal, je pa še vedno višji, kot je bil v 

času pred krizo. 

Vsi ti pozitivni kazalci kažejo na to, da je FVG res v veliko boljšem položaju v primerjavi s 

preostalim delom države. Kljub temu imajo dobro vpeljan in razvit sistem APZ. Naloge na 

področju APZ izvajajo regionalni zavodi za zaposlovanje. V tem poglavju bomo podrobneje 

opredelili pojma javna dela (LSU) in dela v javno dobro (LPU) ter program delovna 

področja, kot jih urejajo in izvajajo v deželi FVG pod skupnim nazivom dela v javno in 

družbeno korist. Njihov začetek sega v leto 2009, ko so ti ukrepi APZ nastali kot odgovor na 

gospodarsko krizo, ki je povzročila velik porast brezposelnosti tudi v tem delu Italije. Pravna 

podlaga tem ukrepom je bila deželna zakonodaja, sprejeta 2009, ki je vpeljala institut javnih 

del na regionalni ravni. Javna dela so bila že pred tem v izvajanju, vendar le na državni ravni. 

Deželne ukrepe javnih del so v tistem obdobju uredili s pravilniki, sprejetimi s strani 

pristojnih organov dežele FVG. Oba programa imata podlago v ideji o prehodu iz pasivne 

politike k aktivni politiki zaposlovanja. Gre za povezanost politike socialne varnosti za 
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brezposelne osebe s politiko vključevanja oseb v aktivnosti v javno dobro. To pomeni 

ekonomičnejšo ali gospodarnejšo uporabo državnih sredstev za socialno varnost, ki so 

namenjena brezposelnim. Poleg tega javna dela služijo širši skupnosti, in sicer tako, da se s 

temi deli skrbi za družbeno socialne potrebe (DCLFCPO 2013, 428).  

Namen izvajanja teh ukrepov je tudi povečanje zaposljivosti vključenih akterjev in 

preprečevanje marginalizacije zaradi dolgotrajne brezposelnosti. S tem se zasleduje tudi 

tendenca k odgovornejšemu pristopu do lastne situacije brezposelnosti posameznika s 

poudarkom na aktivnem pristopu. Vse to je skupno obema programoma, ki pa imata v svoji 

obliki in ciljih tudi nekaj bistvenih razlik, ki jih bomo navedli ob natančnejšem opisu vsakega 

posebej. Najpomembnejša razlika med ukrepoma je v tem, komu sta pravzaprav namenjena. 

V javna dela (LSU) se lahko vključujejo samo prejemniki določenih oblik socialne varnosti, 

ki je obenem tudi plačilo za opravljeno delo v programu. Programi del v javno dobro (LPU) 

pa so namenjeni izključno osebam, ki so brez katerihkoli prejemkov socialne varnosti in jim 

dela v javno dobro nudijo zaposlitev za določen čas. Osebe, vključene v en ali drug program, 

imajo tako različen status. V javnih delih osebe niso zaposlene pri izvajalski organizaciji, 

temveč ostajajo na listah mobilnosti, medtem ko osebe v delih v javno dobro sklenejo pri 

izvajalcih delovno razmerje za določen čas, pod posebnimi pogoji. Razlikujejo se tudi 

področja, na katerih se izvajajo programi enega in drugega ukrepa. Dela v javno dobro ne 

smejo biti redne dejavnosti izvajalske organizacije, pri javnih delih pa je to možno, če le 

ohranjajo namen javnega interesa. Oba programa pa imata poudarek na začasnosti dela. 

Naslednja razlika je pri samih izvajalskih organizacijah. V javnih delih namreč javne službe, 

ki predlagajo program, tudi same vključujejo kandidate, medtem ko v delih v javno dobro 

javne službe, ki predlagajo program, zaposlujejo kandidate pri drugih izbranih izvajalskih 

organizacijah. Pri obeh ukrepih je potreben postopek kandidiranja: predlagatelj programa 

odda ponudbo deželnemu pristojnemu organu, ki odloča o ustreznosti ponudbe, tako da jo 

točkuje, ter nato izbere in določi sofinanciranje programa glede na aktualne pravilnike o 

financiranju. V FVG izvajajo še poseben program »delovna področja«, za katerega bi lahko 

rekli, da je prav tako ena od posebnih oblik javnih del. Njegova specifika je, da se lahko 

vključujejo v program, prav tako kot pri delih v javno dobro, samo osebe, ki nimajo 

prejemkov iz naslova socialne varnosti in imajo obenem status brezposelne osebe. Za razliko 

od del v javno dobro pa se v programu delovna področja osebe ne zaposlijo, temveč ohranijo 

status brezposelnosti in prejmejo nagrado za opravljeno delo. Podrobnejše razlike in 

podobnosti pa opisujemo v nadaljevanju, ko vse tri oblike javnih del razčlenimo tako, da 

navajamo njihove pravne podlage, opis oz. definicijo vsakega posameznega programa in 

definiramo, kdo lahko kandidira kot izvajalec programov. Nato navajamo še ciljne skupine 

oseb, ki se lahko vključujejo v programe, ter postopke kandidiranja za pridobitev deželnih 

sredstev in druge posebnosti vseh treh ukrepov APZ. 
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4.4.1 Javna dela (LSU) 

Javna dela ureja zakon št. 468 iz leta 1997 (Decreto legislativo 468/1997), ki velja na 

področju cele Italije. Javna dela definira kot tiste aktivnosti, ki jih javne službe vzpostavijo s 

ciljem izboljšati kvaliteto življenja ali ciljem izboljšati kvaliteto okolja, urbanih prostorov in 

okolice, ter aktivnosti, ki imajo namen izboljšati kvaliteto storitev v deželi. 

Organizacije, ki se definirajo kot javne službe, so določene z zakonodajnim odlokom št. 

165/2001 (Decreto legislativo 165/2001, GU RI, št. 106/01). To so organizacije, ki lahko 

vzpostavljajo programe javnih del, tj. jih predlagajo in po odobritvi tudi izvajajo. To so vse 

državne službe, vključno z inštituti, šolami vseh stopenj, izobraževalnimi ustanovami, 

avtonomnimi državnimi podjetji in upravami, deželami, pokrajinami, občinami, gorskimi 

skupnostmi in zadrugami, združenji, univerzami, avtonomnimi ustanovami za socialno 

stanovanjsko gospodarstvo, gospodarskimi zbornicami, kmetijskimi, obrtnimi zbornicami in 

njihovimi združenji, vsemi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi negospodarskimi javnimi 

organi, upravami, podjetji in javnimi organi državne zdravstvene službe, agencijami za 

zastopanje javnih uprav, avtonomnim institutom za javna stanovanja. Da pa te organizacije 

lahko kandidirajo s programi javnih del, morajo imeti sedež ali izpostavo na področju FVG.  

Dejavnosti, ki se lahko izvajajo prek javnih del, so vzdrževanje opreme in nepremičnin 

izvajalske organizacije, vzdrževanje zelenih površin in čiščenje stavb ter nadzorovanje 

zunanjih površin organizacije. Med dejavnosti spada prav tako pomoč osebam in pomoč v 

skupnosti. Javna dela se za razliko od del v javno dobro lahko izvajajo tudi na področjih redne 

dejavnosti izvajalske organizacije, če so dela usmerjena v izboljšanje kvalitete storitev ali 

povečanju uporabnosti storitve, s tem da je poudarjena začasna narava tega dela (za razliko od 

redne dejavnosti izvajalske organizacije). 

Pravilnik (Decreto del Presidente della Regione 64/2015, BUR FVG, št. 14/15), ki ureja 

področje javnih del v FVG, določa merila in metode za podeljevanje sredstev javnim 

službam, ki izvajajo aktivnosti javnih del in je usklajen z regionalnim zakonom št. 18/2011 

(Legge regionale 18/2011, BUR FVG, št. 1/12). Ta v 10. členu navaja, da je dežela FVG 

pooblaščena za podporo javnim službam, ki izvajajo projekte, delujoče v skladu z načelom 

enakih možnosti za moške in ženske, in zagotavljajo družbeno koristne socialne storitve, s 

tem da vključujejo delavce, ki so prejemniki socialnih transferjev. Prejemniki morajo imeti 

prebivališče v občini ali na območju, ki ga pokriva deželni center za zaposlovanje, kjer se 

izvajajo javna dela. Kot alternativna se dopušča možnost, da prebivajo v drugih občinah 

dežele, v katerih se sicer ne izvajajo ti programi, vendar le v primeru, ko ni dovolj kandidatov 

za vključitev v program v prvi možnosti. 

V pravilniku je natančno opredeljeno, kdo se lahko vključuje v javna dela. Možni udeleženci 

so torej tisti delavci, ki so prejemniki socialnih transferjev s sedežem bivanja v FVG in poleg 

tega spadajo v eno od določenih kategorij (Decreto del Presidente della Regione 64/2015): 
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 delavci, ki so upravičeni do izredne dopolnilne blagajne zaslužkov (CIGS), začasno na 

čakanju brez delovnih ur in nosilci sorazmerne storitve; 

 delavci s seznamov mobilnosti in nosilci sorazmerne storitve; 

 delavci, ki imajo drugo posebno obravnavo brezposelnosti v skladu z 11. členom zakona 

št. 223/91 (Decreto legislativo 223/1991) – pravilnik o CIG, mobilnosti, obravnavi 

brezposelnosti, izvajanju direktiv EU, zagona dela in drugih določb o trgu dela. 

Dohodek, ki ga vključeni v javna dela prejemajo, je sestavni del prejemka socialnega 

zavarovanja, ki jim pripada iz naslova izredne dopolnilne blagajne zaslužkov. Položaj delavca 

v javnih delih je tudi povsem drugačen od položaja delavcev, vključenih v dela v javno dobro, 

ki jih opisujemo v naslednjem poglavju. Delavci v javnih delih nimajo sklenjenega delovnega 

razmerja z javnimi službami, ki izvajajo program, temveč ostajajo na seznamih za mobilnost. 

Javna dela tako prvenstveno predstavljajo finančno podporo delavcu, na drugem mestu pa je 

delovno usposabljanje delavca kot pomoč za ponovni vstop na trg dela. Delovna obveznost 

vključenih ne sme biti krajša od 20 ur tedensko in ne večja od osem ur dnevno, tedenska 

omejitev ur pa je 36 ur. Program lahko traja do 12 mesecev, vključenost udeleženca v javna 

dela pa ne sme biti daljša od obdobja prejemanja podpore iz virov socialne varnosti iz prej 

naštetih naslovov. Delovna obveznost 20 ur tedensko se financira izključno s sredstvi iz 

solidarnostnih skladov (znotraj INPS). Presežne ure nad 20 pa gredo v breme javne službe, k i 

izvaja program. Izplačane so v višini zneska izhodiščne postavke redno zaposlenih, ki izvajajo  

enake aktivnosti, a brez prispevkov. 

Za vključene osebe v javna dela je predvideno (Decreto legislativo 150/2015), da imajo 

aktivnosti tako organizirane, da jim pripada ustrezen čas za počitek med delom, tako kot ga 

koristijo v javnih službah, ki izvajajo ta program, njihovi redno zaposleni in ta čas počitka se 

šteje v čas plačanega dela. V zvezi z bolniško odsotnostjo pa javne službe, ki izvajajo 

program, določijo že v sami pripravi programa, kolikšen čas bolovanja se lahko upošteva, in 

sicer glede na možnost uspešne izvedbe celotnega programa javnih del. Izostanki z dela, ki so 

osebne narave, tudi če so upravičeni, pa ne spadajo v čas plačila. Če so odsotnosti 

vključenega dolgotrajne in ponavljajoče in ogrožajo rezultate projekta, lahko izvajalec 

zahteva zamenjavo delavca. V primeru, da gre za poškodbo na delu ali poklicno bolezen, pa 

dobi ustrezno nadomestilo plače in ima pravico nadaljevati z delom v programu po 

prenehanju poškodbe ali bolezni. Udeleženci javnih del imajo pravico do odsotnosti z dela 

zaradi porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in zaradi nege, v skladu z italijansko 

zakonodajo s tega področja (Decreto legislativo 104/1992, GU RI, št. 93/92). Izvajalci javnih 

del aktivirajo tudi ustrezno zavarovalno kritje za udeležence proti nesrečam in poklicnim 

boleznim, povezanim z izvajanjem njihovega dela, pa tudi za civilno odgovornost do tretjih 

oseb. 

Število dovoljenih delovnih mest je določeno glede na število prebivalcev občin ali njihovih 

povezanih enot, kjer organizacija kandidira. Občine z do 5000 prebivalci, imajo lahko dva 
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delavca. Občine in pokrajine, ki imajo nad 100.000 prebivalcev, pa lahko vključijo do 30 

delavcev. Določena je še lestvica s še štirimi vmesnimi variantami števila delavcev glede na 

število prebivalcev. 

Predlagatelji programov so prej naštete javne službe, ki predložijo program pristojnemu 

organu dežele, in če izpolnjujejo vse pogoje, pridobijo od regionalnega fonda financiranje v 

višini 80 %, izvajalec oz. odobrena javna služba pa prispeva 20 % sredstev za izvajanje 

programa. Z odlokom direktorja deželne službe za politiko zaposlovanja se razpišejo roki za 

predložitev programov in se navedejo razpoložljiva sredstva, razdeljena na štiri pokrajine 

znotraj dežele. Finančna razdelitev sredstev na pokrajine se deli glede na število oseb, ki so 

registrirani na seznamu mobilnosti (delež financiranja 80 %) in glede na število lokalnih 

organizacij (delež financiranja 20 %). Ponudba za program se odda samo v elektronski obliki 

in možna je oddaja samo ene ponudbe s strani javne službe v času razpisa. 

Vsak program javnih del mora vsebovati določene podatke, in sicer je obvezno določiti naziv 

programa, cilje, ki jih ta program zasleduje, opis dejavnosti znotraj programa, ki jih je 

potrebno izvesti, določiti kraj izvedbe programa in število delovnih mest, potrebnih za 

izvajanje navedenih dejavnosti, pričakovano trajanje za vsako delovno mesto, izraženo v 

tednih, pričakovano tedensko število ur za vsako navedeno delovno mesto. Prav tako mora 

program vsebovati finančni izračun, in sicer določene kategorije urnih postavk in ostalih 

stroškov. Trajanje dejavnosti na vsakem delovnem mestu ne sme presegati 52 tednov. Projekt 

se zaključi, ko se izteče načrtovano obdobje dejavnosti, ki je določeno za zadnje delovno 

mesto. 

4.4.2 Dela v javno dobro (LPU) 

Dela v javno dobro so se začela izvajati na podlagi 48., 49. in 50. člena regionalnega zakona 

št. 24/2009 (Decreto legislativo 24/2009, GU RI, št. 69/09) v letu 2009, potem ko je kot 

posledica krize narasla brezposelnost tudi v deželi FVG, kar je zahtevalo čimprejšnje ukrepe 

za njeno reševanje. 

Z odlokom predsednika dežele dne 28. 5. 2010 je deželna uprava izdala Pravilnik glede pobud 

za dela v javno dobro (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di 

pubblica utilità, BUR FVG, št. 23/10), ki je bil kasneje modificiran s še dvema pravilnikoma 

(popravki glede zvišanja deželnega sofinanciranja programov). V Obdobnem načrtu 2014–

2020 (DCLFCPO 2015, 3) navajajo, da je namen, ki ga zasleduje ta program, doseči delovno 

vključenost za osebe, ki niso deležne nobenih socialnih prejemkov, z zaposlitvijo za določen 

čas ter da se z vključenostjo preprečuje dolgotrajno brezposelnost in njene posledice. Obenem 

pa spodbuja izvajalske organizacije k spoštovanju socialne kohezije in družbene 

odgovornosti. Pomembno je tudi spodbuditi in podpirati usklajena prizadevanja javnih 

institucij in lokalnih interesov v skladu s strateškimi navedbami operativnega programa 
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Evropskega socialnega sklada 2014–2020. Za vse našteto dežela FVG zagotavlja namenska 

sredstva. 

Svet dežele FVG je potrdil dokument Obdobni načrt operacij 2017, ki predvideva izvajanje 

specifičnega programa št. 3/2017, tj. dela v javno dobro za obdobje 2017–2018 

(DCLFIPOPGRU 2017). 

Za razliko od javnih del, pri katerih je predlagatelj in izvajalec ista pravna oseba, sta pri delih 

v javno dobro predlagatelj in izvajalec različni pravni osebi. Predlagatelji del v javno dobro so 

javne službe, ki imajo sedež v deželi ali ga imajo vsaj njihove enote, medtem ko so izvajalci 

teh programov družbe, socialne kooperative in združenja, ki morajo prav tako imeti sedež v 

deželi. Zahteva se, da imajo slednji na razpolago delovna sredstva in opremo za izvajanje 

predlaganih programov ter da so organizacijsko dovolj usposobljeni, da omogočijo podporo 

pri izvajanju načrtovanih dejavnosti. Izvajalska organizacija je dolžna nuditi usposabljanje iz 

varstva pri delu za konkretno delovno mesto, ki ga pokriva udeleženec. Med izvajalcem in 

udeležencem, tj. med delovno organizacijo in brezposelnim delavcem, ki se vključuje v 

program del v javno dobro, se sklene delovno razmerje za določen čas (šest mesecev) z 

delovnim časom 32 ur tedensko. Delovna razmerja ureja kolektivna pogodba za večstoritvene 

dejavnosti. Javne službe, ki so predlagatelji programov, izplačajo nepovratna sredstva, ki so 

potrebna za izvedbo aktivnosti, izvajalskim organizacijam del v javno dobro. Ta sredstva 

mora izvajalec predhodno ustrezno utemeljiti in dokumentirati. Predlagatelji izberejo 

izvajalce z javnimi povabili na podlagi kriterijev, ki upoštevajo načela transparentnosti, enake 

obravnave in nediskriminatornosti. Med predlagateljem in izvajalcem se po izboru sklene 

pisni dokument, v katerem so opredeljeni stroški programa, obveza za varstvo pri delu, 

omogočanje izvajanje nadzora nad potekom programa s strani deželnega organa, datumski 

potek programa, metode poročanja in mentorstvo. 

Značilnost del v javno dobro je, da so to izredna dela, občasne in začasne narave. Ta dela niso 

del rednih dejavnosti, ampak so določena s strani javnih služb v posebnih programih, ki so 

namenjeni dejavnostim v splošnem interesu. Njihov glavni namen je vključitev oseb v 

dejavnosti, ki spadajo na naslednja področja (DCLFIPOPGRU 2017): 

 krepitev kulturne in umetniške dediščine z varovanjem, promocijo, pripravo in 

varovanjem razstav na področju muzejev in knjižnic; 

 skrbništvo in nadzor, namenjen izboljšanju uporabnosti športnih objektov, socialnih, 

izobraževalnih ali kulturnih centrov, ki jih upravljajo javne službe; 

 začasne pomožne socialne dejavnosti. 

Dela v javno dobro so bila v letu 2018 namenjena ženskam nad 50 let in moškim nad 55 let, 

ki prebivajo v deželi FVG, imajo status brezposelnosti in izpolnjujejo še naslednje pogoje 

(DCLFIPOPGRU 2017): 

 so brezposelni vsaj šest mesecev, 
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 ne prejemajo nobene vrste socialnih prejemkov, 

 ne prejemajo pokojnin, 

 ne prejemajo socialne podpore. 

Udeleženec je lahko vključen v samo en program dela v javno dobro. Stalen kriterij za 

udeležence del v javno dobro je, da imajo prijavljeno bivanje v deželi, so brezposelni in niso 

že vključeni v kakršnokoli obliko prejemanja socialnih pomoči. Dodatni pogoji pa se urejajo z 

Javnim razpisom za določitev delavcev za vključitev v programe del v javno dobro, ki ga izda 

Centralni direktorat za delo, usposabljanje, izobraževanje, enake možnosti, mladinske 

politike, raziskave in univerze – Regionalna agencija za zaposlovanje (DCLFIPOPGRU 

2017). V vsakem centru za zaposlovanje v deželi so vzpostavljeni trije seznami 

razpoložljivosti za določena področja dela, ki se izvajajo s programi del v javno dobro. Centri 

za zaposlovanje izbirajo udeležence programov na podlagi določenih kriterijev (na občinski 

ravni). S prej navedenim javnim pozivom pa se urejajo načini pristopa in točkovanje meril za 

izbor. Kandidati, ki se želijo vključiti v programe del v javno dobro, oddajo prošnjo za vpis na 

sezname centrov za zaposlovanje in sicer tam, kjer imajo stalno prebivanje. Prošnja se odda 

na določenih obrazcih. Kandidat, ki zavrne vključitev v program brez utemeljenega 

opravičila, je črtan z vseh seznamov. Kandidat je lahko vključen samo v en program del v 

javno dobro v času veljavnosti teh seznamov. To je tudi ena od pomembnih razlik v 

primerjavi z javnimi deli, v katera so udeleženci lahko vključeni v več zaporednih programov. 

Kandidat za dela v javno dobro se lahko vključi v drug program samo v primeru, če ne opravi 

uspešno poskusnega dela in se izkaže za neustreznega za določena opravila. 

Center za zaposlovanje mesečno pripravi razvrstitveni seznam za izbor kandidatov. Seznam 

se nanaša na upravičence, ki so oddali prošnjo in imajo stalno prebivanje v občini, kjer se 

izvajajo programi del v javno dobro. V primeru pomanjkanja teh oseb pa pridejo v poštev tudi 

taki, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini dežele FVG. Razvrstitev se pripravi s 

točkovanjem kriterijev, in sicer se upošteva trajanje brezposelnosti, starost, status 

samohranilca ali obveznost preživljanja več otrok in ekonomsko stanje. Če kandidati dosežejo 

enako število točk, ima zmeraj prednost starejši kandidat. 

Število dovoljenih delovnih mest je določeno glede na število prebivalcev občin ali njihovih 

povezanih enot, kjer organizacija kandidira. Občine z do 3000 prebivalci, imajo lahko štiri 

delavce. Občine in pokrajine, ki imajo nad 100.000 prebivalcev, pa lahko vključijo do 36 

delavcev. Določena je še lestvica s še štirimi vmesnimi variantami števila delavcev glede na 

število prebivalcev. Finančna sredstva dežele za ta program se delijo na štiri pokrajine znotraj 

FVG na podlagi števila brezposelnih v posamezni pokrajini. 

Izvedbena procedura za dela v javno dobro poteka tako, da se aktivnosti opiše znotraj 

ponudbe del v javno dobro, ki jih odda predlagatelj pristojnemu deželnemu centralnemu 

zavodu za zaposlovanje, in sicer v okviru določenih rokov, ki so navedeni v pravilniku. Te 
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aktivnosti morajo biti v javno dobro in v splošnem interesu. Znotraj ponudbe mora biti 

definirano področje dela, opisane morajo biti posamezne specifične dejavnosti, ki spadajo v to 

področje, definiran pa mora biti tudi čas trajanja predstavljenega programa. Ta je sicer že v 

pravilniku omejen z najkrajšim in najdaljšim možnim časom trajanja. Poleg tega morajo 

določiti v ponudbi tudi kraj izvajanja in število možnih vključenih oseb. To število oseb je 

prav tako omejeno že s pravilnikom. Enako velja za določitev števila delovnih ur za vsakega 

posameznega udeleženca, ki je prav tako določeno s spodnjo in zgornjo mejo. Določiti morajo 

tudi mentorja, ki je zaposlen pri izvajalski organizaciji, in njihovo potrebno število. Navesti 

morajo še celoten strošek projekta. Poleg tega je potreben opis usposabljanja za varstvo pri 

delu in za uporabo potrebne delovne opreme. Določi se kolektivna pogodba, ki se uporablja 

za izbrano področje dela, in na podlagi te stopnja pripadajoče plače. Ko je ponudba ocenjena 

po predpisanem postopku in je odobrena, predlagatelj poskrbi, da izvajalec del v javno dobro 

začne z izvajanjem v predvidenih terminih. 

Dovoljeni stroški za program so stroški plačila izvajalca za zaposlene udeležence v višini 

izhodiščne plače za razred po državni kolektivni pogodbi za večstoritveno dejavnost, skupaj s 

prispevki, materialnimi stroški za izvedbo programa, stroški mentorstva, stroški zavarovanj za 

udeležence, stroški za potrebne administrativne naloge v zvezi z realizacijo projekta in stroški 

za zunanje potrjevanje računov do določenega zneska. Celoten potrjen obračun programa 

mora biti predložen s strani izvajalske organizacije predlagatelju programa del v javno dobro, 

predlagatelj pa nato predstavi obračun stroškov deželnemu organu. Ta tudi odobri stroške 

predlagatelju za posamezen program. 

Postopki glede prijav na razpis za izvajanje del v javno dobro se izvajajo v skladu z uredbami 

Evropskega socialnega sklada in navedenimi dokumenti, ki jih potrdi organ upravljanja dežele 

FVG, vsi pa so zapisani v Javnem pozivu za predstavitev zaposlitvenih programov, ki ga izda 

Centralni direktorat za delo, usposabljanje, izobraževanje, enake možnosti, mladinske 

politike, raziskave in univerze – Regionalna agencija za zaposlovanje. 

4.4.3 Delovna področja 

Deželna uprava FVG je z namenom, da omogoči delovno vključenost in obenem socialno 

varnost brezposelnih oseb, odobrila še dodaten program, imenovan »delovna področja«. Ta 

predvideva delovno vključenost brezposelnih v začasne in izredne aktivnosti s strani občin in 

pokrajin, in sicer na področju pogozdovanja, vrtnarstva, urejanja hribovskih objektov ter dela 

za izboljšanje okolja in mestnih površin. Kot smo navedli že v prejšnjih poglavjih, je to 

program, ki ga je država Italija poznala že v povojnem obdobju, ko je vladala huda 

brezposelnost, in je bil od leta 1949 ko je sprejet zakon št. 264 (Legge 264/1949) do leta 1977 

zelo uspešen državni projekt za reševanje problematike zaposlovanja. Kasneje je država ta 

program predala v deželne pristojnosti. V deželi FVG ga izvajajo od leta 2014 in ima pravno 

podlago v regionalnem finančnem zakonu št. 27/2012 (Legge regionale 27/2012, BUR FVG, 
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št. 2/13) (čl. 127, poglavje 9). Pravilnik za izvajanje programa je bil izdan z dekretom 

predsednika dežele v letu 2013 z naknadnimi popravki. 

Dejavnosti, ki se lahko izvajajo v programu delovnih področij, so ureditev žive meje, 

vzdrževanje poti in sprehajališč, namestitev kanalov za odtok vode, namestitev opreme, kot so 

mize, klopi ali koši za smeti, namestitev ograj, čiščenje rečnih korit, rekonstrukcija zidov, 

ustvarjanje cvetličnih gredic, čiščenje podrasti, priprava prostorov za piknik, čiščenje terenov 

z zgodovinsko umetniško oznako ipd. 

Udeleženci, ki se lahko vključujejo v program, morajo imeti sedež bivanja v deželi FVG in 

imeti status brezposelnosti najmanj osem mesecev. Prav tako kot pri delih v javno dobro 

udeleženci ne smejo prejemati nobene oblike pomoči s področja socialnega zavarovanja. 

Programi pa so bistveno krajši kot pri delih v javno dobro. Trajajo lahko od 65 do 130 dni in 

sicer pet dni na teden, a največ šest ur in pol dnevno. Za začetek programa se šteje, ko vsaj 

eden od vključenih začne z izvajanjem delovnega programa. 

Udeleženci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za razpisana delovna mesta, se lahko vpišejo na 

sezname razpoložljivosti v določenem obdobju (tako kot je to v primeru del v javno dobro), ti 

pa so objavljeni na krajevnih centrih za zaposlovanje, kjer se izvajajo programi. Centri za 

zaposlovanje nato na svoji ocenjevalni lestvici po določenih kriterijih (trajanje brezposelnosti, 

starost osebe, status samohranilca ali več vzdrževanih otrok, ekonomski status) naredijo 

prednostno listo kandidatov, ki so izbrali največ točk, in tako uredijo sistem prednosti pri 

vključevanju oseb. Če več kandidatov doseže enako število točk, ima prednost po letih mlajši 

kandidat (za razliko od del v javno dobro). Udeleženec s seznama razpoložljivosti, ki odkloni 

ponujeno delo brez utemeljenega opravičila, izpade oz. je črtan s seznama. Delavec, ki se 

vključi v program, pa je v času odprtih seznamov lahko vključen samo v en program. 

Razpoložljivost brezposelne osebe za vključitev v delovna področja je zabeležena tudi v 

individualnem akcijskem načrtu osebe (zaposlitveni načrt brezposelne osebe). 

Pomembno je, da je status vključenega v program delovna področja še vedno status 

brezposelne osebe. To je bistvena razlika v primerjavi s programov del v javno dobro. 

Občine, pokrajine ali njihove povezane oblike (medobčinske povezave) predstavijo deželo 

program in prošnjo za financiranje v določenem razpisanem obdobju (javno povabilo za leto 

2018). Dežela v celoti financira dnevni dohodek udeležencem in zavarovanja, lokalnim 

skupnostim oz. izvajalcem pa ostane strošek potrebnih zavarovanj za primer nesreče pri delu. 

Dnevno povračilo za delo je fiksno, določeno je v javnem pozivu za leto 2018, in sicer 50,46 

EUR. Do tega zneska so upravičeni tudi za dni, ko so udeleženci poškodovani, vendar ne dlje, 

kot traja program. Program lahko v celoti financira tudi lokalna skupnost. 

Število dovoljenih delovnih mest je določeno glede na število prebivalcev občin ali njihovih 

povezanih enot, kjer organizacija kandidira. Občine z do 5000 prebivalci, imajo lahko dva 
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delavca. Občine in pokrajine, ki imajo nad 100.000 prebivalcev, pa lahko vključijo do 12 

delavcev. Določena je še lestvica s še štirimi vmesnimi variantami števila delavcev glede na 

število prebivalcev. Programi morajo biti podpisani digitalno in oddani izključno po 

elektronski poti, in sicer v določenih razpisnih rokih. Na vsak razpis lahko izvajalec programa 

odda samo eno vlogo za financiranje. Vloga mora vsebovati podatke upravičenca oz. 

izvajalske organizacije, podatke koordinatorja programa, naslov programa, cilje, ki jih ta 

zasleduje, opis aktivnosti znotraj programa, kraj izvajanja, število predvidenih vključitev, čas 

trajanja programa, definiranega v delovnih dnevih, opis zagotavljanja varnosti pri delu, 

trajanje usposabljanja, opis osebne zaščitne opreme in varnostni načrt, skupen dnevni strošek 

povračila za delo, zavarovanja za primer nesreče pri delu in druga nezgodna zavarovanja. 

4.4.4 Primeri sodne prakse s področja javnih del v Italiji 

Izbrali smo nekaj primerov sodnih praks s področja javnih del (LSU), tj. oblike javnih del, ki 

je v Italiji najpogostejša. Žal ne razpolagamo s primeri sodne prakse v zvezi z ukrepom dela v 

javno dobro (LPU), kot je oblikovan v deželi FVG od 2009 dalje. V drugih deželah po Italiji 

pa imajo pod imenom dela v javno dobro vodene druge ukrepe. 

Program javnih del je poseben, ker udeleženci ne sklepajo pogodb o zaposlitvi z izvajalcem 

programa. Primer sodbe iz leta 2010 št. 14334 pritožbenega sodišča v Neaplju (Cassazione 

Civile, sez. lavoro, 2010, Sentenza 14334/10) se nanaša na vprašanje delovnopravnega statusa 

vključenih v javna dela. Pritožniki – delavci, vključeni v program javnih del, so zahtevali 

plačan dopust, trinajsto plačo in odpravnino. Trdili so, da bi zanje morale veljati enake 

finančne pravice, kot veljajo za zaposlene v rednem delovnem razmerju. Sodišče jim ni 

ugodilo. Pri tem se je sodišče oprlo na sodno prakso, po kateri se javnih del ne more opredeliti 

niti kot delovno razmerje za določen čas niti kot delovno razmerje za nedoločen čas. Gre za 

začasno vključenost posameznikov v javna dela, ki so prejemniki socialne varnosti iz izredne 

dopolnilne blagajne zaslužkov CIGS, kar ima za posledico posebno razmerje med več 

subjekti (delavci, izvajalska javna služba, ustanova socialnega zavarovanja), z vključenim 

elementom usposabljanja z namenom ponovne integracije na trg dela. Sodišče se je pri tem 

oprlo na 8. člen zakona št. 468/97 (Decreto legislativo 468/1997), ki določa pravice 

udeležencev v programih javnih del. Ker se po tem zakonu del opravljenega dela pokrije s 

plačilom iz sistema socialnega zavarovanja (CIGS), le presežni del ur se dodatno izplača (pa 

še to samo za dneve dejanske prisotnosti), je za udeležence javnih del izključena pravica do 

trinajste plače, plačanega dopusta in odpravnine. Ker so ti udeleženci obenem vključeni v 

izredne dopolnilne blagajne zaslužkov (CIGS), dobijo v tem prejemku všteto dodatno 

mesečno plačilo tudi za trinajsto plačo (v mejah najvišjega zneska mesečnega dodatka, 

določenega z zakonom). Enako velja za čas dopusta, ki mu ga delodajalec oz. izvajalec javnih 

del ne plača, vendar je ta znesek vštet v prejemek izredne dopolnilne blagajne zaslužkov, ki se 

izplačuje 12 mesecev, torej tudi za čas dopusta. Enak sistem velja za praznike. Prav tako velja 

za odpravnino, saj je znesek zanjo vštet že v plačilo, ki ga vključeni prejmejo iz naslova 
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izredne blagajne, ne pa s strani izvajalca javnih del za dodatno opravljene ure, ki jih sicer ta 

financira. Iz tega sledi, da je izven zaščite in pripadajočih pravic iz delovnega razmerja le ta 

del nadomestila, ki ga zagotavlja vključenim izvajalec programa javnih del. 

Glede višine plačila za javne delavce govori sodba Kasacijskega sodišča št. 8643 iz leta 2014, 

prav tako iz Neaplja (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 2014, Sentenza 8643/14). Udeleženec 

javnih del je podal tožbo zoper deželo Kampanjo, ki je bila izvajalec programa javnih del. 

Imel je 25-urni delavnik in je za 20 ur prejemal znesek iz naslova socialne varnosti, za ostalih 

pet ur pa je prejemal fiksni znesek, ki je bil manjši, kot je določen po državni kolektivni 

pogodbi za pristojni sektor. Tožnik se je skliceval na 8. člen zakona št. 468/97 (Decreto 

legislativo 468/1997), po katerem bi moral prejeti višji znesek od tistega, ki ga je prejemal za 

te dodatne ure. Na zadnji instanci je sodišče pritrdilo navedbam tožnika (delavca) in ugodilo 

njegovemu zahtevku. Pri tem je sodišče izpostavilo, da morajo organizacije oz. izvajalci 

javnih del pri določanju izplačila za delo upoštevati državne kolektivne pogodbe za določene 

panoge. Presežne ure morajo plačati z dodatnim zneskom, ki ni prosto določen, ampak ustreza 

plači glede na izhodiščno raven plač, izračunano z odbitkom za socialno varnost, po 

kolektivni pogodbi za podobne dejavnosti, ne pa po prosti odločitvi delodajalca. 

V naslednji zadevi je javni delavec zahteval sklenitev pogodbe za nedoločen čas z izvajalcem 

javnih del in enako plačilo, kot ga imajo redno zaposleni. Javni delavec je namreč opravljal 

dela, ki niso bila predvidena v prijavljenem programu javnih del. Pritožbeno sodišče v Rimu 

je delno ugodilo tožniku, udeležencu javnih del, ki je tožil občino, v kateri se je izvajal 

program (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 2014, Sentenza 22287/14). Udeleženec je imel 

sklenjeno pogodbo za izvajanje javnih del z gorsko skupnostjo, medtem ko je za občino 

opravljal dela, ki v programu javnih del niso bila odobrena. Ministrstvo za delo je gorski 

skupnosti odobrilo program za urejanje javnih zelenih površin, medtem ko je bil tožnik zaradi 

pomanjkanja osebja dodeljen za nekaj ur na dan za vožnjo šolskega avtobusa v toženi občini. 

Sodišče je delno ugodilo pritožbi delavca, in sicer, da ima delavec na podlagi opravljenih 

nalog pravico do enake obravnave, kar se tiče plačila, ki je predvideno za zaposlene v občini, 

ki so dodeljeni istim delom in nalogam. V drugem delu pa sodišče navaja, da iz takega 

poročila ni mogoče sklepati o nezakonitosti odpovedi in o vrnitvi delavca na delovno mesto. 

Sodišče je navedlo 8. člen zakona št. 468/97 (Decreto legislativo 468/1997), iz katerega je 

razvidno, da začasne vključitve v javna dela ne morejo šteti za delovno razmerje in se zato ne 

more uporabiti transformacije delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za 

nedoločen čas. 

V zadevi 5226/16 (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 2016, Sentenza 5226/16) je sodišče 

odločalo o možnosti soobstoja vključenosti v program in delovnega razmerja za krajši delovni 

čas. Tožnik, javni delavec, je vložil tožbo zato, ker je ustanova, ki mu je izplačevala socialne 

prejemke (INPS) zahtevala od delavca vračilo sredstev, ker so njegovi skupni dohodki 

presegali določeno vsoto. Sodišče je odločilo, da udeleženec javnih del lahko, poleg 
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vključenosti v program, sklene tudi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim 

časom ter da ni nobene nezdružljivosti med nadomestilom, ki ga prejme udeleženec javnih 

del, in prejemkom, ki ga prejme iz razmerja za krajši delovni čas. Pogoj pa je, da to delovno 

razmerje z urnikom in načinom ne ovira in ne posega v aktivnosti prek javnih del. Med 

drugim je bilo za sodišče zelo pomembno dejstvo, da se delovnik s krajšim delovnim časom 

ni prekrival z aktivnostjo prek javnih del. Nezdružljivo pa je nadomestilo za javne delavce z 

opravljanjem dela s pogodbo za določen čas, sklenjeno za polni delovni čas. V tem primeru bi 

izvajalska organizacija javnih del predvidela prekinitev vključenosti v program javnih del in 

bi o tem obvestila pristojni urad INPS, ki plačuje za udeleženca javnih del nadomestilo za čas 

20 ur prek javnih del. Dejavnosti iz naslova samozaposlitve ali iz rednega delavnega razmerja 

namreč v nobenem primeru ne smejo vplivati na opravljanje aktivnosti prek javnih del.  

Vključenost v programe javnih del in njena združljivost z drugimi oblikami dela je povezana 

z brezposelnostjo. Ta se seveda prekine, če je delavec zaposlen s pogodbo za polni delovni 

čas, niso pa javna dela nezdružljiva z vsemi oblikami dela. Javni delavec tako lahko opravlja 

poleg tudi dela kot samozaposlen ali kot delavec s pogodbo za nedoločen čas s krajšim 

delovnim časom, če so se ta pričela po začetku vključenosti v program javnih del.  

V letu 2017 pa je prišlo do zanimivega sklepa Kasacijskega sodišča št. 17012/17 (Corte di 

Cassazione, sez. lavoro, 2017, Sentenza 17012/17), ki pomeni preobrat v sodni praksi na 

področju javnih del v Italiji. Okrajno sodišče v Anconi je ugodilo pritožbi udeleženke javnih 

del in toženi stranki Ministrstvu za pravosodje naložilo plačilo razlike za opravljeno delo 

javne delavke, in sicer med zneskom, ki ga je prejela kot nadomestilo za javna dela, in 

zneskom, ki bi ga morala dobiti, če bi bila obravnavna kot redno zaposlena referentka na 5. 

stopnji na Ministrstvu. Delavka je več let prek javnih del opravljala enaka dela kot redno 

zaposleni. Ministrstvo za pravosodje se je pritožilo na Kasacijsko sodišče, pri čemer je 

navedlo, da je treba zadevo postaviti v kontekst, ki je rezerviran za delavce, ki opravljajo 

javna dela. Kasacijsko sodišče je zavrnilo pritožbo Ministrstva in v sklepu zapisalo, da v 

primeru javnih del in del v javno dobro normativna ureditev teh posebnih razmerij ne 

izključuje, da ima lahko tako razmerje v praksi značilnosti običajnega delovnega razmerja. 

Prav to slednje je za tovrstno problematiko zanimiv premik v italijanski sodni praksi. 

Ta odločitev v vsakem primeru le delno rešuje probleme udeležencev javnih del v Italiji, saj je 

to priznanje samo enega dela neenakosti, in sicer možne razlike v plačilu; pri tem se sklicujejo 

na 2126. člen Civilnega zakona (Regio decreto 262/1942, GU RI, št. 79/42). Ostajajo pa 

odprti še drugi problemi, ki jih najdemo v primerjavi z vso ostalo normativno urejenostjo, ki 

jo imajo redno zaposleni v primerjavi z udeleženci javnih del v isti izvajalski organizaciji z 

enakimi deli. Eden izmed njih je neplačevanje prispevkov za delovno dobo za javne delavce 

(prispevki za pokojninsko dobo so všteti). 
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5 PRIMERJAVA UREDITVE JAVNIH DEL V SLOVENIJI IN FVG 

Dežela FVG je sestavljena iz štirih pokrajin in 217 občin. Slovenija je razčlenjena na dvanajst 

statističnih regij in 212 občin. V decembru 2017 je imela dežela FVG 1.216.853 prebivalcev, 

v Sloveniji pa je bilo v istem obdobju 2.065.890 prebivalcev. V deželi FVG je bilo v letu 

2017 542.000 delovno aktivnega prebivalstva, kar pomeni, da se je povečalo za 0,4 % v 

primerjavi z letom 2016, narašča pa tudi zaposlovanje. Število oseb, ki iščejo zaposlitev, se 

zmanjšuje že drugo leto. Delež brezposelnosti je padel na 6,7 % (FVG 2018). V Sloveniji pa 

je bilo delovno aktivnih oseb v decembru 2017 približno 856.200, glede na december 2016 je 

bil ta delež višji za 3,8 % (SURS 2019). Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v 

Sloveniji v decembru 2017 je bila 9,0 % (ZRSZ 2018c). Prav tako kot v deželi FVG tudi v 

Sloveniji narašča število zaposlenih in pada število brezposelnih. 

Programa javna dela (LSU) in dela v javno dobro (LPU) ter program delovna področja, ki se 

izvajajo v deželi FVG, so se začeli leta 2009 kot odgovor na gospodarsko krizo, ki je bila 

vzrok za porast brezposelnosti tudi na tem severovzhodnem delu Italije. V Sloveniji pa se 

javna dela izvajajo od leta 1991 dalje. 

V deželi FVG imamo torej tri različne oblike APZ, ki vsebuje vse osnovne značilnosti javnih 

del in jih vodijo pod skupnim nazivom dela v javno in družbeno korist. Pri vsaki od teh treh 

oblik je potrebno kandidirati z vlogo na pristojne organe v regiji oz. na centralni zavod za 

zaposlovanje v regiji. Za vsak ukrep ima regija ločeno predvideno kvoto finančnih sredstev za 

porabo. 

V Sloveniji imamo znotraj enega javnega povabila za izbor programov javnih del navedene tri 

sklope in vsak ima svoj predviden znesek znotraj kvote finančnih sredstev, ki so dodeljena 

območnim službam ZRSZ s strani države: 

 programi javnih del s področja socialnega varstva, 

 programi javnih del, primerni izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s 

I.–IV. ravnijo strokovne izobrazbe, 

 programi javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in 

prostora, kulture ter drugih programov javnih del. 

V Sloveniji se tako za vse tri sklope kandidira na javno povabilo ZRSZ, in sicer na območno 

službo, kjer se izvaja program. 

Delitev, kot jo imajo v deželi FVG na tri oblike ukrepa, in slovenska delitev enega samega 

ukrepa javnih del na tri sklope, nimata iste podlage. Sklopi v javnem povabilu v Sloveniji se 

razlikujejo po vsebini del, ki jih izvajajo javni delavci oz. po področjih, na katerih se izvajajo 

(npr. socialno področje ali izobraževanje), ter glede na ciljno skupino, ki ji je javno delo 

namenjeno, in sicer glede na stopnjo izobrazbe. V deželi FVG pa se tri oblike razlikujejo po 

pravnih podlagah, statusu vključenih oseb in predvsem ciljnih skupinah, ki so jim ti ukrepi 
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namenjeni, vendar ciljne skupine v tem primeru niso kot v Sloveniji vezane na stopnjo 

izobrazbe, temveč na status, ki ga imajo osebe, preden se vključijo v program (ali so 

prejemniki socialnih zavarovanj, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, ali so 

upravičeni do izredne dopolnilne blagajne zaslužkov CIGS, ali so na seznamih mobilnosti 

ipd.). 

5.1 Naročniki/predlagatelji in izvajalci programov javnih del 

Dva pomembna deležnika pri javnih delih sta naročnik in izvajalec javnih del, seveda poleg 

oseb, ki se vključujejo v programe zavoda za zaposlovanje. Pri primerjavi programov s 

stališča teh dveh deležnikov se osredotočamo na to, kako je zagotovljen javni interes 

programov, v kakšnih oblikah medsebojnega razmerja sodelujejo naročniki in izvajalci ter na 

katerih področjih delujejo. Zanima nas, kako je urejeno trajanje tega razmerja, kako je 

definiran obseg in kakšne oblike financiranja poznamo. 

V obeh programih v deželi FVG, tj. javnih delih in delih v javno dobro, uporabljajo termin 

predlagatelj za deležnika, ki je v Sloveniji naročnik programa javnih del. Program delovna 

področja tega deležnika nima v svoji sestavi ukrepa. Naročniki ali predlagatelji programov v 

deželi FVG so lahko organizacije, ki so definirane v zakonu kot javne službe. Da pa te 

organizacije lahko kandidirajo s programi javnih del, je obvezen pogoj, da morajo imeti sedež 

ali izpostavo v deželi FVG. To so organizacije, ki lahko predlagajo programe javnih del tako, 

da oddajo vlogo s programom in za izvajanje pridobijo odobritev in finančna sredstva.  

Naročniki v Sloveniji so lahko občine, ministrstva ali strokovne organizacije, ustanovljene s 

strani RS. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes in obstoj tega zagotavlja 

naročnik programa javnega dela. Ponudbo s programom javnih del pa v Sloveniji ne odda 

naročnik, ampak po določitvi javnega povabila izvajalec javnih del, pri čemer ni pomemben 

sedež naročnika ali izvajalca, temveč kraj izvajanja javnega dela, kar se tiče pristojnosti 

območnih služb ZRSZ za sprejem ponudb programov. Funkcija naročnika je zagotavljanje 

javnega interesa izvajanega programa in sofinanciranje programa javnih del, če se naročnik 

odloči za to. Obstaja tudi možnost, da naročnik zgolj potrdi javni interes in v pogodbi ne 

prevzame deleža sofinanciranja, ampak to prevzame izvajalec programa, ob seveda 

določenem obveznem deležu ZRSZ. Po četrtem odstavku 50. člena ZUTD pa lahko občina z 

namenom aktiviranja brezposelnih občanov sama sprejme program javnih del, če v celoti 

zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi 

soglasje ZRSZ. 

Izvajalci programov javnih del v Sloveniji so organizacije, ki izpolnjujejo pogoj, da so 

neprofitni delodajalci. 

Izvajalske organizacije v deželi FVG pa so v programu javnih del prej navedene organizacije, 

ki so definirane kot javne službe že kot naročniki oz. predlagatelji programa in so torej isti 
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subjekti, to pomeni, da se pojavijo lahko kot predlagatelji in izvajalci programa. V programu 

del v javno dobro pa so izvajalske organizacije podjetja, vključno s socialnimi zadrugami, 

proizvodnimi in delovnimi zadrugami ter njihovimi začasnimi skupinami, ki morajo imeti 

sedež v deželi. Te organizacije so izbrane s strani naročnika/predlagatelja prek javnega 

razpisa, ki upošteva normative Evropskega socialnega sklada, s selektivnimi merili, ki jih 

določi vsak predlagatelj na podlagi evropskih načel preglednosti, enakega obravnavanja in 

nediskriminacije. Izvajalci v programu delovna področja pa so občine, pokrajine ali 

medobčinske povezave. Te oddajo ponudbo in predstavijo deželi program in prošnjo za 

financiranje v razpisnem obdobju. Ponudbo oddajo tudi v primeru, če so v celoti financer 

programa, kar tudi predvideva javni razpis. 

Pri pregledu, kdo je lahko naročnik/predlagatelj in kdo izvajalec programov javnih del, se v 

Sloveniji in v deželi FVG pri prvih nahajamo na področju javnih služb, tj. državnih in 

lokalnih služb, saj naj bi te bile zagotovilo, da se izvajajo le tisti programi, ki so v javnem 

interesu. Pri izvajalskih organizacijah je v Sloveniji posebnost pogoj, da so to lahko le 

neprofitne organizacije, kar je eden od varovalnih sistemov, da ne pride do zlorab ali do 

izvajanja nelojalne konkurence. Možnost za izvajanje javnih del imajo organizacije, ki so 

javne službe, pri delih v javno dobro pa prevladujejo zadruge, tako socialne kot zadruge z 

drugih področij (kmetijstvo, industrija, storitve) in druga podjetja, a pri tem programu je v 

pogoju za izvajanje navedeno, da se lahko izvajajo le programi, ki so v splošnem interesu in 

koristni v javno dobro ter ne smejo biti redna dejavnost služb. V Sloveniji imamo varovalni 

sistem proti izkrivljanju javnih del v redne dejavnosti z vsako leto izdanim Katalogom 

programov javnih del, v katerem je vsebina striktno določena po posameznih področjih z 

navedbo konkretnih del in nalog, prav tako navedbo nedovoljenih dejavnosti ter z navedbo 

pogoja v javnem povabilu, da program javnih del ne sme zajemati del, ki predstavljajo 

izvajanje redne dejavnosti izvajalca. 

Sklenemo lahko, da je, primerjalno gledano, stična točka javnih del v Sloveniji in programa 

del v javno dobro v deželi FVG to, da se ne izvajajo redne dejavnosti in da imajo zagotovljen 

javni interes. Značilnost del v javno dobro je, da so to izredna dela, občasne in začasne 

narave. Ta dela so določene s strani javnih služb v programih, ki so namenjeni dejavnostim v 

splošnem interesu. V programu javnih del v FVG pa se izvajajo programi javnih služb, ki so 

namenjeni izboljšanju kvalitete okolja, urbanih prostorov, okolice in kakovosti življenja, ter 

dejavnosti za izboljšanje kakovosti storitev, ni pa izrecne navedbe, da se ne izvaja rednih 

dejavnosti javnih služb. Iz sodnih praks italijanskih sodišč pa je razvidno, da prihaja v veliko 

primerih do kršitev, saj ti delavci izvajajo redna dela delodajalca. 

Iz podanega lahko izpeljemo, da je ureditev javnih del v Sloveniji in del v javno dobro v 

deželi FVG dobro urejena glede poudarka, da se s programi zasleduje javni interes, ter da je 

vzpostavljen varovalni mehanizem, da ne pride do izvajanja redne dejavnosti izvajalske 

organizacije, medtem ko je v programu javnih del v FVG to možno in je kot varovalo 
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postavljena zahteva, da delo lahko izvajajo le v primeru, če gre za občasne dejavnosti. Praksa, 

ki jo imamo v Sloveniji glede določitve javnega interesa s strani lokalnih skupnosti, 

definiranih področij dela, obvezujoče določbe v javnem povabilu, da lahko kandidirajo 

neprofitni delodajalci, in prepovedi izvajanja redne dejavnosti, je zagotovo primer dobre 

prakse. 

Primer dobre prakse, ki bi jo izpostavili v deželi FVG, je ta, da je v programih del v javno 

dobro vzpostavljen sistem, da so izvajalske organizacije izbrane s strani 

naročnika/predlagatelja prek javnega razpisa. Naročnik/predlagatelj, običajno občina ali 

dežela, v razpisu določi merila, po katerih izbere najustreznejše izvajalce programa, in šele 

nato predlagatelj kandidira s programom za odobritev in financiranje. V Sloveniji nimamo 

določenega izbora izvajalcev prek razpisa, temveč je v prosti presoji vsake občine 

(naročnika), kako bo opravila selekcijo oz. katere programe bo podprla/financirala ali zavrnila 

in jim s tem omogočila ali onemogočila pot do kandidiranja na območno službo ZRSZ. 

5.1.1 Področja izvajanja in trajanje programov 

Področja, na katerih se v deželi FVG izvajajo javna dela, so vzdrževanje opreme in 

nepremičnin, vzdrževanje zelenih površin in čiščenje stavb, nadzorovanje in preverjanje 

zunanjih površin organizacije ter pomoč posameznikom in pomoč v skupnosti. Za dela v 

javno dobro so predvidene dejavnosti na področju kulture in kulturne dediščine z varovanjem, 

promocijo, pripravo in varovanjem razstav, na področju muzejev in knjižnic. Predvideni so 

tudi skrbništvo in nadzor, namenjena izboljšanju uporabnosti športnih objektov, socialnih, 

izobraževalnih ali kulturnih centrov v upravljanju javnih služb, in začasne pomožne socialne 

dejavnosti. Delovna področja pa zajemajo dejavnosti, kot so ureditev žive meje, vzdrževanje 

poti in sprehajališč, namestitev kanalov za odtok vode, namestitev opreme, kot so mize, klopi 

ali koši za smeti, namestitev ograj, čiščenje rečnih korit, rekonstrukcija zidov, ustvarjanje 

cvetličnih gredic, čiščenje podrasti, priprava prostorov za piknik, čiščenje terenov z 

zgodovinsko umetniško oznako ipd. Če vsa ta področja primerjamo s področji iz Kataloga 

programov javnih del, ki je osnova za javna dela v Sloveniji, dobimo tako rekoč enako sliko. 

V Sloveniji so ta področja kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, okolje in prostor, kultura, 

socialno varstvo, turizem in drugo, torej so zajeta vsa področja, na katerih izvajajo programe 

tudi v deželi FVG, in tudi podrobnejši opis teh področij ohranja enaka opravila, kot jih 

navajajo v FVG. 

Trajanje programov javnih del mora biti omejeno oz. naj bi bila sama narava dela prek 

programov javnih del začasna in s tem se vzpostavi ena od bistvenih razlik v primerjavi z 

rednim delovnim razmerjem. Program javnih del v FVG ima omejitev, da dejavnosti na 

vsakem delovnem mestu ne smejo trajati več kot 52 tednov. Problem v praksi je, da ni 

postavljena omejitev pri ponovnem vključevanju istih oseb v novoodobrene programe. 

Delovna obveznost vključenih mora trajati od 20 do 36 ur tedensko, dnevna omejitev pa je 8 
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ur. Dela v javno dobro imajo omejitev od 4 do 8 mesecev trajanja. V zadnjih razpisih v FVG 

je med izvajalcem in udeležencem, tj. med delovno organizacijo in brezposelnim delavcem, ki 

se vključuje v program del v javno dobro, določeno, da se sklene delovno razmerje za določen 

čas za 6 mesecev z 32-urnim delovnim tednom. Program delovna področja pa lahko traja od 

65 do 130 dni, in sicer pet dni na teden, pri čemer delovnik traja 6,5 ure. Pravilnika javnih 

delih in delovnih področjih predvidevata, da je lahko oseba vključena samo v en program. 

V Sloveniji je začasnost javnih del zagotovljena s tem, da vsako javno povabilo traja samo za 

čas koledarskega leta, torej je trajanje programa omejeno na največ 12 mesecev, lahko pa se 

izvaja tudi krajši čas. Najdaljša možna vključitev posameznika v program je 12 mesecev (50. 

člen ZUTD) z navedenimi izjemami, a tudi to zgolj še za 12 mesecev. Ko čas vključenosti v 

javna dela še ni bil določen z zakonom, je prav tako v praksi prihajalo do pojava, da so bile 

iste osebe več let zapovrstjo vključene (vsako leto znova) v javna dela, kar je še vedno pereč 

problem italijanskih javnih del, predvsem na jugu države. 

5.1.2 Financiranje in obseg programov 

Ker so programi javnih del v FVG vezani na deželni proračun in v Sloveniji na državni 

proračun, je število programov in s tem delovnih mest omejeno. Javna dela v FVG imajo 

število dovoljenih delovnih mest glede na število prebivalcev občin ali njihovih povezanih 

enot, kjer organizacija kandidira. Razpon je 2–30 delovnih mest. Dela v javno dobro so glede 

števila dovoljenih delovnih mest prav tako omejena s številom prebivalcev občin ali njihovih 

povezanih enot, kjer organizacija kandidira. Razpon je 4–36 delovnih mest. Program delovna 

področja ima število dovoljenih delovnih mest tudi omejeno s številom prebivalcev občin ali 

njihovih povezanih enot, kjer organizacija kandidira. Razpon je 2–12 možnih delovnih mest. 

V programih javnih del v Sloveniji ima izvajalec po ponudbi omejeno število možnih 

vključitev brezposelnih oseb in to je odvisno od števila zaposlenih delavcev pri izvajalcu na 

zadnji dan v mesecu pred dnem oddaje ponudbe na javno povabilo. Razpon možnih delovnih 

mest je 1–20. 

Razlika v kriteriju, po katerem se priznava dovoljen obseg javnih del glede števila delovnih 

mest, je v deželi FVG število prebivalcev lokalne skupnosti, v kateri se program izvaja, v 

Sloveniji pa število zaposlenih v izvajalski organizaciji. Ta razlika nastaja najverjetneje zaradi 

tega, ker je v deželi FVG prijavitelj programa naročnik/predlagatelj, ki je v praksi največkrat 

občina, v Sloveniji pa je prijavitelj programa organizacija, ki je izvajalec programa. Kljub 

razliki v kriteriju pa dovoljeno število delovnih mest ne odstopa tako zelo od enega programa 

do drugega, tako da lahko govorimo o podobno velikih posameznih programih javnih del tako 

v deželi FVG kot v Sloveniji. 

Obseg javnih del je vezan na razpoložljiva sredstva države ali dežele. Pri programu javnih del 

v FVG so sredstva razdeljena na štiri pokrajine znotraj dežele. Razdelitev sredstev na 
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pokrajine poteka glede na število oseb, ki so registrirane na seznamu mobilnosti (80-odstotni 

delež financiranja), in glede na število lokalnih organizacij (20-odstotni delež financiranja) v 

posamezni pokrajini. Pri programu del v javno dobro delitev sredstev poteka prav tako na štiri 

pokrajine znotraj FVG, in sicer na podlagi števila brezposelnih v posamezni pokrajini. 

Večinski delež obeh programov financira dežela, v vsakem razpisu pa je določen manjši 

delež, ki ga prispeva predlagatelj programa. V programu delovna področja pa dežela financira 

celoten dnevni dohodek udeležencem in njihova zavarovanja, izvajalcem pa ostane strošek 

potrebnih zavarovanj za primer nesreče pri delu. 

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del v Sloveniji določa, da se kvote 

sredstev za javna dela dodelijo območnim službam ZRSZ glede na povprečno stopnjo 

brezposelnosti in glede na delež dolgotrajno brezposelnih v posamezni območni službi. 

Pravilnik opredeljuje tudi merila za delež financiranja ZRSZ plač udeležencev programov 

javnih del za posamezno občino, in sicer glede na povprečno stopnjo brezposelnosti po 

občinah. Razpon je 90–55 %. 

Tako v Sloveniji kot v deželi FVG je princip delitve sredstev enak. Kriterij je število 

brezposelnih/prijavljenih na seznamih mobilnosti v območni službi ali v pokrajini. V 

Sloveniji smo to delitev vpeljali še znotraj same območne službe, tako da ta deli sredstva oz. 

delež prispevka k plačam še glede na število brezposelnih v posamezni občini. Pri vseh 

programih pa je pristop tak, da ne dežela ne država v celoti ne krijeta čisto vseh stroškov, 

temveč je vedno prisoten še manjši prispevek naročnika, običajno lokalne skupnosti ali 

izvajalca programa. 

5.2 Primerjava pravnega položaja javnega delavca v Sloveniji in FVG 

V tem poglavju primerjamo položaj javnega delavca in zato najprej pregledamo, katerim 

ciljnim skupinam je katera oblika javnih del namenjena, kakšen status imajo osebe, ko se 

vključijo v te programe, in kakšen je postopek vključitve. 

Za javna dela v deželi FVG je v pravilniku (Decreto del Presidente della Regione 64/2015, 

BUR FVG, št. 14/15) natančno opredeljeno, kdo se lahko vanje vključuje. Ciljna skupina so 

tisti delavci, ki so upravičeni do izredne dopolnilne blagajne zaslužkov CIGS, in delavci s 

seznamov mobilnosti. Delavci v javnih delih nimajo sklenjenega delovnega razmerja z 

izvajalci programa, temveč ostajajo na seznamih za mobilnost. 

Za v javna dela vključene osebe je v zakonu predvideno, da jim pripada ustrezen čas za 

počitek med delom, ki se šteje v čas plačanega dela. Bolniška odsotnost jim pripada, če je 

določena s strani javne službe oz. izvajalca programa, saj ta določi že v programu, kolikšen 

čas bolovanja se lahko upošteva. Če so odsotnosti vključenega delavca dolgotrajne in 

ponavljajoče in ogrožajo rezultate projekta, lahko izvajalec zahteva zamenjavo delavca. 

Delavec je zaščiten le v primeru, da gre za poškodbo na delu ali poklicno bolezen, saj takrat 
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dobi ustrezno nadomestilo plače in ima pravico nadaljevati delo v programu po prenehanju 

poškodbe ali bolezni. Udeleženci javnih del imajo pravico do odsotnosti z dela zaradi 

porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in zaradi nege, v skladu z italijansko zakonodajo 

s tega področja. Izvajalci javnih del aktivirajo tudi ustrezno zavarovalno kritje za udeležence, 

tj. zavarovanje proti nesrečam in poklicnim boleznim, povezanim z izvajanjem njihovega 

dela, pa tudi za civilno odgovornost do tretjih oseb. 

Dela v javno dobro so bila v lanskem letu namenjena ženskam nad 50 let in moškim nad 55 

let, ki prebivajo v deželi FVG, so brezposelni vsaj šest mesecev, ne prejemajo nobene vrste 

socialnih prejemkov in ne prejemajo pokojnin, ki so primerljive dohodkom iz dela. V 

programu dela v javno dobro udeleženec javnih del sklene pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem 

javnih del za določen čas za šest mesecev, z delovnim časom 32 ur tedensko. Delovna 

razmerja ureja kolektivna pogodba za večstoritvene dejavnosti (Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro multiservizi) in stroški plačila izvajalca za zaposlene udeležence so v 

višini izhodiščne plače za pripadajoči razred po tej pogodbi. 

V programu delovna področja morajo imeti udeleženci, ki se lahko vključujejo, sedež bivanja 

v deželi FVG in status brezposelnosti najmanj osem mesecev, poleg tega ne smejo prejemati 

nobene oblike pomoči s področja socialnega varstva. Status vključenega v program delovna 

področja ostaja še vedno status brezposelne osebe. 

V slovenski zakonodaji je določeno, da morajo imeti osebe, ki se lahko vključujejo v 

programe javnih del, status registrirane brezposelne osebe in morajo biti več kot eno leto 

neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. ZRSZ v izbrane programe javnih del 

napotuje tudi dolgotrajno brezposelne, ki so prejemniki denarnega nadomestila in se odločijo 

za vključitev v program javnih del. Prednost pri napotovanju kandidatov v programe javnih 

del imajo tisti, ki so prijavljeni več kot dve leti in še niso izkoristili ukrepov APZ; prednost 

imajo tisti dolgotrajno brezposelni, ki prejemajo socialno pomoč CSD. 

Brezposelna oseba z vključitvijo v javna dela pridobi status zaposlitve za določen čas. Oseba 

se črta iz evidence brezposelnih oseb. Udeleženci javnih del imajo pravico do denarnega 

nadomestila po preteku vključenosti v javna dela (sicer ne v celoti in imajo v tem primeru 

posebno obravnavo). Udeleženci javnih del so lahko vključeni v program 25, 30 ali 40 ur 

tedensko, pet dni na teden. Udeleženci imajo pravico do plače, izražene v deležu od 

minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti, povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela, povračila stroškov prehrane med delom in letnega dopusta. Pravico 

imajo tudi do regresa za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in do varstva pri delu. 

Udeležencem programa javnega dela so zagotovljene pravice iz zdravstvenega zavarovanja 

enako kot drugim delavcem, zavarovanim na podlagi delovnega razmerja. 

Od treh programov v FVG so javna dela namenjena delavcem, ki imajo poseben status 

delavca na čakanju in so na seznamih za mobilnost, dela v javno dobro in delovna področja 
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pa brezposelnim, ki niso deležni socialnih prejemkov. Status oseb po vključitvi je v vseh treh 

programih različen. V javnih delih so še vedno na seznamih mobilnosti in svojega statusa 

pravzaprav ne spremenijo z vključitvijo. Enako je tudi v programu delovna področja, le da tu 

delavci ohranijo status brezposelne osebe, prijavljene v centru za zaposlovanje. 

Pri delih v javno dobro pa je enako kot v javnih delih v Sloveniji. Pred vključitvijo morajo 

osebe imeti status brezposelne osebe in po vključitvi sklenejo delovno razmerje z izvajalcem. 

Ker imamo v Sloveniji drugače organizirano področje socialne varnosti, za prejemnike 

denarnega nadomestila ZRSZ ni potrebno organizirati posebnih programov, temveč so 

prejemniki ena od ciljnih skupin, ki se lahko vključijo v javna dela. Enako velja za 

prejemnike socialne denarne pomoči s strani CSD. Za oboje prejemnike velja, da je vključitev 

prostovoljna in odklonitvi vključitve ne sledi izguba denarne pomoči. 

Lahko pa razmišljamo o prenosljivosti praks in s tem o možnosti, da bi tudi v Sloveniji uvedli 

posebne programe javnih del za še zaposlene osebe, ki so na čakanju zaradi začasne 

nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga s strani delodajalca (ZDR-1, 138. člen), 

in sicer po zgledu javnih del v Italiji. Slovenska zakonodaja sicer časovno omejuje tako 

čakanje doma na največ šest mesecev v koledarskem letu, kar pomeni pomembno razliko v 

primerjavi s položajem delavcev na čakanju v Italiji. Če bi Slovenija prevzela tako prakso, bi 

morala imeti pripravljene krajše programe javnih del za udeležence in spremeniti zakonsko 

podlago v ZUTD glede ciljnih skupin, ki se lahko vključujejo v javna dela. Bistvena razlika z 

italijansko ureditvijo pa je, da je v Sloveniji delavec na čakanju po zdajšnjem ZDR-1 

upravičen do nadomestila plače, ki mu jo je dolžan zagotavljati delodajalec, medtem ko 

ureditev v Italiji omogoča plačevanje delavcev na čakanju iz posebnih skladov (za podjetja z 

določenimi pogoji). Take sklade bi morala omogočati tudi zakonodaja v Sloveniji, sicer bi se 

pojavila ovira pri vključevanju teh oseb v programe. Delavci so sicer tudi ves čas na 

razpolago delodajalcu, da se vrnejo na delo takoj, ko je to spet možno. 

Zaradi takih razlik bi bil prenos te prakse zapleten, pa tudi s spremembo zakonodaje (ZDR in 

ZUTD) in sistema socialne varnosti bi nastopil problem v praksi. V Sloveniji namreč ni toliko 

velikih podjetij kot v Italiji, za katere je lažje organizirati ustrezne programe. Pri srednje 

velikih ali malih podjetjih iz različnih panog, ki imajo manjše število zaposlenih in raznoliko 

izobrazbeno strukturo, pa bi bilo težje organizirati enotne programe za udeležence. Potrebno 

bi bilo kreirati zelo individualizirane programe javnih del. Pojavi se tudi občutljiv element 

»prisilnosti« vključevanja oseb, ki morajo sprejeti določene programe, da bi se izognile izgubi 

denarnega nadomestila, s čimer se srečujejo v Italiji. 

Različen je tudi način vključitve javnih delavcev v program. V Sloveniji se v javna dela 

vključijo lahko le, če jih napoti ZRSZ. Napotitev je možna po podpisu sklenjenega 

zaposlitvenega načrta med brezposelno osebo in njenim zaposlitvenim svetovalcem. Napoti se 

več kandidatov k delodajalcu, ki ima odobreno ponudbo in povprašuje po delavcih. 

Svetovalec preveri, ali ima oseba ustrezno stopnjo izobrazbe in ustrezne kompetence za 
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opravljanje predvidenega progama dela, nato pa izbor med napotenimi osebami opravi 

delodajalec. 

Pri programu dela v javno dobro v deželi FVG pa se pogoji urejajo z javnim razpisom za 

določitev delavcev za vključitev v programe del v javno dobro. V vsakem centru za 

zaposlovanje so vzpostavljeni trije seznami razpoložljivosti za področja dela, ki se izvajajo s 

programi del v javno dobro. Centri za zaposlovanje izbirajo udeležence programov na podlagi 

določenih kriterijev (jih določijo na občinski ravni). S prej navedenim javnim pozivom pa se 

urejajo načini pristopa in točkovanje meril za izbor. Kandidati, ki se želijo vključiti v 

programe del v javno dobro, oddajo prošnjo za vpis na sezname na centru za zaposlovanje, 

kjer imajo stalno prebivanje. Prošnja se odda na določenih obrazcih. 

Prav tako v programu delovna področja se udeleženci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za 

razpisana delovna mesta, lahko vpišejo na sezname razpoložljivosti v določenem obdobju, ti 

pa so objavljeni na krajevnih centrih za zaposlovanje, kjer se izvajajo programi. Center za 

zaposlovanje nato na svoji ocenjevalni lestvici, ki ima določene kriterije (trajanje 

brezposelnosti, starost osebe, status samohranilca ali več vzdrževanih otrok, ekonomski 

status) naredi prednostno listo z imeni, ki so izbrali največ točk, in tako uredijo sistem 

prednosti pri vključevanju oseb. Če več kandidatov doseže enako število točk, ima prednost 

po letih mlajši kandidat, v programu dela v javno dobro pa starejši kandidati. 

V programu javna dela imajo drugačen sistem nabora delavcev. Izvajalci javnih del morajo 

dati prošnjo centru za zaposlovanje in nato prejmejo sezname iz centrov za zaposlovanje, ki 

so kandidate s pogoji pozvali, da oddajo prošnje. Iz teh seznamov delodajalci sami izbirajo 

kandidate (DCLFCPO 2013, 453). Prednost imajo tisti, ki imajo bivališče, kjer se izvaja 

program, in so za delo ustrezno kvalificirani. 

Pri pregledu načina napotitve kandidatov v programe javnih del vidimo, da je teh poti več. 

Podobna sta si načina del v javno dobro in delovnih področij; skupne elemente postopka 

najdemo tudi pri javnih delih v Sloveniji javnih delih v deželi FVG. 

Kot primer dobre prakse bi na tem področju navedli javni razpis, ki ga uporabljajo pri 

programu dela v javno dobro, in sezname razpoložljivosti za kandidate, ki iz tega sledijo. V 

Sloveniji imamo določene ciljne skupine navedene že v zakonu, bolj razdelane pa so v 

javnem povabilu, nadaljnji izbor med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pa je na strani 

svetovalca zaposlitve in delodajalca. Pri delih v javno dobro uporabljajo sistem točkovanja za 

razvrstitev oseb na sezname razpoložljivosti po določenih kriterijih. S tem zagotavljajo večjo 

objektivnost pri prednostnem napotovanju kandidatov v programe Seznam oseb z določenim 

vrstnim redom, postavljenim po določenih merilih, zagotavlja zainteresiranim kandidatom 

enako obravnavo. Je pa možno, da se pokaže slaba stran takega načina obravnave, saj so v 

razpisu navedeni zgolj objektivni kriteriji (starost, čakalna doba ipd.), pri izboru kandidatov 

pa je velikokrat ključen subjektivni dejavnik, kot je afiniteta do ponujenega dela. Kandidat 
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lahko formalno izpolnjuje vse ustrezne pogoje, pa zaradi osebnostih potez kljub vsemu ni 

primeren npr. za delo z invalidi ali starejšimi. V teh primerih je zagotovo ustreznejši sistem 

individualne obravnave zaposlitvenega svetovalca. Kot primer dobre prakse, ki bi se lahko 

prenesel v Slovenijo, predlagamo povezavo obeh različnih pristopov, tj. seznam 

zainteresiranih s točkovanjem določenih meril in s tem vzpostavitev vrstnega reda na listi 

kandidatov ter obenem še dodatna možnost presoje svetovalca v dogovoru z brezposelno 

osebo o ustreznosti za določeno delo. 

5.3 Statusnopravne dileme vključenih v javna dela 

Zaradi različne podlage v statusu oseb, ki so vključeni v javna dela v deželi FVG v primerjavi 

z udeleženci v Sloveniji, je primerjava nekoliko otežena. Kljub vsemu lahko iščemo nekaj 

zanimivih vzporednic. Glede na status oseb v javnih delih, ki so prejemniki socialne varnosti 

in niso v delovnem razmerju z izvajalcem, bi lahko bila najbližja primerjava z javnimi deli, ki 

so bila v izvajanju v Sloveniji pred letom 1999, ko tudi ni bilo vzpostavljeno delovno 

razmerje z udeleženci. Takrat so tudi v Sloveniji vključevali v javna dela prejemnike denarnih 

nadomestil in njihovo denarno nadomestilo je predstavljalo pretežni del plače. Dodana jim je 

bila samo še manjša nagrada. Gleda tega je bil torej sistem podoben današnjim javnim delom 

v FVG. Po tem obdobju, ko je status vključenih oseb v Sloveniji postal status zaposlene 

osebe, pa postanejo javna dela v Sloveniji bolj sorodna z deli v javno dobro. 

V Sloveniji je bil do leta 2011 v veljavi ZZZPB. Ta je v 53. členu za brezposelne osebe, ki so 

vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z izvajalcem 

javnih del, določal, da se zanje uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni 

čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter 

posebno varstvo delavcev. Zakonodajalec je torej ZDR za reševanje pravic vključenih v javna 

dela izrecno usmerjal na ZDR. V ZUTD, ki je bil sprejet 2011, je v 51. členu določeno: 

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi opravljanja javnih del, se sklene ob upoštevanju 

posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno 

prenehanje, ki so določeni v tem zakonu. Med vključitvijo je udeleženec upravičen do letnega 

dopusta, ki traja štiri tedne, in v primerih, za katere tako določa zakon, ki ureja delovna 

razmerja, pravico do dodatnih dni letnega dopusta. Za pridobitev pravice do letnega dopusta 

in načina njegove izrabe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja. Tudi ta 

zakon torej usmerja na ZDR. V različnih sodnih primerih je navedeno, da je treba tudi 

udeležence javnih del šteti za delavce v smislu 5. člena ZDR in so glede vseh pravic izenačeni 

z ostalimi delavci, razen če ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

V Italiji vključitev delavcev v javna dela ne povzroči vzpostavitve delovnega razmerja in ne 

pomeni začasne prekinitve ali razveljavitve iz seznamov zavoda ali seznamov mobilnosti 

(Decreto legislativo 468/1997). Opredeljene so tudi pravice vključenih, kot so ureditev 

delovnega časa, časa počitka, bolniške odsotnosti, porodniškega dopusta, plačila in druge 
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pravice. Tudi zakon iz 2015 (Decreto legislativo 150/2015), v 26. členu še vedno vsebuje vse 

te navedbe iz zakona št. 468/97. Zakonodajalec torej v nobenem primeru ne usmerja na 

zakonodajo, ki velja za delavce, ki imajo sklenjeno delovno razmerje. 

Sodna praksa na področju javnih del se je v obeh državah vzpostavljala skozi obdobje 

aktivnosti tega ukrepa. V poglavju o sodni praksi v Sloveniji smo navedli primere o 

pripadajočem povračilu stroškov za javne delavce, o regresu za letni dopust, o izredni 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi prek javnih del in o odpravnini ob upokojitvi. Sodna praksa je 

bila v prvih letih izvajanja javnih del, ko še ni bila zakonsko urejena posebna vrsta pogodbe o 

zaposlitvi v programu javnih del, drugačna. Takrat ni bilo jasno, da ima javni delavec tudi 

pravico do povračila stroškov v zvezi z delom, ki nastanejo kot posledica opravljanja dela na 

terenu ali na službenem potovanju. V letu 2006 pa je bilo po stališču pritožbenega sodišča za 

take primere potrebno smiselno uporabiti določbe kolektivnih pogodb o povračilu stroškov v 

zvezi s terenskim delom in službenimi potovanji, pri čemer je sodišče presodilo, da je šlo pri 

tem opravljanju dela v programu javnih del za razmerje, podobno delovnemu razmerju. To je 

bilo obdobje, ko so udeleženci že sklepali posebne pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem. 

Razvoj sodne prakse nakazuje tudi primer v zvezi z regresom. Pred veljavnostjo novega 

zakona o delovnih razmerjih, tj. pred letom 2003, je pravna praksa zavzela stališče, da 

udeležencem javnih del ne pripada regres za letni dopust. VDSS je v sodbi in sklepu Pdp 

359/06 iz leta 2006 ugotovilo, da je treba tudi udeležence javnih del šteti za delavce v smislu 

5. člena ZDR-1 in so glede vseh pravic izenačeni z ostalimi delavci, razen če ni s posebnim 

zakonom drugače določeno. VDSS je leta 2006 v zadevi Pdp 808/06 odločilo, da če gre za 

opravljanje javnih del, določbe o transformaciji delovnega razmerja iz določenega v 

nedoločen čas sploh ne pridejo v poštev. Kasneje so bili tudi primeri, ko je bila taka 

transformacija možna, npr. leta 2017 (Pdp 756/17), ko udeleženec javnih del ni opravljal dela, 

ki so bila predvidena v programu. VDSS je v tem primeru zavzelo stališče, da se v primeru, če 

razlog za sklenitev pogodbe ni podan v skladu s 54. členom ZDR, šteje, da je sklenjena za 

nedoločen čas. To se šteje tudi v primerih, če je pogodba sklenjena za izvajanje javnih del po 

9. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR. V primeru nezakonite odpovedi VDSS pa višje 

sodišče v sodbi Pdp 70/08 leta 2008 navaja, da je v primeru, če so določila pogodbe o 

zaposlitvi v nasprotju z določili ZDR, potrebno uporabiti določbe zakona, kot to določa 30. 

člen ZDR. Primer v zvezi s pravico do odpravnine iz leta 2010 (Sodba Pdp 1370/10) se je 

glasil, da je zmotno stališče, da javni delavec ne dobi odpravnine ob upokojitvi zgolj zaradi 

tega, ker je sklenil posebno pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del. 

Pri pregledu določenih primerov sodne prakse s področja javnih del v Italiji je prav tako 

zaznati razvoj sodne prakse, ki se pomika v smeri širjenja pravic udeležencem javnih del, 

vendar zaradi specifik javnih del bistveno počasneje. V letu 2010 je bila podana pritožba s 

strani več vključenih oseb v program javnih del z zahtevo po plačanem dopustu, trinajsti plači 

in odpravnini. Pritožba je bila zavrnjena in sodba (Sentenza 14334/10) navaja, da je najprej 

potrebno izključiti, da se javna dela, katerih značilnosti so opredeljene z zakonom, obravnava 
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kot delovno razmerje. Sklicuje se na sodno prakso, v kateri je bilo večkrat potrjeno, da se 

javnih del ne more opredeliti niti kot delovno razmerje za določen niti kot delovno razmerje 

za nedoločen čas. Navajamo tudi primer, ko je prišlo do tožbe zaradi opravljanja del, ki niso 

bila predvidena v prijavljenem programu javnih del, temveč je udeleženec opravljal tudi redna 

dela. Sodišče je delno ugodilo udeležencu javnih del, in sicer, da ima delavec na podlagi 

opravljenih nalog pravico do enake obravnave, kar se tiče plačila, ki je predvideno za 

zaposlene v občini, ki so dodeljeni istim delom in nalogam, da pa iz takega poročila ni 

mogoče sklepati o nezakonitosti odpovedi in o vrnitvi delavca na delovno mesto (Sentenza 

22287/14). 

Primer sodbe iz leta 2016 (Sentenza 5226/16) pa govori o pojavu na področju javnih del v 

Italiji, ki ni primerljiv s prakso v Sloveniji, ker gre za drugačen status delavca. Kasacijsko 

sodišče je odločilo, da udeleženec javnih del lahko, poleg vključenosti v program, sklene tudi 

pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom ter da ni nobene 

nezdružljivosti med nadomestilom, ki ga prejme udeleženec javnih del, in prejemkom, ki ga 

prejme iz razmerja za krajši delovni čas. Pogoj pa je ta, da to delovno razmerje z urnikom in 

načinom ne ovira in ne posega v aktivnosti prek javnih del ter da je prišlo do sklenitve 

razmerja šele po vključitvi v program. V Sloveniji takega primera sodne prakse nismo 

zasledili, da bi udeleženec, ko je že vključen v progam javnega dela (s krajšim delovnim 

časom), želel realizirati zaposlitev za krajši delovni čas in vzporedno opravljati obe deli, 

čeprav so se pojavljala vprašanja vključenih za primer take situacije. Zanimivo bi bilo to 

vprašanje v bodoče v Sloveniji reševati na podoben način, kot velja to za javna dela v Italiji. 

V Italiji se je pomembna sprememba zgodila v letu 2017, ki je pomenila preobrat v sodni 

praksi za področje javnih del (Sentenza 17012/17). Sodišče je ugodilo pritožbi udeleženke 

javnih del in toženi stranki, tj. delodajalcu, naložilo plačilo razlike za opravljeno delo javne 

delavke, in sicer med zneskom, ki ga je prejela kot nadomestilo za javna dela, in zneskom, ki 

bi ga morala dobiti, če bi bila obravnavna kot redno zaposlena. Delavka je več let prek javnih 

del opravljala enaka dela kot redno zaposleni, kar je v Italiji sicer pogost pojav. Delodajalec 

se je pritožil na Kasacijsko sodišče, pri čemer je navedel, da je potrebno zadevo postaviti v 

kontekst, ki je rezerviran za delavce, ki opravljajo javna dela. Kasacijsko sodišče je zavrnilo 

pritožbo delodajalca in v sklepu zapisalo, da v primeru javnih del in del v javno dobro 

normativna ureditev teh posebnih razmerij ne izključuje, da ima lahko tako razmerje v praksi 

značilnosti običajnega delovnega razmerja. Ta zasuk sodišča v zvezi z javnimi deli morda 

nakazuje, da bo tudi v Italiji prišlo v naslednjih letih do drugačne obravnave tega pojava. 

Poleg neenakega plačila, ki so ga deležni javni delavci za enako delo, je še cela vrsta 

nerešenih vprašanj glede njihovega statusa. V tem času jim ne pripadajo prispevki za delovno 

dobo, ne morejo napredovati ipd., čeprav lahko opravljajo taka dela vrsto let pri istem 

delodajalcu. Tem pastem smo se Sloveniji izognili, ko se je ukrep javnih del pravno 

spreminjal v prid zaposlenim (vzpostavitev delovnega razmerja) in obenem ohranjal naravo 

ukrepa APZ, s tem da se je vzpostavila možnost zgolj začasne vključenosti v program. 
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5.4 Pregled razlik in dobrih praks v javnih delih v Sloveniji in FVG 

Dežela Furlanija - Julijska krajina je po velikosti, številu prebivalcev in gospodarski razvitosti 

dokaj podobna Sloveniji, zato je primerjava programov javnih del v obeh državah smiselna. Iz 

komparativne analize programov javnih del v obeh državah izhaja, da je slovenskemu 

programu javnih del med vsemi italijanskimi programi najbolj podoben program del v javno 

dobro. Iz javnih povabil obeh programov je razviden podoben namen: pri delih v javno dobro 

je namen doseči delovno vključenost (izrecno za osebe, ki niso deležne nobenih socialnih 

prejemkov) in na ta način preprečevati dolgotrajno brezposelnost ter čim koristneje porabiti 

socialne transferje v smeri aktiviranja zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Pri javnih delih v 

Sloveniji so javna dela podobno namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni 

vključenosti in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti. Posebnost, ki pri delih v javno 

dobro v deželi FVG ni predvidena, pa je namen spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Poleg namena se podobnost med slovenskim programom javnih del in italijanskimi deli v 

javno dobro kaže tudi v statusu osebe pred vključitvijo v program in po njej. 

Po drugi strani italijanska javna dela (LSU) prvenstveno predstavljajo finančno oz. 

dohodkovno podporo delavcu in šele na drugem mestu zasledujejo namen delovnega 

usposabljanja, ki je v pomoč za ponovni vstop na trg dela. Glede na status oseb v italijanskih 

javnih delih, ki so prejemniki denarnih transferjev iz naslova socialne varnosti in niso v 

delovnem razmerju z izvajalcem, bi lahko bila najbližja primerjava z javnimi deli v obliki, kot 

so bila v Sloveniji v letih, preden je bilo vzpostavljeno delovno razmerje z udeleženci. To 

lahko sklepamo tudi iz navedenih primerov sodne prakse. Po tem obdobju, ko so vključene 

osebe v Sloveniji pridobile status zaposlene osebe, pa postanejo javna dela v Sloveniji bolj 

sorodna z ukrepom del v javno dobro. Sklenemo lahko, da so javna dela v Sloveniji naredila 

razvojno pot v ukrep, ki je pravno manj sporen s stališča zaščite pravic udeležencev, medtem 

ko Italija javna dela že veliko let ohranja kot slabo dediščino preteklih političnih napak. 

Dežela FVG, ki sicer tudi po drugih kazalcih ne kaže povprečne slike stanja v Italiji, se je tem 

problemom skoraj povsem izognila. Leta 2009 je vzpostavila deželne ukrepe javnih del in je 

bila v tem uspešna, tako da je, čeprav je del Italije, ne moremo povsem enačiti s problematiko 

javnih del, s katero se spopadajo v drugih predelih države. 

Iz navedene primerjave javnih del v Sloveniji in deželi FVG lahko ugotovimo, da je veliko 

elementov skupnih. Iz opisanih razlik pa je možno najti primere dobrih praks. Tako 

izpostavljamo primer v zvezi z zagotavljanjem javnega interesa programa in primer zaščite 

proti zlorabi ukrepa za opravljanje rednih del delodajalcev s poceni delovno silo. Javna dela v 

Sloveniji in dela v javno dobro v deželi FVG imata v svojih dokumentih zapisano, da se v 

okviru programa ne sme izvajati redna dejavnost izvajalske organizacije. V programu javna 

pa je možno izvajati redno dejavnost in je kot varovalo proti zlorabi zapisana le zahteva, da 

gre za dela začasne narave. Po množici tožb na italijanskih sodiščih v zvezi s to problematiko 

pa lahko sklepamo, da gre za v praksi preohlapno varovalo. Glede tega imamo v Sloveniji 
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primer dobre prakse, kako preprečujemo tveganja. Pomemben element je, da javni interes 

posameznega programa zagotovi lokalna skupnost. Pomembna je tudi v javnem povabilu 

obvezujoča določba, da lahko kandidirajo samo neprofitni delodajalci, in da je navedena 

prepoved izvajanja redne dejavnosti za izvajalske organizacije. 

Primer dobre prakse iz dežele FVG pa je način izbire izvajalskih organizacij s strani 

naročnika/predlagatelja pri programih del v javno dobro. Izbrane so namreč prek javnega 

razpisa. Naročnik/predlagatelj, običajno občina ali dežela, izda razpis in v njem določi merila, 

po katerih izbere najustreznejše izvajalce programa. Šele nato predlagatelj kandidira s 

programom za odobritev in financiranje. V Sloveniji nimamo določenega izbora izvajalcev 

prek razpisa, temveč je to v prosti presoji vsake občine (naročnika) posebej oz. največkrat 

oddelka, ki je pooblaščen za koordinacijo, da odloči, komu bo odobreno sofinanciranje 

programa in s tem omogočeno kandidiranje na javno povabilo ZRSZ. 

Primer dobre prakse je prav tako javni razpis, ki ga uporabljajo v programu delih v javno 

dobro, in seznami razpoložljivosti za kandidate, ki izhajajo iz tega. V Sloveniji imamo urejen 

izbor med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, s strani zaposlitvenega svetovalca in 

nato delodajalec izbere kandidata iz manjše skupine napotenih. Pri delih v javno dobro pa na 

zavodu pripravijo sezname razpoložljivosti, na katere uvrstijo kandidate po vrstnem redu s 

pomočjo sistema točkovanja. Kandidati pridobijo točke glede na določene kriterije. Z enako 

obravnavo je tako zagotovljena večja objektivnost pri napotovanju oz. določanju prednosti 

zainteresiranih kandidatov. Možen je tudi negativni vidik takega načina, saj je pri izboru 

kandidatov velikokrat pomemben subjektivni dejavnik, kot je afiniteta do ponujenega dela 

(delo z invalidi, starimi ipd). V teh primerih je sistem individualne obravnave zaposlitvenega 

svetovalca ustreznejši. Primer dobre prakse bi tako bil skupek obeh različnih pristopov, tj. 

seznam zainteresiranih s točkovanjem določenih meril in s tem vzpostavitev vrstnega reda na 

listi kandidatov, obenem pa še dodatna možnost presoje svetovalca v dogovoru z brezposelno 

osebo o ustreznosti za določeno delo. 
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6 SKLEP 

Namen naloge je raziskati in primerjati ureditev ukrepa javnih del v Sloveniji in v deželi 

FVG, evidentirati primere dobrih praks in pripraviti predloge za morebitno drugačno ureditev 

tega ukrepa v Sloveniji. 

Pregled razvoja APZ, v katero lahko umestimo javna dela, je pokazal kako različno so se te 

politike oblikovale v Italiji in Sloveniji. Kljub temu, da pri urejanju tega ukrepa obe državi 

izhajata iz istih evropskih smernic in strategij, so bile izvedbene poti različne. Italija ima 

zaradi svoje državne ureditve in delitve pristojnosti med organe na državni in na deželni ravni 

zelo kompleksno ureditev. Poleg tega je gospodarska situacija na severu Italije bistveno 

drugačna kot na jugu. Tudi reševanje problematike regulacije trga dela je med deželami v 

praksi zelo različno. 

V Sloveniji se javna dela izvajajo od leta 1991 dalje in za celo državo velja enotna 

zakonodaja. Programi javnih del, ki jih izvajajo v deželi FVG, pa datirajo v leto 2009. Pravna 

podlaga tem ukrepom je v deželnih zakonih, medtem ko so se pred tem programi izvajali na 

državni ravni. 

V nalogi analiziramo vse tri sklope javnih del, ki jih izvajajo v FVG (javna dela, dela v javno 

dobro, delovna področja), in javna dela, ki jih izvajamo v Sloveniji. Skupno jim je to, da so 

izvajani programi neprofitne narave in da se prek njih ne izvaja redna dejavnost vključenih 

oziroma sodelujočih organizacij. Skupni element je tudi, da se vključene osebe v programe ne 

štejejo v kvoto redno zaposlenih oseb. Vsako leto, tako v FVG kot Sloveniji, morajo 

organizacije kandidirati na javno povabilo, in če ustrezajo razpisnim pogojem, pridobijo 

možnost izvajanja programa. Vsako leto Vlada RS sprejme za proračunsko obdobje načrt 

javnih del, s katerim opredeli obseg sredstev za izvedbo programov javnih del; v Italiji dežela 

FVG prav tako letno dodeli določena proračunska sredstva za izvajanje teh programov. Stične 

točke so tudi vsebinske. Če primerjamo področja izvajanja programov v deželi FVG s 

področji iz Kataloga programov javnih del, ki je osnova za javna dela v Sloveniji, dobimo 

skoraj povsem enako sliko. Ravno tako je s časovnim obsegom programov javnih del, saj je to 

omejeno ali pa naj bi bila sama narava dela začasna, s čimer se vzpostavi ena od bistvenih 

razlik v primerjavi z rednim delovnim razmerjem. 

Kriterij, po katerem se priznava dovoljen obseg javnih del glede števila delovnih mest, je v 

deželi FVG število prebivalcev lokalne skupnosti, kjer se program izvaja, v Sloveniji pa 

število zaposlenih v izvajalski organizaciji. Različen kriterij ima podlago v tem, da je v deželi 

FVG prijavitelj programa naročnik/predlagatelj (največkrat občina), v Sloveniji pa je 

prijavitelj programa organizacija, ki izvaja javno delo. Kljub razliki v kriteriju lahko 

govorimo o podobnem številu dovoljenih vključitev v posamezne programe javnih del v 

javnih povabilih, tako v deželi FVG kot v Sloveniji. 
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Enak je tudi princip delitve finančnih sredstev za programe. Kriterij je število brezposelnih 

prijavljenih na deželnem zavodu ali na seznamih mobilnosti v pokrajinah FVG, v Sloveniji pa 

v območnih službah ZRSZ. Na obeh straneh meje je pristop tak, da ne dežela FVG ne država 

Slovenija v celoti ne krijeta vseh stroškov, temveč je v manjšem deležu vedno prisoten 

prispevek naročnika, ki je običajno lokalna skupnost ali izvajalec programa. 

Dela v javno dobro, kot se izvajajo v deželi FVG, in javna dela v Sloveniji sta sicer najbolj 

primerljiva programa. Skupne točke iz javnih povabil teh dveh programov so v navedbah 

glede njunega namena, ki je delovna vključenost, s katero se preprečuje dolgotrajno 

brezposelnost in njene posledice. Ciljna skupina so izrecno brezposelne osebe, ki so v obeh 

javnih povabilih vsako leto določene še bolj podrobno. Primerljivost se kaže v statusu osebe, 

tistemu pred vključitvijo v program in po njej, saj gre za sklenitev delovnega razmerja. 

Italijanska javna dela pa za razliko od prej navedenih ukrepov predstavljajo predvsem 

finančno oz. dohodkovno podporo delavcu in šele na drugem mestu zasledujejo namen 

delovnega usposabljanja, ki je v pomoč za ponovni vstop na trg dela. Vključujejo se osebe, ki 

so še v delovnem razmerju oz. na čakanju, in osebe s seznamov mobilnosti. Tu se srečamo z 

drugačnimi podlagami s področja socialne varnosti, kar ima za posledico drugačen status 

vključenih oseb. Tako delo v javnih delih v Italiji ni povsem nezdružljivo z istočasno redno 

zaposlitvijo za krajši delovni čas, kar je sicer odvisno od višine dohodka in urnikov, medtem 

ko je v Sloveniji vključitev v javna dela nezdružljiva z redno zaposlitvijo. 

Glede na status oseb v italijanskih javnih delih, ki so prejemniki socialne varnosti in niso v 

delovnem razmerju z izvajalcem, bi lahko bila najbližja primerjava z javnimi deli, kot so bila 

v izvajanju v Sloveniji v letih, preden je bilo vzpostavljeno delovno razmerje z udeleženci. Po 

tem obdobju, ko je status vključenih oseb v Sloveniji postal status zaposlene osebe, pa 

postanejo javna dela v Sloveniji bolj sorodna z deli v javno dobro. Iz tega lahko zaključimo, 

da so javna dela v Sloveniji naredila razvojno pot v ukrep, ki je pravno manj sporen s stališča 

zaščite pravic udeležencev. 

Pomembna sprememba glede zaščite delavcev se je zgodila tudi v Italiji. V sodni praksi so se 

pri sporih na področju javnih del sodišča vedno znova naslanjala na zakon št. 468/97 (Decreto 

legislativo 468/1997), ki govori, da gre pri javnih delih za začasno vključenost oseb, ki so 

prejemnice socialne varnosti iz izredne dopolnilne blagajne zaslužkov CIGS, kar ima za 

posledico posebno razmerje med več subjekti, z vključenim elementom usposabljanja z 

namenom ponovne integracije na trg dela, ne pa za delovno razmerje. Leta 2017 pa je v 

sodnem sporu sodišče odločilo, da ima v primeru javnih del in del v javno dobro lahko tako 

razmerje v praksi značilnosti običajnega delovnega razmerja. Ta preobrat sodišča v zvezi z 

javnimi deli morda nakazuje, da bo tudi v Italiji prišlo v naslednjih letih postopoma do 

drugačne obravnave tega pojava. 
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V nalogi posebej izpostavljamo primere dobrih praks. Primer dobre prakse v deželi FVG v 

programih del v javno dobro je vzpostavljen sistem izbora izvajalskih organizacij s strani 

naročnika/predlagatelja prek javnega razpisa. Naročnik/predlagatelj, običajno občina ali 

dežela, prek določenih meril v razpisu izbere najustreznejše izvajalce programa in šele nato 

predlagatelj kandidira s programom za odobritev in financiranje. V Sloveniji nimamo s strani 

naročnika določenega izbora za izvajalce prek razpisa, temveč je v prosti presoji vsake občine 

(naročnika), katere programe bo podprla/sofinancirala in jim s tem omogočila kandidiranje na 

javno povabilo ZRSZ. 

Primer dobre prakse iz FVG je tudi javni razpis, ki ga uporabljajo v programu del v javno 

dobro, in sicer v zvezi z napotovanjem kandidatov za vključitev. V Sloveniji je izbor med 

kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, voden s strani zaposlitvenega svetovalca na 

ZRSZ. Ta izbere najustreznejše osebe in nato sledi še dokončni izbor s strani delodajalca. V           

FVG, pri delih v javno dobro pa imajo za osebe, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za vključitev, 

uveden sistem točkovanja po kriterijih in jih nato glede na točke razvrstijo na sezname 

razpoložljivosti. S tem centri za zaposlovanje zagotavljajo večjo objektivnost pri napotovanju 

kandidatov oz. določanju prednosti. Možen je sicer tudi negativni vidik takega načina izbora, 

saj ne upošteva subjektivne dejavnike, kot je kandidatova afiniteta do ponujenega 

konkretnega dela (delo z invalidi, starimi ipd.), kar pomeni vprašljivost uspešnosti nabora. S 

tega stališča je sistem individualne obravnave svetovalca zaposlitve, kot ga poznamo v 

Sloveniji, ustreznejši. Iz tega lahko izpeljemo, da bi bil primer dobre prakse skupek obeh 

različnih pristopov, tj. seznam zainteresiranih s točkovanjem določenih meril, kar bi 

vzpostavilo vrstni red na listi kandidatov, obenem pa še dodatna presoja svetovalca v 

dogovoru z brezposelno osebo o ustreznosti za določeno delo. 

Ureditev javnih del v Sloveniji in del v javno dobro v deželi FVG je dobro zastavljena glede 

zaščite proti zlorabi izvajanja redne dejavnosti izvajalske organizacije prek javnih del. V 

programu italijanskih javnih del pa je kot varovalo proti temu postavljena le zahteva, da se 

javna dela lahko izvajajo, če gre za občasne dejavnosti izvajalca. Iz množice sodnih sporov v 

Italiji na tem področju je možno sklepati, da varovalo ni dovolj uspešno. Iz tega lahko 

izpeljemo, da so prakse, ki jih imamo v Sloveniji glede določitve javnega interesa s strani 

lokalnih skupnosti, definiranih področij dela v Katalogu javnih del, obvezujočih določb v 

javnem povabilu glede neprofitnosti delodajalcev in prepovedi izvajanja redne dejavnosti, 

zagotovo dobre prakse. 

Statistika kaže, da brezposelnost pada, a problematika dolgotrajno brezposelnih oseb ostaja in  

to je pojav, ki potrebuje posebno obravnavo, ne glede na dvig ali upad brezposelnosti v 

državi. Javna dela so se izkazala skozi dolgo obdobje kot instrument, ki ima več pozitivnih 

učinkov. Postavlja pa se vprašanje, kakšna je njihova prihodnost. 

Če razmišljamo o prihodnosti, se ne moremo izogniti vplivu pojava, ki spreminja način, kako 

se organizira in izvaja delo v sodobni družbi. To je pojav digitalizacije, ki ga sprožajo 
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tehnološke inovacije. Ta prinaša nove izzive v svet dela in zaposlovanja. Nekatere panoge 

zaradi tega že doživljajo odmiranje cele vrste delovnih mest, medtem ko se na drugih 

področjih ustvarjajo nova. To velja tudi za Slovenijo, kjer se delež avtomatizacije in 

informatizacije stalno povečuje, s tem pa se posledično povečuje delež tako imenovanih 

fleksibilnih delovnih razmerij in nestandardnih oblik zaposlovanja, katerih značilnost je nižja 

stopnja varstva dela (Stefančič in Zirnstein 2018). Vse to pa na novo odpira vprašanja v zvezi 

z zaposlovanjem in socialno varnostjo. Odziv na te spremembe predstavlja koncept prožne 

varnosti, ki temelji na iskanju pravilnega ravnotežja med prožnostjo in varnostjo na trgu dela. 

Prožna varnost je ena od pomembnih prioritet politik zaposlovanja EU, ki se spopada z izzivi, 

ki jo prinašajo poleg digitalizacije tudi globalizacijski proces, staranje prebivalstva in drugi 

dejavniki. 

Cilj prožne varnosti je poleg zagotavljanja visoke prožnosti tako s prožnimi delovnimi 

razmerji kot prožno organizacijo dela tudi doseganje visoke varnosti zaposlitve. Ta se dosega 

na način, da se delavcem zagotavlja možnost za pridobitev spretnosti in znanj prek APZ in 

vseživljenjskega učenja ter ustreznih sistemov nadomestil za brezposelnost, s čimer se jim 

omogoči prilagoditev spremembam na trgu dela (Laporšek in Dolenc 2011). Doseganje 

visoke varnosti zaposlitve s programi APZ bo torej potrebno tudi v bodočnosti zaradi 

nenehnih sprememb na trgu dela. Razmišljati pa bi morali tudi o tem, da bi lahko imeli 

programi javnih del tudi v tem smislu pomembno vlogo v prihodnosti. 

Bi pa morda morali posodobiti tudi vsebine programov javnih del, tako da bi vključenim ne 

samo ohranjale in razvijale delovno kondicijo, ampak jim obenem omogočale učenje novih 

oblik dela, povezanih s tehnološko sodobnejšimi storitvami. Morda bi bilo potrebno 

organizirati vsebinsko tudi taka javna dela, ki bi bila dejansko priprava na razvoj novih 

delovnih mest, primernih za družbo prihodnosti. ZUTD pravzaprav to že predvideva in 

omogoča, saj v svojem 50. členu navaja, da je namen javnih del med drugim tudi spodbujanje 

razvoja novih delovnih mest. V 51. členu ZUTD pa je z navedbo, da je udeleženec javnih del 

lahko vključen v programe usposabljanja in izobraževanja, omogočeno, da bi se udeležence še 

dodatno izobraževalo v tej smeri. Pravne podlage torej so, potrebno bi bilo še v praksi 

uporabiti te možnosti. Kakšni pa bi lahko bili ti razvojni programi javnih del, ki bi pripravljali 

ljudi na nove, sodobne zahteve trga dela ter obenem kreirali nova delovna mesta za našo vse 

bolj digitalno prihodnost in v kakšnih novih oblikah bi se lahko pojavljali ti programi ter 

kakšne pravne podlage bi bile potrebne za take spremembe, pa je odprto področje možnega 

nadaljnjega raziskovanja. Kakor piše Kozjek (2010, 138), bi bilo pri uvedbi koncepta varne 

prožnosti potrebno upoštevati potrebe in specifičnosti trga dela ter ureditev prilagoditi 

družbenemu, socialnemu, gospodarskemu, zgodovinskemu, kulturnemu kontekstu in 

potrebam okolja. Posledično to velja za izvajanje programov APZ in prav tako javnih del. 

Upoštevati bo potrebno, ob globalnih trendih, tudi vse lokalne posebnosti. Zagotovo bo 

namreč vedno, ne glede na vse neizogibne družbene in tehnološke spremembe, obstajala 
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potreba po dodatni pomoči ranljivim skupinam, tj. starim, invalidnim, otrokom, ki jim že 

skorja tri desetletja tudi s programi javnih del Slovenija omogoča kvalitetnejše življenje. 
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