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POVZETEK 

Z Evropskim stebrom socialnih pravic poskuša Evropska unija postaviti na skupni imenovalec 

socialne politike, zaposlovanje in sisteme socialne varnosti držav članic. Ker omenjena 

področja urejajo in vodijo povsem avtonomne politike, je iskanje minimalnih skupnih 

izhodišč težavna naloga. V magistrski nalogi je podrobno predstavljenih in analiziranih vseh 

dvajset načel Evropskega stebra socialnih pravic, podano pa je tudi trenutno stanje na 

posameznih področjih v Evropski uniji in Sloveniji. Analiza trenutnega stanja v Sloveniji 

kaže, da implementacija Evropskega stebra socialnih pravic ne bi smela biti težava, saj 

Slovenija na marsikaterem področju že zdaj močno presega minimalne standarde, ki jih 

predlaga Evropska unija. S tega vidika so na koncu predstavljeni tudi predlogi tako našim 

predstavnikom v Evropski uniji kot slovenski vladi in državnemu zboru za nadaljnja izhodišča 

pri oblikovanju Evropskega stebra socialnih pravic in prihodnje evropske socialne politike.  

Ključne besede: Evropski steber socialnih pravic, Evropska unija, socialne politike, 

zaposlovanje, socialna varnost. 

SUMMARY 

By establishing the European Pillar of Social Rights, the European Union aims at a common 

denominator in fields such as social policy, employment and social security systems of the 

member states. However, due to the fact that those fields are run by autonomous policies it is 

difficult to find minimal common platforms. This Master's thesis presents and analyses the 20 

principles of the European Pillar of Social Rights and exposes the current situation of each 

field in the European Union and in Slovenia. According to the analysis of the present situation 

in Slovenia, implementation of the European Pillar of Social Rights should not be a problem. 

In many fields Slovenia exceeds by far the minimal standards proposed by the European 

Union. Certain proposals are presented to our representatives in the European Union as well 

as to the Government of the Republic of Slovenia and the National Assembly for further 

platforms concerning the design of the European Pillar of Social Rights and the future 

European social policy. 

Keywords: the European Pillar of Social Rights, the European Union, social policies, 

employment, social security.  

UDK: 349.3:061.1EU(043.2) 
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1     UVOD 

Vse od ustanovitve dalje se Evropska unija zavezuje, da bo hkrati z gospodarskim razvojem 

spodbujala tudi socialni razvoj svojih narodov, da bo spoštovala človekovo dostojanstvo, 

svobodo in človekove pravice ter da bo temeljila na nediskriminaciji, strpnosti, pravičnosti, 

solidarnosti in enakopravnosti vseh.  

Da bi lahko omenjena načela in pravice v celoti zagotavljala, je nujno potreben dobro delujoč 

in kakovosten sistem socialne varnosti, kar pa je na ravni Evropske unije precejšnja težava, 

saj se sistemi socialne varnosti med državami članicami Evropske unije zelo razlikujejo. 

Glavno oviro za korenitejše poseganje Evropske unije v sisteme socialne varnosti posameznih 

držav članic predstavlja evropska zakonodaja, po kateri je skrb za te sisteme izključno v 

domeni držav članic, zato lahko Evropska unija izdaja zgolj priporočila, ki pa držav članic 

pravno ne zavezujejo. 

V luči zmanjševanja teh ovir je Evropska komisija 8. marca 2016 v Strasbourgu predstavila 

prvi predhodni oris Evropskega stebra socialnih pravic (orig. European pillar of social rights), 

ki je del prizadevanj Evropske unije za bolj poglobljeno ter pravičnejšo ekonomsko in 

monetarno unijo. Evropski steber socialnih pravic je tudi osrednji predmet pričujoče 

magistrske naloge. 

Naloga je sestavljena iz štirih poglavij. V uvodnem poglavju opredelimo teoretična izhodišča 

in predstavimo obravnavani problem, predstavimo namen in cilje raziskave ter dve temeljni 

raziskovalni vprašanji, s pomočjo katerih analiziramo trenutno stanje na področju socialne 

varnosti, na koncu pa predstavimo še raziskovalne metode in težave, s katerimi smo se 

srečevali pri obravnavi. V drugem poglavju podrobneje predstavimo razvoj socialne politike 

oziroma prava socialne varnosti v Evropski uniji, pri čemer se osredotočamo predvsem na 

socialne pravice in zaposlovanje. V tretjem poglavju podrobno predstavimo vseh dvajset 

načel Evropskega stebra socialnih pravic, pri vsakem izmed načel pa predstavimo tudi 

trenutno stanje v Evropski uniji in Sloveniji. V zadnjem poglavju s pomočjo raziskovalnih 

vprašanj podamo povzetek celotne raziskave, obrazložimo, v čem vidimo prispevek naše 

magistrske naloge, in podamo predloge za nadaljnje raziskave.  

1.1    Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Republika Slovenija je socialna država, ki s svojo zakonodajo in drugimi aktivnostmi skrbi in 

je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in interesov prebivalstva. Načelo socialne 

države je izrecno zapisano v 2. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 

42/97, 66/00, 43/03 in 68/06), v 50. členu pa je določeno, da imajo vsi državljani pravico do 

socialne varnosti. Na tej podlagi se država zavezuje, da bo uresničevala ustavne določbe, v 

zakonih pa določa načine njihovega uresničevanja.  
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Socialnih pravic kot temeljnih človekovih pravic in svoboščin ne varujejo samo posamične 

moderne socialne države, temveč tudi zveze le-teh, na primer Evropska unija.  

Že Pariška pogodba (uradno Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo) iz 

leta 1951, ki je nastala z namenom ustvarjanja diplomatske in ekonomske stabilnosti v 

Zahodni Evropi po drugi svetovni vojni, je v 3.e členu določala, da morajo organi Evropske 

skupnosti v okviru svojih pristojnosti in v skupnem interesu spodbujati izboljšanje 

življenjskih in delovnih pogojev zaposlenih. Izražena je bila predvsem skrb za življenjske in 

delovne pogoje delavcev v premogovništvu in jeklarstvu, ustanovljen pa je bil tudi sklad, ki je 

pokrival stroške prerazporejanja odvečnih delavcev (Kopač, Hazl in Svetlik 2002, 60).  

Pogodba o ustanovitvi evropske gospodarske skupnosti iz leta 1957 je bila predvsem 

gospodarske narave, pri čemer je socialna politika ostala zunaj pristojnosti Evropske 

skupnosti. Z vidika socialne varnosti je pogodba predvidevala le tesno sodelovanje med 

državami članicami, ki naj bi ga spodbujala novoustanovljena Evropska komisija, in 

predlagala ustanovitev Evropskega socialnega sklada kot glavnega orodja v boju proti 

brezposelnosti, predvsem v smislu spodbujanja zaposlovanja in omogočanja večje geografske 

in poklicne mobilnosti, torej povečevanja priložnosti za delavce (Kopač, Hazl in Svetlik 2002, 

60).  

Občutne spremembe k Rimski pogodbi je prinesel Enotni evropski akt (Uradni list EU, št. L 

169/87) iz leta 1987, saj so se z njegovo uvedbo povečale pristojnosti Evropske unije tudi na 

področju socialne politike. 118.b člen je postavil temelje socialnega dialoga na ravni Evropske 

skupnosti, 130.a člen pa je določal, da bo Evropska skupnost v skladu s pospeševanjem 

vsesplošnega skladnega razvoja razvijala in izvajala tiste dejavnosti, ki krepijo tudi njeno 

socialno kohezijo. Kljub omenjenim spremembam Enotni evropski akt ni razrešil vprašanj 

socialnega prostora, temveč je to prvič delno uredila šele Maastrichtska pogodba (Kopač, 

Hazl in Svetlik 2002, 60).  

Z Maastrichtsko pogodbo (uradno Pogodba o Evropski uniji) iz leta 1992, s katero je bila 

ustanovljena Evropska unija, je bila prvič zapisana pravna podlaga za harmonizacijo področja 

dela. Podpisnice so se uradno zavezale k zagotavljanju dobrega delovanja enotnega trga, v 

oziru tega pa tudi k spodbujanju visoke ravni zaposlenosti in socialne zaščite ter enakosti med 

moškimi in ženskami tudi na področju zaposlovanja. Najpomembnejša novost Maastrichtske 

pogodbe na področju socialnega varstva in zaposlovanja je bilo sprejetje Sporazuma o 

socialni politiki in Protokola o socialni politiki. S Sporazumom o socialni politiki je Svet 

Evropske unije dobil pooblastilo, da lahko sprejema direktive, ki opredeljujejo minimalne 

zahteve na več novih področjih, ki so zavezujoča za vse članice, razen za Veliko Britanijo. 

Velika Britanija se s predlaganimi spremembami k poglavju o socialni politiki ni strinjala, 

preostale države članice pa so se odločile, da nadaljujejo s sklepanjem Sporazuma o socialni 

politiki in podpisom (Kavar - Vidmar 2001). 
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Neskladje je bilo odpravljeno leta 1997 s podpisom Amsterdamske pogodbe (Uradni list EU, 

št. C 340/97), ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbo o ustanovitvi Evropske 

skupnosti in nekatere z njima povezane akte. Sporazumno z Veliko Britanijo je Amsterdamska 

pogodba vključevala Sporazum o socialni politiki, v katerem so bile z manjšimi 

spremembami zapisane vse obstoječe določbe o socialni politiki. Med glavnimi novostmi, ki 

jih je uvedla Amsterdamska pogodba, je bil tudi začetek usklajene evropske strategije 

zaposlovanja. 

Leta 2000 je bila v Nici slovesno razglašena Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 

(Uradni list EU, št. C 326-2/12), vendar je na področje socialne politike vnesla le malo 

sprememb, saj ni bila pravno zavezujoča. Neposredno je začela učinkovati šele leta 2007 z 

Lizbonsko pogodbo (Uradni list EU, št. C 306-1/07). Lizbonska pogodba, ki spreminja in 

nadgrajuje Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije, je prinesla 

številne spremembe tudi na področju socialne politike. Z Lizbonsko pogodbo je Evropska 

unija postala pravna oseba, Listina o temeljnih pravicah pa se je iz političnega akta 

konvertirala v pravni akt in postala pravno zavezujoča. 

Marca 2016 je Evropska komisija predstavila prvi oris prihodnjega Evropskega stebra 

socialnih pravic in začela z obširnim posvetovanjem o evropski socialni agendi, s čimer je 

želela odpreti razpravo o vprašanjih, kot so: ali socialne politike Evropske unije in držav 

članic ustrezajo potrebam enaindvajsetega stoletja, kako lahko zagotovimo vzdržnost 

evropskega socialnega modela v prihodnosti, kako vključiti globalne spremembe v trg dela in 

sisteme socialne varnosti ipd. (Evropska komisija 2016b). K oblikovanju predloga 

Evropskega stebra socialnih pravic so najverjetneje vodili motivi pravičnejše ureditve 

socialnih pravic za vse evropske državljane, saj je nedavna gospodarska kriza na območju 

držav članic tudi v tem oziru pustila škodljive posledice in prispevala k neenakim pogojem 

zaposlovanja in socialne varnosti znotraj držav članic. 

Predlog Evropskega stebra socialnih pravic, ki ga podrobneje predstavljamo in analiziramo v 

magistrski nalogi, temelji na dvajsetih ključnih načelih, ki so razdeljena v tri kategorije: v 

prvo kategorijo spadajo tista, ki zadevajo enake možnosti in dostop do trga dela, v drugo tista, 

ki zadevajo poštene delovne pogoje, v tretjo pa tista, ki zadevajo ustrezno in vzdržno socialno 

zaščito. Predlog, ki zajema različna politična področja (enake možnosti, človekove pravice, 

državljanske pravice, pravice žensk itn.), naj bi tako postal vodilo politik na vseh tistih 

področjih, ki so bistvenega pomena za pravičen trg dela in hkrati za mreže socialne varnosti 

znotraj držav članic. Predlagana načela seveda ne bi nadomestila obstoječih pravic, temveč bi 

predvsem omogočila lažje ocenjevanje in spremljanje dosežkov nacionalnih zaposlitvenih in 

socialnih politik. Rezultat razprave, ki je zajet v Evropskem stebru socialnih pravic, bi moral 

postati referenčni okvir za pregled uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev v 

državah članicah, pospeševati procese reform na nacionalni ravni, zlasti pa postati nekakšno 

vodilo za zmanjševanje razlik znotraj evrskega območja (Evropska komisija 2017b). 
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V magistrski nalogi nas bo zanimalo predvsem, kakšen bo doprinos predloga Evropskega 

socialnega stebra za Slovenijo. 

1.2    Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je s pomočjo kritične analize določb mednarodnopravnih 

dokumentov in slovenske zakonodaje razčleniti vsebino Evropskega stebra socialnih pravic, 

njegov domet in morebitni vpliv na slovensko zakonodajo s področja delovnega in socialnega 

prava.  

Cilj magistrske naloge je analizirati prednosti in slabosti Evropskega stebra socialnih pravic 

oziroma ugotoviti, kako in na katerih področjih lahko njegova implementacija prispeva k 

večji socialni varnosti slovenskih državljanov.  

1.3    Temeljna raziskovalna vprašanja 

Za namen naše raziskave opredelimo dve raziskovalni vprašanji, ki se nanašata na trenutno 

stanje na področju socialne politike in prava socialne varnosti Evropske unije in Slovenije: 

 R1: Kakšna je vsebina Evropskega stebra socialnih pravic? 

 R2: Kakšni so potencialni učinki Evropskega stebra socialnih pravic na slovensko 

zakonodajo, predvsem s področja delovnega in socialnega prava? 

Prvo vprašanje je neposredno usmerjeno v spoznavanje vsebine Evropskega stebra socialnih 

pravic in seznanitev s tem, na katera področja bo Evropski steber socialnih pravic vplival. 

Tako vprašanje posredno implicira tudi seznanitev s trenutnim stanjem na socialnem in 

zaposlitvenem področju v Evropski uniji. Da bi nanj lahko odgovorili, pregledamo določene 

dele evropske zakonodaje in drugih pravnih aktov, kot so uredbe, direktive ipd., pomagamo 

pa si tudi s predstavitvami in razlagami nekaterih strategij, smernic in programov evropske 

socialne politike, ki jih na spletnih straneh ponujajo različne institucije. 

 

Odgovor na drugo vprašanje je zahtevnejša naloga, saj Evropski steber socialnih pravic v 

slovenskem prostoru še ni bil podrobneje obravnavan. Zato analiziramo trenutno stanje na 

socialnem in zaposlitvenem področju v Sloveniji ter na podlagi analize podamo subjektivno 

mnenje o potencialnih učinkih Evropskega stebra socialnih pravic na slovensko zakonodajo, 

predvsem s področja delovnega in socialnega prava. 

1.4    Predvidene metode raziskovanja 

Magistrska naloga je v celoti teoretične narave, glavno raziskovalno metodo pa predstavlja 

analiza sekundarnih dokumentov. Pri analizi prava socialne varnosti si pomagamo z domačo 
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in tujo strokovno literaturo s področja prava, pregledamo spletne objave ter povzamemo 

ugotovitve avtorjev strokovnih in znanstvenih člankov. V nalogo vključimo tudi mnenja in 

predloge Evropske komisije. Vse zbrane podatke na koncu smiselno povežemo v celoto in 

predstavimo odgovore na raziskovalna vprašanja. 

1.5    Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Evropska unija je mlada struktura in se na področju zakonodaje in sodne prakse nenehno 

razvija in spreminja, zato so določila Evropske unije glede koordinacije socialnih pravic v 

različnih državah članicah precej zapletena. Naša raziskava tako temelji na predpostavki, da 

zbrani viri, ki so večinoma sekundarni dokumenti, zadostujejo za teoretično analizo predloga 

Evropskega stebra socialnih pravic. Poleg tega tematika v slovenskem prostoru še ni bila 

podrobneje obravnavana, zato v nalogi predstavljamo predvsem subjektivno mnenje. 
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2     SOCIALNA POLITIKA IN SOCIALNO PRAVO EVROPSKE UNIJE 

Za boljše razumevanje razloga nastanka in same vsebine Evropskega stebra socialnih pravic 

najprej podrobneje predstavljamo razvoj socialne politike in socialnega prava Evropske unije. 

Najprej predstavimo skrb za socialne pravice in socialno varnost v Evropski uniji, v 

podpoglavju 2.2 pa podrobneje še skrb za socialne pravice delavcev v Evropski uniji. V 

okviru drugega poglavja obrazložimo tudi problematiko v zvezi s pravno podlago Evropske 

unije za koordinacijo sistemov socialne varnosti.  

2.1    Socialna politika Evropske unije 

V okviru predstavitve razvoja socialne politike in socialnega prava Evropske unije najprej 

predstavimo nekaj splošnih pojasnil v zvezi s socialnimi pravicami in socialno varnostjo, nato 

pa še ključne dokumente Sveta Evrope in Evropske skupnosti (kasneje Evropske unije), ki so 

bili sprejeti z namenom urejanja področja socialnih in delavskih pravic. 

2.1.1   Splošno o socialnih pravicah in socialni varnosti 

V nasprotju z državljanskimi in političnimi pravicami, ki jih je mogoče z lahkoto definirati, je 

socialne pravice težko opredeliti, predvsem zaradi stalno spreminjajočega se obsega in 

standarda varstva državljanov. Socialne pravice, ki so namenjene zagotavljanju ustreznih 

življenjskih pogojev državljanov, namreč ne delujejo na podlagi splošno priznanih 

minimalnih standardov, temveč se oblikujejo in rastejo skladno s spremembami v družbi 

(Coppola 2010).  

Da bi lahko država svojim državljanom zagotavljala temeljne državljanske in socialne 

pravice, ki so vezane tako na njihovo gospodarsko blaginjo in varnost kot na pravico, da 

živijo v skladu s standardi in normami, veljavnimi v državi, mora zagotavljati vsaj minimalno 

socialno varnost, zato ima vsaka moderna socialna država razvit sistem socialne varnosti 

(Coppola 2010). 

Evropska skupnost (kasneje Evropska unija), ki je prvotno nastala z namenom gospodarskega 

sodelovanja, vzpostavitve skupnega trga in monetarne enotnosti, je kmalu ugotovila, da 

gospodarska rast sama po sebi ne prinese tudi socialnega napredka, zato si je kot cilj zastavila 

tudi harmonizacijo tistih področij, ki vplivajo na socialno politiko in socialno varnost, saj so 

se začele pojavljati zahteve, da se gospodarsko Evropo dopolni še s socialno (Kavar - Vidmar 

2001).  

Socialni vidik je bil izražen že v prvotnih pogodbah in vseh naslednjih revidiranih različicah. 

V 2. členu prečiščene različice Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 

(Uradni list EU, št. C 321E/06) si ta kot poglavitno nalogo zadaja, da bo v celotni Evropski 



 

7 

skupnosti med drugim spodbujala visoko stopnjo zaposlenosti in socialne zaščite, enakost 

moških in žensk, visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, zvišanje ravni in 

kakovosti življenja, ekonomsko in socialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. 

Načela, s katerimi se je Evropska skupnost zavezala, da bo spoštovala in skrbela tudi za 

socialne pravice državljanov držav članic, pa so bila na začetku predvsem programske narave 

in niso bila pravno zavezujoča ali neposredno uporabna. Zato je Evropska skupnost pri 

razvijanju skupne evropske politike in prava morala vključiti tudi področje socialnih pravic in 

socialne varnosti (Kavar - Vidmar 2001). 

2.1.2   Evropska socialna listina  

Leta 1961 so države članice Sveta Evrope v Torinu podpisale Evropsko socialno listino (orig. 

European Social Charter). V nasprotju z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in 

svoboščin, ki jo je Svet Evrope sprejel enajst let pred tem ter obravnava državljanske in 

politične pravice, je Evropska socialna listina usmerjena izključno v temeljne socialne in 

ekonomske pravice. Tako obravnava širok spekter socialnih in ekonomskih pravic, ki se 

nanašajo na zaposlovanje, bivanje, zdravje, izobraževanje, socialno zaščito in splošno 

blaginjo. Poleg tega daje listina poseben poudarek tudi zaščiti ranljivih oseb, torej starejših, 

otrok, invalidov in migrantov, ter jasno obsoja in prepoveduje vsakršno diskriminacijo 

(Council of Europe b. l.). 

Kot taka listina predstavlja nekakšen »temeljni kamen« za vse kasnejše evropsko socialno 

pravo in zakone, ki so bili sprejeti na ravni držav članic (tako Sveta Evrope kot Evropske 

unije), saj noben drug pravni instrument na vseevropski ravni ni zagotavljal tako obsežnega in 

popolnega varstva socialnih pravic. Listino lahko razumemo kot socialno ustavo Evrope in 

enega izmed bistvenih delov »arhitekture« človekovih pravic v Evropi (Council of Europe       

b. l.). 

S podpisom Evropske socialne listine so se države članice Sveta Evrope zavezale, da bodo 

svojim prebivalcem zagotovile vsaj večino socialnih pravic, ki jih listina navaja (posamična 

država članica mora namreč ratificirati vsaj šestnajst členov), in s tem izboljšale njihov 

življenjski standard in njihovo socialno blaginjo. Revidirano (razširjeno in spremenjeno) 

Evropsko socialno listino iz leta 1996, ki vsebuje enaintrideset ekonomskih in socialnih 

pravic (prvotna jih je vsebovala osemnajst), je leta 1999 ratificirala tudi Slovenija, in sicer 

vseh enaintrideset členov (Bubnov - Škoberne in Strban 2010, 132). 

V revidirani Evropski socialni listini (ETS, št. 163/96) – vsebina je predstavljena v Zakonu o 

ratifikaciji Evropske socialne listine (ETS, št. 163/96) (spremenjene) (Uradni list RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 7/99) – so tako obravnavane temeljne pravice, kot so pravice 

delavcev do svobodne izbire poklica (1. člen), pravičnih in varnih delovnih pogojev (2. in 3. 
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člen), pravičnega plačila, ki bi njim in njihovim družinam zagotovil dostojen življenjski 

standard (4. člen), svobodnega združevanja v organizacije (5. člen), varovanja zdravja (11. 

člen) itn. Poleg naštetih pa je za področje socialne zaščite pomemben tudi 12. člen, s katerim 

se pogodbenice zavezujejo, da uvedejo sistem socialne varnosti, ga ohranjajo na zadovoljivi 

ravni in si hkrati prizadevajo, da bi se sistem socialne varnosti čim hitreje razvijal in dosegel 

še višjo raven. Nadalje se pogodbenice zavezujejo, da bodo storile vse, kar je v njihovi moči, 

da z dvo- in večstranskimi sporazumi ali kako drugače zagotovijo enakopravno obravnavanje 

lastnih državljanov in državljanov drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti. 

2.1.3   Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev 

Na podlagi Evropske socialne listine je Evropska unija (takrat uradno še Evropska skupnost) 

leta 1989 sprejela Listino Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Z njo se je 

zavezala, da pri ustanovitvi in delovanju enotnega trga ne bo zanemarjala socialne dimenzije 

Evropske unije, saj je njen osnovni in glavni cilj prav skladen ekonomski in socialni napredek 

držav članic ter nenehno izboljševanje razmer za življenje in delo (Bubnov - Škoberne in 

Strban 2010, 173). 

To je bil prvi večji vsebinski poseg Evropske unije na socialno področje. Listina Skupnosti o 

temeljnih socialnih pravicah delavcev (Commission of the European Communities 1990) še 

podrobneje in bolj specifično obravnava pomembne socialne in ekonomske pravice delavcev 

na območju Evropske unije ter se zavezuje, da bo spoštovala svobodo gibanja (od 1. do 3. 

člena), pravico do zaposlitve in pravičnega plačila (od 4. do 6. člena), izboljševanja 

življenjskih in delovnih pogojev (od 7. do 9. člena), svobodo združevanja in kolektivnih 

pogajanj (od 11. do 14. člena), pravico do enakopravne obravnave obeh spolov (16. člen), 

pravico delavcev do obveščenosti, posvetovanja in soudeležbe (od 17. do 18. člena), pravico 

do varnosti in zdravja pri delu (19. člen) itn. (Commission of the European Communities 

1990, po Eurofound b. l. b).  

V 10. členu Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev je določeno, da ima 

vsak delavec pravico do ustrezne socialne zaščite. Ne glede na delavčev položaj v podjetju ali 

njegovo velikost morajo biti delavcu zagotovljene ustrezne dajatve iz sistema socialne 

varnosti. Osebam, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo vstopiti na trg dela in 

nimajo zadostnih sredstev za preživetje, pa mora biti zagotovljena socialna pomoč 

(Commission of the European Communities 1990, po Bubnov - Škoberne in Strban 2010, 

173).  

V nadaljevanju se Evropska skupnost z listino zavezuje, da bo skrbela tudi za zaščito otrok in 

mladostnikov (od 20. do 23. člena), starejših oseb (od 24. do 25. člena) in invalidov (26. člen) 

(Commission of the European Communities 1990).  
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Čeprav je Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev predstavljala prvi 

pomembnejši napredek na socialnem področju, ni presegala narave politične deklaracije, saj 

ni bila pravno obvezujoča.  

2.1.4   Sporazum o socialni politiki 

Leta 1991 je bil na državnem vrhu v Maastrichtu sprejet Sporazum o socialni politiki, in sicer 

z namenom uresničevanja Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev, vendar 

dela o socialni varnosti ni bilo mogoče vnesti v ustanovitveno Pogodbo o Evropski uniji 

(PEU), saj je temu nasprotovala Velika Britanija (Bubnov - Škoberne in Strban 2010).  

Kljub nestrinjanju Velike Britanije pa je bil v Maastrichtsko pogodbo vključen Protokol o 

socialni politiki, ki je pomenil nekakšen kompromis z Veliko Britanijo. Tako se je vseh 

takratnih dvanajst držav članic strinjalo, da bi enajst držav članic lahko sprejemalo ukrepe na 

področju zaposlovanja in industrijskih razmerij, ki bi bili v skladu z vsebino Sporazuma o 

socialni politiki. Velika Britanija je imela v teh postopkih možnost nesodelovanja in rezultati 

naj je ne bi zavezovali. Med letoma 1992 in 1997 je Evropska unija tako delovala »dvotirno«. 

V skladu z novimi postopki socialne politike iz Protokola in Sporazuma o socialni politiki je 

enajst držav članic podpisalo direktive o evropskih svetih delavcev (1994), o starševskem 

dopustu (1996) in delu s krajšim delovnim časom (1997) (Eurofound b. l. a).  

Leta 1997 se je novoizvoljena vlada Velike Britanije odločila, da bo prenehala z odstopanjem. 

Protokol o socialni politiki je bil tako črtan, Sporazum o socialni politiki pa je bil vključen v 

Amsterdamu spremenjeno Pogodbo o Evropski uniji, saj ga je tokrat soglasno sprejelo vseh 

dvanajst držav članic (Eurofound b. l. a). 

V prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji (Uradni list EU, št. C 326-1/12) je zapisano, 

da vse države članice soglasno odločajo o področjih socialne varnosti in socialne zaščite 

delavcev, zaščite delavcev ob prenehanju delovnega razmerja, kolektivne obrambe interesov 

delavcev in delodajalcev, o pogojih zaposlovanja za delavce iz tretjih držav ter o finančnih 

prispevkih za spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest. Kvalificirana večina pri 

odločanju je zadostna na področjih izboljševanja delovnega okolja oziroma varnosti in 

zdravja pri delu, integracije oseb, ki so izključene iz trga dela, ter enakopravnosti spolov 

glede priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu. Področja, ki ostajajo izključena iz 

odločanja Evropske skupnosti in ostajajo v domeni vsake države članice same, pa so plače ter 

pravice do združevanja, stavke in odpuščanja delavcev (Kavar - Vidmar 2001). 

Določbe Sporazuma o socialni politiki so bile z Amsterdamsko pogodbo vključene tudi v  

Pogodbo o delovanju Evropske unije, v kateri je socialni politiki namenjeno 10. poglavje. V 

151. členu prečiščene različice Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 

326-1/12) je zapisano, da si bodo tako Evropska unija kot države članice ob upoštevanju 
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temeljnih socialnih pravic iz Evropske socialne listine in Listine Skupnosti o temeljnih 

socialnih pravicah delavcev prizadevale za cilje, kot so spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje 

življenjskih razmer in delovnih pogojev, ustrezna socialna zaščita, boj proti izključenosti itn. 

Kljub temu tudi Sporazum o socialni politiki ni podal konkretnejše podlage za večjo socialno 

varnost delavcev in drugih državljanov. Če je gospodarska politika Evropske unije pretežno v 

pristojnosti nadnacionalnih organov Evropske unije, pa socialna politika še vedno ostaja 

večinoma v pristojnosti držav članic.  

2.1.5   Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Lizbonska pogodba 

Leta 1999 je bila sklicana posebna konvencija za pripravo besedila Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 326-2/12) (v nadaljevanju podpoglavja Listina). Na 

spletni strani Evropskega parlamenta je zapisano, da so bila glavni vir navdiha Evropska 

konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ki so jo sicer podpisale vse 

države članice Evropske unije, ni pa k njej nikoli pristopila tudi Evropska unija kot pravni 

subjekt) ter vsem državam članicam skupno ustavno izročilo in temeljna načela prava 

Evropske skupnosti, kot podlaga pa sta ji služili obe socialni listini (Evropska socialna listina 

in Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev) (Evropski parlament b. l. a). 

Listina je bila razglašena leta 2000 v Nici in predvideno je bilo, da bo vključena v Pogodbo o 

Ustavi za Evropo. Ker pa je bila slednja na referendumih zavrnjena, Listina ni začela veljati 

pravno, temveč je bila le politično zavezujoč dokument. Po spremembah je bila ponovno 

razglašena leta 2007, ko so jo podpisali med plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta v 

Strasbourgu in ji tako pripisali prav poseben, sui generis, pravni položaj. S tem pa še ni 

postala pravno zavezujoča. Neposredno je začela učinkovati šele leta 2009 s sprejetjem 

Lizbonske pogodbe (Bubnov - Škoberne in Strban 2010, 174).  

Listina je razdeljena na preambulo in sedem poglavij. Prvih šest poglavij navaja človekove 

pravice, ki so inovativno razvrščene, saj je v Listini opuščeno tradicionalno razlikovanje med 

državljanskimi in političnimi ter ekonomskimi in socialnimi pravicami. Listina v poglavja 

združuje tiste pravice, ki so povezane s človekovim dostojanstvom (1. poglavje), 

svoboščinami (2. poglavje), enakopravnostjo vseh (3. poglavje), solidarnostjo (4. poglavje), 

pravicami državljanov (5. poglavje) in sodnim varstvom (6. poglavje), 7. poglavje pa 

pojasnjuje področje njene uporabe in načela za njeno razlago.  

Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe leta 2009 je bila Listini priznana enaka pravna veljavnost 

kot obema pogodbama (Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije) 

(Bubnov - Škoberne in Strban 2010, 174). S tem je tudi Listina postala sestavni del primarne 

zakonodaje Evropske unije, kot taka pa predstavlja merilo za oceno veljavnosti tako 

sekundarne zakonodaje Evropske unije kot nacionalnih ukrepov (Evropski parlament b. l. a). 
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Vsi sekundarno sprejeti pravni akti, kot so uredbe in direktive ali priporočila in drugi akti, ki 

jih sprejemata Evropski parlament in Svet Evropske unije, morajo biti v skladu z načeli in 

cilji, ki so zapisani v Listini. Čeprav se je Listina konvertirala v pravni akt, pa ni določila 

novih pristojnosti Evropske unije na področju socialnega varstva. 

2.1.6   Pravna podlaga koordinacije sistemov socialne varnosti 

Poudarili smo, da se sistemi socialne varnosti v državah članicah Evropske unije precej 

razlikujejo. Ker je Evropska unija izrazito gibljiva družba, sistemi socialne varnosti držav 

članic neizogibno trčijo, zato jih mora Evropska unija nujno povezati, koordinirati, saj bi bila 

v nasprotnem primeru predvsem ekonomsko aktivnim ljudem zaradi gibanja v drugi državi 

okrnjena pravica do socialne varnosti (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

Čeprav je Evropska unija z Lizbonsko pogodbo storila korak dlje v koordinaciji sistemov 

socialne varnosti, saj je v primarno pravo vključila tudi Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, v Pogodbah Evropske unije še vedno ni zadostne pravne podlage za bolj neposreden 

vpliv na spremembo zakonodaje s tega področja v posameznih državah članicah. V 153. členu 

Pogodbe o delovanju Evropske unije je namreč zapisano, da organizacija sistemov socialne 

varnosti ostaja v pristojnosti posameznih držav članic, medtem ko Evropska unija lahko le 

podpira in dopolnjuje njihove aktivnosti. To pomeni, da noben naknadno sprejet ukrep ne sme 

vplivati na pravico držav članic, da same določijo temeljna načela svojih sistemov socialne 

varnosti, in ne sme poslabšati finančne uravnoteženosti teh sistemov. V istem členu je 

določeno, da lahko Svet Evropske unije in Evropski parlament sprejemata kvečjemu direktive 

ali pa ukrepe v obliki spodbud in priporočil, ki nimajo pravnega značaja. To velja za področja 

varnega in zdravega delovnega okolja, socialne varnosti in socialne zaščite delavcev, 

vključevanja oseb, ki so izključene iz trga dela, enakopravne obravnave moških in žensk, boja 

proti socialni izključenosti, posodobitve sistemov socialne zaščite itn.  

Z uredbami, ki so v največji meri pravno zavezujoče, saj določajo tako cilje kot načine, kako 

naj države te cilje dosežejo, ter veljajo v celoti in neposredno zavezujejo vse države članice, je 

Skupnost uredila samo vprašanje socialnega varstva za delavce migrante iz drugih držav 

članic. Z namenom zagotavljanja svobode gibanja delavcev znotraj Evropske unije je 

Evropska komisija leta 1971 sprejela Uredbo št. 1408/71/EGS o uporabi sistemov socialne 

varnosti za zaposlene, samozaposlene in člane njihovih družin, ki se gibljejo na področju 

Skupnosti (Uradni list EU, št. L 149/71). Z omenjeno uredbo je Evropska unija obvezala 

države članice, da sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi delavci migranti in njihove družine 

pridobijo oziroma ohranijo vse pravice socialnega varstva, pridobljene z delom na območju 

različnih držav članic. Zaposleni in samozaposleni, ki so se »gibali« na območju več držav 

članic, ne smejo biti glede socialne varnosti na slabšem kot tisti, ki so celotno delovno 

obdobje prebili samo v eni državi članici (Kavar - Vidmar 2001). 
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V nasprotju z uredbami so direktive le delno obvezne, saj predpisujejo samo cilje, ki jih 

morajo države članice doseči, medtem ko je izbira načinov in metod prepuščena državam 

članicam (Kavar - Vidmar 2001). V 153. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije piše, da 

bo ta z direktivami določila predvsem minimalne zahteve za postopno izvajanje določenih 

načel in ciljev ter na ta način predvsem podpirala in dopolnjevala zakonodajo držav članic. 

Za sprejetje direktiv na področjih socialne varnosti in socialne zaščite delavcev, zaščite 

delavcev ob prenehanju delovnega razmerja ter kolektivne obrambe interesov delavcev in 

delodajalcev je v Pogodbi predvideno soglasje vseh držav članic, v čemer se odraža želja 

držav članic po ohranjanju izključne pristojnosti za oblikovanje sistema socialne varnosti na 

svojem ozemlju (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). Na teh področjih bo spremembe 

najtežje doseči. 

Lažje bo doseči spremembe na področjih, ki zadevajo izboljšanje delovnih razmer, da se 

zavarujeta zdravje in varnost delavcev, integracijo oseb, ki so izključene iz trga dela, ter 

predvsem enakopravno obravnavo moških in žensk. Dejansko je bilo največ direktiv sprejetih 

za slednje. Enako obravnavanje spolov je eno izmed področij socialne varnosti, na katera 

lahko Evropska unija posega s »trdim pravom« in z direktivami ureja področja enakega 

plačila za moške in ženske, enakega dostopa do zaposlitve, poklicnega izobraževanja, 

napredovanja, postopnega uresničevanja enakosti v zadevah socialne varnosti, starševskega 

dopusta ipd. Večje število direktiv ureja tudi vprašanja varnosti in zdravja pri delu (Kavar - 

Vidmar 2001).  

Direktiv pa ni mogoče sprejemati na področjih boja proti socialni izključenosti in posodobitvi 

sistemov socialne zaščite. Na teh področjih lahko Evropska unija sprejema samo »mehko 

pravo«, ki ga sestavljajo pravno neobvezna priporočila, resolucije, programska načela ipd. 

Kakršnakoli harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic je izrecno izključena 

(Bubnov - Škoberne in Strban 2010).  

Opisan poskus urejanja socialnega področja ni zadosten, da bi lahko nudil podlago za večjo 

socialno varnost delavcev in drugih državljanov. Uredbe o koordinaciji sistemov socialne 

varnosti (1408/71 in 574/72 ter kasnejši uredbi 883/2004 in 987/2009, ki sta nadomestili prvi 

dve) samo pravno in tehnično povezujejo sisteme socialne varnosti in nimajo neposrednega 

vpliva na njihovo vsebino, kot na primer krog upravičencev, pogoji za pridobitev, vrste, obseg 

pravic in postopek njihovega uveljavljanja, ki ostaja v domeni zakonodajalca posamezne 

države. Na to lahko Evropska unija vpliva samo na način »odprte koordinacije«, pisanja 

poročil in izdaje priporočil. Ker takšni ukrepi niso pravno zavezujoči, ni mogoče vključiti 

Sodišča Evropske unije, edina »sankcija« je sprejem priporočila za neko državo, kar pa 

učinkuje samo politično in ne tudi pravno (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 
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2.2    Pravica do dela in socialne pravice delavcev v Evropski uniji 

Eden izmed bistvenih pogojev za ustvaritev cilja Evropske unije – močnejša in vzdržnejša 

ekonomska in monetarna unija – je pošten in dobro delujoč trg dela, kar implicira tudi 

spoštovanje in skrb za (socialne) pravice delavcev. Kot bo razvidno v tretjem poglavju 

magistrske naloge, močnejši poudarek zaposlovanju ter spoštovanju in skrbi za pravice 

delavcev namenja tudi Evropski steber socialnih pravic, zato v podpoglavju 2.2 podrobneje 

predstavljamo pravico do dela in socialne pravice delavcev v Evropski uniji ter tudi nekaj 

strategij, s katerimi je Evropska unija v preteklosti že poskušala urediti to področje.  

2.2.1   Pravica do dela in proste izbire zaposlitve  

Pravica do dela in proste izbire zaposlitve je ena izmed temeljnih ekonomskih pravic in je kot 

taka vsebovana že v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščina 

Združenih narodov z resolucijo sprejela in razglasila leta 1948. V 23. členu je zapisano, da 

ima vsakdo pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih 

pogojev, do varstva pred brezposelnostjo, do enakega plačila za enako delo ter do pravične in 

zadovoljive nagrade, ki človeku zagotavlja dostojno življenje, kar naj se po potrebi dopolni še 

z drugimi sredstvi socialnega varstva (Varuh človekovih pravic b. l.).  

Pravici do dela in socialnim pravicam delavcev se podrobno posveča tudi Evropska socialna 

listina. V 1. členu se pogodbenice zavezujejo, da v luči zagotavljanja učinkovitega 

uveljavljanja pravice do dela kot enega izmed svojih glavnih ciljev sprejmejo doseganje in 

ohranjanje čim višje in uravnotežene ravni zaposlovanja, pri čemer težijo k doseganju polne 

zaposlenosti. Zavezujejo se, da bodo ščitile pravico delavca, da se preživlja s poklicem, ki ga 

je svobodno izbral, da bodo ustanavljale in vzdrževale brezplačne službe za zaposlovanje za 

vse delavce ter da bodo zagotavljale ali spodbujale ustrezno poklicno usmerjanje, 

usposabljanje in rehabilitacijo. Preostali členi obravnavajo pravice delavcev do pravičnih (2. 

člen), varnih in zdravih delovnih pogojev (3. člen), do pravičnega plačila (4. člen), ki bi njim 

in njihovim družinam zagotavljal dostojen življenjski standard, ter do združevanja (5. člen) in 

kolektivnih pogajanj (6. člen). Tisti, ki zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin niso zaposleni 

(bodisi trajno ali začasno), in njihove družine pa imajo pravico do pomoči iz sistema 

socialnega varstva (12. člen), do socialne in zdravstvene pomoči (13. člen) in do storitev 

socialnovarstvenih služb (14. člen). V socialne pravice, ki jih obravnava Evropska socialna 

listina, so vključeni otroci in mladostniki (7. in 17. člen), starejše osebe (23. člen) ter invalidi 

(15. člen) (Council of Europe 2015).  

Svoboda izbire poklica in pravica do dela je zapisana tudi v 15. členu Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah, kjer je v nadaljevanju opredeljeno tudi, da je vsakemu državljanu 

Evropske unije v katerikoli državi članici zagotovljena svoboda iskanja zaposlitve, dela, 
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ustanavljanja in opravljanja storitev ter da imajo državljani tretjih držav, ki smejo delati na 

ozemlju držav članic, pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani Evropske unije. 

Zapisano je v skladu z že omenjenimi osnovnimi temelji Evropske unije, ki v luči 

vzpostavitve enotnega notranjega trga predvideva svobodno gibanje delavcev znotraj 

Evropske unije, kar vključuje »odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva 

delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi 

pogoji«, kot je neposredno zajeto v 45. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije. Na 

podlagi tega člena je bila leta 1968 sprejeta Uredba št. 1612/68/EGS Sveta o prostem gibanju 

delavcev v Skupnosti (Uradni list EU, št. 257-2/68), ki še podrobneje razrešuje vprašanje 

mobilnosti delavcev znotraj Evropske unije (takrat uradno Evropske skupnosti), saj prav ta 

zagotavlja delavcu možnost izboljšanja njegovih življenjskih in delovnih pogojev ter 

pospešuje njegov socialni napredek in hkrati pomaga zadovoljiti potrebe gospodarstev držav 

članic. V tej uredbi je izrecno zapisano, da mora biti delavec, ki je državljan države članice in 

ki delo opravlja v drugi državi članici, deležen enake pomoči zavoda za zaposlovanje kot 

državljani te države (5. člen) in da ne sme biti deležen drugačne obravnave kot domači 

delavci, tako v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, glede socialnih in davčnih 

ugodnosti ter glede dostopnosti do usposabljanja, poklicnih šol in centrov za prekvalifikacijo 

(7. člen), glede članstva v sindikatih in uveljavljanja sindikalnih pravic (8. člen) ter glede 

nastanitve (9. člen).  

2.2.2   Evropska strategija zaposlovanja 

Zaposlitev ni samo ena izmed temeljnih pravic, ki je nujno potrebna za zagotavljanje 

kakovosti človekovega življenja, temveč je bistvenega pomena tudi za državo, saj je visoka 

stopnja zaposlenosti neločljivo povezana z gospodarsko rastjo in družbenim napredkom. 

Kot odgovor na visoko brezposelnost v večini držav Evropske unije v devetdesetih letih 

dvajsetega stoletja se ta odločila za celovitejšo politiko zaposlovanja in vprašanje 

zaposlovanja prvič postavila na vrh evropske agende. Potreben je bil nov integralni pristop k 

politiki zaposlovanja, ki bo upošteval napake iz preteklosti in temeljil na predpostavkah, da v 

Evropski uniji ni mogoče voditi politike zaposlovanja tako, da se brezposelnost izvozi v drugo 

državo članico, da država polne zaposlenosti ne more zagotoviti tako, da ustvarja proračunski 

primanjkljaj, da novih delovnih mest ne sme odpirati samo v javnem sektorju, da svoje 

konkurenčnosti ne more graditi s pomočjo socialnega dampinga, da je treba povečati 

prilagodljivost in posledično zaposljivost delovne sile, da je treba izoblikovati sistem socialne 

varnosti, ki bo tako delodajalce kot delojemalce spodbujal k zaposlovanju, itn. (Kajzer 2006). 

Na podlagi zgornjih izhodišč so države članice Evropske unije določile skupne cilje in 

oblikovale tako imenovano evropsko strategijo zaposlovanja.  
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Podlaga za uvedbo evropske strategije zaposlovanja je bila postavljena z Amsterdamsko 

pogodbo, s katero se je Evropska unija (takrat uradno Evropska skupnost) zavezala, da bo 

spodbujanje zaposlovanja v državah članicah postalo stvar skupne skrbi in koordinacije, 

ustanovljen pa je bil tudi stalni Odbor za zaposlovanje, ki naj bi pripomogel k usklajevanju 

med državami članicami glede politike zaposlovanja. Kljub temu je politika zaposlovanja 

ostala v izključni pristojnosti držav članic (Evropski parlament b. l. b). 

Pravna podlaga evropske strategije zaposlovanja je zapisana v 3. členu Pogodbe o Evropski 

uniji, v katerem se Evropska unija zavezuje, da si bo med drugim prizadevala tudi za 

visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo, ki je usmerjeno v polno zaposlenost in 

socialni napredek, ter v Pogodbi o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 326-1/12), 

kjer je zaposlovanju namenjeno celo poglavje. Da bi lahko dosegle cilje, zastavljene v 3. 

členu Pogodbe o Evropski uniji, si bodo države članice in Evropska unija prizadevale za 

razvoj usklajene strategije zaposlovanja, predvsem za spodbujanje kvalificiranih, 

usposobljenih in prilagodljivih delavcev in trgov dela (145. člen). Spodbujanje zaposlovanja 

obravnavajo kot zadevo skupnega pomena (146. člen) in bodo k visoki stopnji zaposlenosti 

prispevale s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja med državami članicami ter s 

podpiranjem in dopolnjevanjem njihovega delovanja. Pri tem se spoštujejo pristojnosti držav 

članic (147. člen). 

Glavni namen evropske strategije zaposlovanja (zdaj sestavni del strategije za gospodarsko 

rast Evropa 2020) je tako ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest v vsej Evropski 

uniji (Evropska komisija b. l. a.), njen glavni cilj pa je visoka zaposlenost, ki ga bo Evropska 

unija upoštevala pri oblikovanju in izvajanju vseh drugih politik in dejavnosti Evropske unije, 

kar je izrecno zapisano tudi v 9. in 147. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije.  

2.2.3   Strategija Evropa 2020 (2010–2020) 

Leta 2010 je Evropska komisija sprejela strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. V njej je Evropska unija opredelila krovne cilje: do leta 2020 povečati 

udeležbo oseb, starih med dvajset in štiriinšestdeset let, na trgu dela na 75 %, predvsem z 

večjo angažiranostjo žensk in starejših delavcev ter učinkovitejšim vključevanjem migrantov, 

najmanj 20 milijonov ljudi rešiti revščine in socialne izključenosti, zmanjšati osip v šolah na 

10 %, zvišati delež višješolsko in visokošolsko izobraženih mladostnikov na 40 % ter vlagati 

v raziskave, razvoj, inovacije in tehnologije, ki gospodarno izkoriščajo vire (Evropska 

komisija 2010). 

Strategija Evropa 2020 predvideva takšno gospodarsko rast, ki bo naravnana trajnostno in bo 

vključujoča, s čimer meri na gospodarstvo z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo (Evropska komisija 2010). Pri konceptu »vključujoče rasti« 

je posebej poudarjena krepitev vloge in položaja ljudi, in sicer z zagotavljanjem visoke 
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stopnje zaposlenosti, vlaganjem v njihove kvalifikacije, zmanjševanjem revščine, ustreznim in 

pravočasnim posodabljanjem trga dela ter posodabljanjem in ustreznim preoblikovanjem 

sistemov socialnega varstva, da bi se ljudje lahko lažje prilagajali spremembam, jih 

obvladovali in bi bila družba bolj povezana. Koristi gospodarske rasti je treba nujno razširiti v 

vse dele Evropske unije, tudi v najbolj oddaljene regije, in na ta način utrditi njeno teritorialno 

kohezijo. Evropa mora izkoristiti ves svoj delovni potencial, saj bo le tako uspešno prebrodila 

težave zaradi staranja svojega prebivalstva na eni in vse močnejše svetovne konkurence na 

drugi strani (Evropska komisija 2010). 

Za dosego ciljev, zapisanih v strategiji Evropa 2020 (ter drugih strategijah in dokumentih), je 

Evropska komisija predlagala nov način spremljanja in poročanja na ravni Evropske unije in 

za vsako državo članico. Predstavila je tako imenovani evropski semester, ki od leta 2010 

zagotavlja okvir za usklajevanje ekonomskih politik med državami članicami Evropske unije, 

v katerem države članice Evropske unije razpravljajo o svojih ekonomskih reformah in 

proračunskih načrtih, Evropska komisija pa spremlja njihov napredek in natančno analizira 

njihove načrte. Cilj evropskega semestra je zagotoviti trdne javne finance, preprečiti in 

odpraviti čezmerna makroekonomska neravnovesja, spodbuditi strukturne reforme za nova 

delovna mesta in gospodarsko rast ter spodbuditi naložbe. Da bi izpolnila cilje, Evropska 

komisija na podlagi natančnih analiz vsako leto pripravi priporočila za posamezne države 

članice, ki naj bi jih nacionalne vlade nato izvajale. Opisan proces je tako postal ključni 

mehanizem Evropske unije za usmerjanje in vodenje fiskalnih, makroekonomskih in 

strukturnih politik držav članic (Evropska komisija b. l. b, Evropska komisija b. l. c).  

V najnovejših priporočilih posameznim državam članicam, ki so bila izdana spomladi 2018, 

je posebna pozornost namenjena socialnim izzivom, ki temeljijo na Evropskem stebru 

socialnih pravic, ki ga obravnavamo v tretjem poglavju. Evropski semester ponuja možnost 

državam članicam, da spodbujajo in poročajo o napredku pri izvajanju stebra. Tako je 

Evropska komisija nedavno pozvala države članice, naj v skladu s tem v okviru svojih 

nacionalnih reformnih programov določijo nove prednostne naloge in ukrepe. Predlagana 

priporočila ta proces dodatno podpirajo in spodbujajo države članice, da pospešijo tiste 

nacionalne reforme, ki obravnavajo enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne 

pogoje ter socialno zaščito in vključenost. V okviru tega je posebna pozornost namenjena 

zagotavljanju ustreznih veščin, učinkovitih in ustreznih mrež socialne zaščite ter boljšemu 

socialnemu dialogu (European Commission 2018, 2). 

Da bi Evropska unija še konkretneje podpirala države članice pri implementaciji nacionalnih 

reform, je že leta 2015 ustanovila tako imenovano Podporo strukturnim reformam (orig. 

Structural Reform Support Service) – program, ki je namenjen financiranju prilagojene 

tehnične podpore državam članicam kot pomoč pri izvajanju načrtovanih reform. Podpora je 

namenjena vsem državam članicam Evropske unije, ki zanjo zaprosijo, pri čemer ni potrebno 

sofinanciranje s strani držav članic. Tehnična podpora je namenjena tudi reformam na 
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področju trga dela ter zdravstvenih in socialnih storitev (Evropska komisija b. l. d). Leta 2017 

je za podporo pri oblikovanju reform zaprosilo že štiriindvajset držav članic (European 

Commission 2018). 

2.2.4   Finančni programi Evropske unije za spodbujanje zaposlovanja 

Da bi Evropska unija konkretneje pomagala uresničevati cilje, ki si jih je zastavila v strategiji 

Evropa 2020, je leta 2014 oblikovala Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne 

inovacije (EaSI). Gre za finančni instrument Evropske unije, ki je namenjen spodbujanju 

kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja, izboljšanju delovnih pogojev, zagotavljanju 

ustrezne socialne zaščite, ki omogoča dostojno življenje, ter odpravljanju socialne 

izključenosti in revščine. Tako naj bi v obdobju 2014–2020 Evropska unija od celotnega 

proračuna programa, ki znaša 919.469.000 evrov, namenila 61 % proračuna za posodobitev 

zaposlitvenih in socialnih politik, 18 % za spodbujanje geografske mobilnosti delavcev in s 

tem povečanje možnosti za zaposlitev z odpiranjem trga dela, 21 % pa za financiranje 

mikroposojil za pripadnike ranljivih skupin, mikropodjetij in socialnega podjetništva 

(Evropska komisija b. l. f). 

Z vidika podpore zaposlovanju je zanimiv tudi program Horizon 2020, ki je namenjen 

finančni podpori raziskavam, razvoju, inovacijam in tehnologijam. »Evropa inovacij« je bila 

eden izmed ključnih ciljev v strategiji Evropa 2020, saj vlaganje v znanstveni in tehnološki 

razvoj, ki Evropski uniji zagotavlja globalno konkurenčnost, pomeni ekonomsko rast in nova 

delovna mesta. Cilj programa je tako spodbujati vrhunsko znanost in odstranjevati birokratske 

ovire za uvajanje inovacij (European Commission b. l. a). 

2.3 Vmesni zaključki o socialni politiki in socialnem pravu Evropske unije 

Evropska unija je prvenstveno nastala z namenom gospodarskega sodelovanja in 

vzpostavljanja skupnega trga in monetarne enotnosti, vendar je kmalu ugotovila, da bo morala 

koreniteje poseči tudi na področje socialne politike in socialne varnosti ter skušati doseči 

večjo enotnost med državami članicami tudi na tem področju. Spoštovanje in skrb za socialne 

pravice državljanov sta bila sicer izražena že v ustanovitvenih pogodbah o Evropski skupnosti 

(kasneje Evropski uniji), vendar so bila ta načela na začetku predvsem programske narave in 

za države članice niso bila pravno zavezujoča. To se je spremenilo šele z Lizbonsko pogodbo 

leta 2009, ki je v primarno pravo Evropske unije vključila tudi Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, ki sta ji kot podlaga služili dve predhodni socialni listini: Evropska 

socialna listina in Listina Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev. Tako morajo biti od leta 

2009 dalje vsi sekundarno sprejeti pravni akti, ki jih sprejemata bodisi Evropski parlament 

bodisi Svet Evropske unije, v skladu z načeli in cilji, ki so zapisani v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah. Kljub temu pa temeljni problem še vedno ostaja, saj tudi Listina ne določa 
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novih pristojnosti Evropske unije na področju socialnega varstva. V 153. členu Pogodbe o 

delovanju Evropske unije je namreč zapisano, da organizacija sistemov socialne varnosti 

ostaja v pristojnosti posameznih držav članic, Evropska unija pa lahko kvečjemu podpira in 

dopolnjuje njihove aktivnosti. Evropska unija lahko torej sprejema bodisi direktive bodisi 

spodbude in priporočila, ki pa nimajo pravnega značaja. Zaradi pomanjkanja ustreznih 

pravnih mehanizmov Evropska unija tako le stežka vpliva na zakonodajo posameznih držav 

članic, kar še posebej velja za tista področja, za katera je v Pogodbi o delovanju Evropske 

unije predvideno soglasje vseh držav članic. Ne nazadnje pa je njen poseg v zakonodajo na 

določenih področjih celo izrecno izključen, kar pomeni, da lahko na urejanje teh področij 

»poseže« samo s sprejemanjem pravno neobveznih priporočil, resolucij, programskih načel 

ipd. Tako Evropska unija za zdaj ne nudi pravne podlage za večjo socialno varnost delavcev 

in drugih državljanov, saj je njena edina »sankcija« za posamezne države članice, ki ne 

dosegajo minimalnih standardov, sprejem priporočil, kar pa kvečjemu učinkuje politično. 

V drugem podpoglavju smo podrobneje obravnavali pravico do dela in socialne pravice 

delavcev v Evropski uniji. Pošten in dobro delujoč trg dela je bistvenega pomena za ustvaritev 

ciljev Evropske unije, kar pa implicira tudi skrb za pravice delavcev. Pravica do dela in proste 

izbire zaposlitve je zapisana tudi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, kar pomeni, 

da je obljuba o zagotavljanju, spoštovanju in ohranjanju te pravice od leta 2009 del 

evropskega primarnega prava. Pravica do dela oziroma zaposlitve kot ena izmed temeljnih 

človekovih pravic pa ni pomembna samo z vidika posameznika, temveč tudi države, saj sta 

gospodarska rast in družbeni napredek neločljivo povezana z visoko stopnjo zaposlenosti. Iz 

tega razloga se je Evropska unija odločila za celovitejšo politiko zaposlovanja in oblikovala 

evropsko strategijo zaposlovanja, katere glavni namen je ustvarjanje novih in kakovostnih 

delovnih mest po celotni Evropski uniji, s čimer bi prispevala k višji stopnji zaposlenosti. 

Evropska strategija zaposlovanja je vključena v širšo strategijo Evropa 2020, ki si kot 

primarni cilj zastavlja gospodarstvo z visoko stopnjo zaposlenosti, ki bo na eni strani 

prispevalo k izboljšanju konkurenčnosti in produktivnosti evropskega gospodarstva, na drugi 

pa podpiralo trajnostno socialno tržno gospodarstvo. Da bi lahko Evropska unija uresničila 

zastavljeni cilj, se mora usmeriti tudi v razvoj nekaterih drugih področij. Tako strategija 

Evropa 2020 poudarja tudi pomen izobraževanja, ki na dolgi rok izboljšuje zaposljivost in 

znižuje revščino, ter razvoj znanosti in tehnologije, ki prispeva k čistejšemu okolju in manjši 

porabi energije ter ustvarja nova, visokokvalificirana delovna mesta. Na koncu smo kot 

primer navedli dva finančna programa, ki vsebinsko temeljita na smernicah iz strategije 

Evropa 2020: Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije ter program 

Horizon 2020, ki je namenjen financiranju raziskav, razvoja, inovacij in tehnologij. 
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3     EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC 

Čeprav je Evropa uspešno prebrodila finančno in gospodarsko krizo ter z ukrepi vzpostavila 

stabilnejše gospodarstvo, rekordno visoko zaposlenost in znižanje brezposelnosti, so socialne 

posledice krize daljnosežne, od brezposelnosti mladih in dolgotrajne brezposelnosti do 

tveganja revščine. Zaposlitveni in socialni izzivi, s katerimi se srečuje Evropa, so rezultat 

šibke rasti, do katere je prišlo predvsem zaradi slabega izkoriščanja vseh potencialov pri 

udeležbi na trgu dela. Gospodarski in družbeni napredek sta prepletena, zato si mora 

Evropska unija prizadevati za oblikovanje bolj vključujočega in trajnostnega modela rasti, ki 

vključuje krepitev konkurenčnosti Evrope, povečevanje njene privlačnosti za naložbe ter 

ustvarjanje več delovnih mest in spodbujanje socialne kohezije (Evropska komisija b. l. č).  

Da bi Evropska unija izboljšala delovne in življenjske razmere v Evropi ter uresničila svojo 

vizijo konkurenčnejše in pravičnejše družbe, je leta 2017 predstavila dolgo pričakovani 

predlog Evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga Svet Evropske unije, Evropski parlament 

in Evropska komisija razglasili in podpisali novembra 2017 v Göteborgu na socialnem vrhu 

za pravična delovna mesta in gospodarsko rast (Evropska komisija b. l. e).  

Dokument je nastal v skladu z evropskim primarnim pravom, z že omenjenim 3. členom 

Pogodbe o Evropski uniji, 9., 151. in 152. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se 

navezujejo na spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti, visoke stopnje izobrazbe, 

izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev, zagotavljanje ustrezne socialne zaščite, boj 

proti socialni izključenosti, enakopravno obravnavo ne glede na spol, veroizpoved itn., ter 

Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (European Commission 2017a, 34). 

Poleg načel in pravic, ki jih Evropski steber socialnih pravic povzema iz pravnega reda 

Evropske unije, dodaja še nova načela, saj so družbene, tehnološke in gospodarske 

spremembe predstavile nove izzive, ki jih mora Evropska unija obravnavati. Večji poudarek 

je dan tistim načelom in pravicam, ki zadevajo zaposlovanje ter so ključne za poštene in 

dobro delujoče trge dela in sisteme socialnega varstva, saj je to še posebej pomembno za 

večjo vzdržljivost ter poglabljanje ekonomske in monetarne unije. Zaradi tega razloga je 

Evropski steber socialnih pravic prvenstveno usmerjen na evroobmočje, vendar je uporaben 

tudi za druge članice Evropske unije, če to želijo (European Commission 2017a, 34–35).  

V Evropskem stebru socialnih pravic je zajetih dvajset ključnih načel in pravic, ki zadevajo 

tako državljane Evropske unije kot državljane tretjih držav, ki legalno prebivajo na ozemlju 

Evropske unije. V primeru, ko se načelo nanaša na delavce, pa zadeva vse zaposlene osebe, ne 

glede na njihov zaposlitveni status, obliko dela in trajanje zaposlitve (European Commission 

2017a, 35). 

Ker je dokument povsem deklarativne narave in ni v ničemer zavezujoč, bo glavna naloga 

evropskih institucij pri njegovi implementaciji predvsem pomoč pri vzpostavitvi okvirja in 
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utiranju poti, pri čemer bo treba v celoti spoštovati pristojnosti držav članic in tudi dosedanji 

socialni dialog. Za boljše izvrševanje v praksi bi bilo torej treba nujno posodobiti in dopolniti 

obstoječo zakonodajo Evropske unije (Evropska komisija 2017a). 

Dvajset ključnih načel Evropskega stebra socialnih pravic 

Dvajset ključnih načel je razvrščenih v tri kategorije, ki so v dokumentu predstavljene v treh 

poglavjih:   

• prvo poglavje z naslovom Enake možnosti pri dostopu do trga dela (načela od 1 do 4) 

vključuje pravico do izobraževanja, enake obravnave in enakih možnosti pri zaposlitvi 

ne glede na spol, raso, veroizpoved itn.; 

• drugo poglavje z naslovom Pošteni delovni pogoji (načela od 5 do 10) obravnava 

poštene in pravične delovne razmere ter poleg varstva in zdravja pri delu cilja tudi na 

plače, prilagodljivejše in varnejše zaposlitve, zaščito v primeru odpovedi itn.; 

• tretje poglavje z naslovom Socialna zaščita in vključenost (načela 11 do 20) vključuje 

otrokove pravice do kakovostne predšolske vzgoje oziroma izobraževanja, pravice 

delavcev do socialne zaščite in nadomestila v primeru brezposelnosti, pravico starejših 

do pokojnin in pravice do zdravstvenega varstva, obravnava pa tudi večje vključevanje 

socialno ogroženih in ranljivih oseb, invalidov in brezdomcev, v smislu zagotavljanja 

nastanitev, denarne podpore itn.  

V nadaljevanju v dvajsetih podpoglavjih podrobneje obravnavamo vseh dvajset načel, pri 

čemer pri vsakem izmed njih dodajamo še pregled stanja v Sloveniji. 

3.1    Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje 

Pravica do izobraževanja ter dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja je zapisana v 

14. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.  

V Evropskem stebru socialnih pravic se ta pravica vsebinsko razširja s poudarkom na 

kakovostnem izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju, da lahko posameznik 

ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno 

obvladovanje prehodov na trgu dela (Evropska komisija b. 1. č). 

Osnovni temelj ostaja kakovostno izobraževanje na vseh ravneh, od predšolskega do 

univerzitetnega, v skladu z zahtevami sodobnega trga, ki zaradi hitrih tehnoloških in 

družbenih sprememb potrebuje kakovostno izobraženo in predvsem fleksibilnejšo delovno 

silo, pa je prednostna naloga novih izobraževalnih smernic tudi vseživljenjsko učenje. Le 

kakovostno vseživljenjsko učenje lahko v hitro spreminjajočem se svetu privede do ustreznih 
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zaposlitev, kar posledično vodi do gospodarskega uspeha (European Commission and Social 

Commitee 2017b). 

Evropski politiki so ob pripravi prvega stebra zavzeli enotno stališče, da sta kakovostno 

izobraževanje in usposabljanje bistvenega pomena za razvoj in obstoj današnje sodobne 

družbe znanja in na njej temelječega gospodarstva celotne Evropske unije. Poseben zagon 

temu stališču je dalo tudi sprejetje strategije Evropa 2020 (European Commission and Social 

Commitee 2017b).  

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje v Sloveniji 

Slovenija je Strategijo vseživljenjskega učenja izdelala že leta 2007 in se v njej zavezala, da 

bo ustvarila razmere, s katerimi bo vsem posameznikom zagotovila priložnosti za celovit 

razvoj njihovih zmožnosti. Glavni cilji temeljijo na ciljih Evropske unije na področju 

izobraževanja in usposabljanja ter se nanašajo predvsem na povečanje kakovosti in 

učinkovitosti izobraževalnih sistemov Evropske unije (Jelenc 2007). 

Iz Pregleda izobraževanja in usposabljanja za leto 2017, ki ga je izdala Evropska komisija, je 

razvidno, da je Slovenija uspela uresničiti oba ključna cilja iz strategije Evropa 2020: 

zmanjšanje stopnje zgodnjega opuščanja šolanja pod 10 % in zagotovitev, da vsaj 40 % 

mladih med tridesetim in štiriintridesetim letom starosti zaključi visokošolsko izobraževanje – 

Slovenija je, v skladu s pravico držav članic, da v skladu s svojimi specifičnimi okoliščinami 

in tradicijo v nacionalnih ciljih določijo manjše/večje stopnje, določila cilja 5 % in 40 % 

(Evropska komisija 2016a). 

V letu 2017 je Slovenija dosegla oba zastavljena cilja: delež mladih, ki zgodaj opustijo 

šolanje, je v Sloveniji znašal 4,9 %, kar močno presega povprečje Evropske unije (10,7 %), 

dosežen pa je bil tudi cilj na področju zaključevanja terciarnega izobraževanja med mladim 

prebivalstvom, ki je leta 2017 znašal 44,2 %. Udeležba odraslih v izobraževanju se je od leta 

2013 rahlo zmanjšala (iz 12,5 % na 11,6 %), vendar je še vedno nad evropskim povprečjem, 

ki znaša 10,8 % (Evropska komisija 2016a). 

Slovenija ima z nizko stopnjo zgodnjega opuščanja izobraževanja in visokim deležem tistih, 

ki so zaključili terciarno izobrazbo, zelo izobraženo prebivalstvo, pri čemer pa se kažejo 

izrazite razlike med učenci z migrantskim ozadjem in drugimi učenci. V poročilu Evropske 

komisije so navedeni nekateri ukrepi Slovenije, da bi še dodatno uredila področje 

izobraževanja, in sicer izvajanje reform v visokošolskem sektorju, katerih namen je povezati 

financiranje in uspešnost, povišati stopnje dokončanja, spodbuditi internacionalizacijo ipd. 

Ponovno se uvajajo tudi vajeništva, ki pomenijo večjo vključenost delodajalcev in pomoč 

mladim pri prehodu v poklicno življenje (Evropska komisija 2016a). 
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Kljub navedenemu je nekaj področij, kjer rezultati niso zadovoljivi. Poročilo izpostavlja 

predvsem pomanjkanje izobraževanja nizkousposobljenih odraslih. Čeprav je udeležba 

odraslih v izobraževanju nad povprečjem Evropske unije, se ravni znanja in spretnosti pri 

odraslih zelo razlikujejo, pri čemer so starejši najmanj usposobljeni. Tako so stopnje delovne 

aktivnosti starejših in nizkousposobljenih delavcev še naprej nizke, brezposelne starejše in 

nizkousposobljene osebe pa so v ukrepih aktivne politike trga dela zelo slabo zastopane. Zato 

je Svet Evropske unije v okviru evropskega semestra 2017 za Slovenijo izdal priporočilo, da 

mora okrepiti prizadevanja za povečanje zaposljivosti nizkousposobljenih in starejših 

delavcev, zlasti z ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi 

(Evropska komisija 2016a). 

Na podlagi priporočila si državni organi prizadevajo razviti dolgoročno strategijo znanj in 

spretnosti ter zakonsko urediti sistem izobraževanja odraslih. Razvija se nacionalna strategija 

znanj in spretnosti, v okviru katere je bilo leta 2017 objavljeno diagnostično poročilo z 

devetimi priporočili o razvoju znanj in spretnosti, aktiviranju in njihovi učinkoviti uporabi ter 

delovanju sistema znanj in spretnosti. Istega leta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport organiziralo javno posvetovanje o osnutku zakona o izobraževanju odraslih, ki je bil 

kasneje predložen v medresorsko usklajevanje (Evropska komisija 2016a).  

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO, Uradni list RS, št. 2/18) je bil sprejet na začetku leta 

2018. V 7. členu so opisani programi, ki zadevajo zviševanje splošnoizobraževalne in 

kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, izpopolnjevanje znanja za delo in 

poklic, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, učenje tujih jezikov, učenje slovenskega 

jezika za tujce, izobraževanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s 

posebnimi potrebami idr. Da bi se našteti programi lahko izvajali, je predvidena ustanovitev 

javnih organizacij za izobraževanje odraslih (15. člen), ki jih bodisi ustanovi lokalna skupnost 

ali država, pri čemer mora biti za to izkazana potreba in zagotovljeno financiranje oziroma 

sofinanciranje programov, ki naj bi jih organizacija izvajala. 

3.2    Enakost spolov 

V 23. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je zapisano, da se mora enakost 

moških in žensk zagotoviti na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom. 

To pravico povzema drugo načelo Evropskega stebra socialnih pravic ter poudarja predvsem 

enakost glede udeležbe na trgu dela, zaposlitvenih pogojev in poklicnega napredovanja. 

Posebej izpostavlja tudi enakost obeh spolov glede plačila za enako vrednoteno delo 

(European Commission 2017b). 

Vsebinsko gledano ima načelo enakosti spolov svoje izhodišče v Strategiji enakih možnosti 

moških in žensk za obdobje 2010–2015, ki je bila sprejeta leta 2010, ter iz nje izhajajočem 
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Strateškem angažiranju za enakost med spoloma (2016–2019) iz leta 2015. V dokumentih je 

določenih pet prednostnih področij, na katerih bi Evropska unija morala ukrepati. Treba bo 

povečati udeležbo žensk na trgu dela in doseči njihovo ekonomsko neodvisnost, zmanjšati 

razliko v plačah in pokojninah med spoloma ter se tako boriti za zmanjšanje revščine žensk, 

spodbujati enakost med ženskami in moškimi pri odločanju, se boriti proti nasilju na podlagi 

spola in žrtvam nuditi zaščito in podporo ter spodbujati enakost spolov in pravic žensk po 

vsem svetu (European Commission 2017b). 

Za vseh pet prednostnih področij so določeni tudi ustrezni operativni cilji in opredeljeni 

konkretni ukrepi. Zavezanost integraciji načela enakosti spolov je tako potrjena na najvišji 

ravni, v nadaljevanju pa bo vključena v vse politike Evropske unije, tudi kot eno izmed 

ključnih načel Evropskega stebra socialnih pravic (European Commission 2017b). 

Enakost spolov v Sloveniji 

Slovenija se je k sprejetju nacionalnega programa za zagotavljanje enakih možnosti spolov 

zavezala že leta 1995 s podpisom Izhodišč za ukrepanje – strateškega dokumenta Združenih 

narodov, ki je bil sprejet na Četrti svetovni konferenci o ženskah v Pekingu in predvideva 

razvijanje posebnih strategij ali načrtov ukrepanja za izboljšanje položaja žensk. 

Leta 2002 je bil sprejet Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, Uradni list RS, 

št. 59/02 in 61/07), ki enakost in enako obravnavo spolov definira kot vladno politiko ter 

uvaja integracijo načela enakosti spolov kot strategijo za doseganje enakosti spolov. S tem 

politike enakosti spolov niso več samo v domeni posebnih institucij, na primer Urada za 

enake možnosti, temveč so sestavni del posameznih področnih politik, ministrstev in vladnih 

služb. 

Leta 2005 je Vlada Republike Slovenije pripravila resolucijo o Nacionalnem programu za 

enake možnosti moških in žensk (2005–2013) (Uradni list RS, št. 100/05), s katerim je želela 

izboljšati položaj žensk oziroma zagotoviti trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov. 

Nacionalni program je posegel na področja zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja, športa, 

kulture, znanosti idr. ter zadeval tudi tematike, kot so enakovrednejša vloga moških in žensk 

pri družinskem delu in starševstvu, bolj uravnotežena zastopanost obeh spolov v politiki, javni 

upravi in pravosodju, posegel pa je tudi na področja trgovine z ljudmi in spolnega 

izkoriščanja. Strategija naj bi tako, izhajajoč iz prepoznavanja specifičnih razlik spolov in 

vplivov politik na njihova življenja, prispevala k integraciji načela enakosti spolov v vse faze 

političnega procesa. 

V primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije Slovenija glede načela enakosti 

moških in žensk kaže precej dobro stanje. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov 

(orig. European Institute for Gender Equality – EIGE) je Slovenija v letu 2015 dosegla deseto 
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mesto med vsemi državami članicami. Delež žensk v zaposlovanju je znašal 43,9 %, kar je 

nad povprečjem Evropske unije (39,6 %), večji od povprečja je tudi delež žensk, ki zaključijo 

terciarno izobraževanje, in v Sloveniji znaša 27,2 %. Zadovoljivi rezultati implementacije 

načela enake obravnave se kažejo na področju plač, saj je razlika v plačah moških in žensk 

manjša v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji. Manjši od evropskega povprečja je tudi 

delež žensk, ki so utrpele fizično ali psihično nasilje, in v Sloveniji v letu 2015 znaša 22,1 % 

(European Institut for Gender Equality b. l.). 

3.3    Enake možnosti 

Tretje načelo obravnava enake možnosti vseh do zaposlitve, socialne zaščite, izobraževanja, 

dostopa do blaga in storitev, in sicer ne glede na spol, raso, narodnost, veroizpoved, spolno 

prepričanje ali starost. Pri tem je posebej poudarjena podpora za enake možnosti marginalnih 

(nezadostno zastopanih) skupin prebivalcev (European Commission 2017c). 

Tudi za vsebinski okvir tretjega načela je bila ključnega pomena Strategija enakih možnosti 

moških in žensk iz leta 2010, ki je v zvezi z enakimi možnostmi podala tri temeljne poudarke: 

pomembnost upravljanja talentov, pri čemer je bistveno pritegniti, upravljati, razvijati in 

utrditi nadarjenost ne glede na spol ali druge dejavnike, saj se le z učinkovitim upravljanjem 

talentov najbolje izkoristijo znanje in spretnosti zaposlenih v posamezni organizaciji, kar ima 

velik in pozitiven vpliv na uspešnost organizacije; spoštljivo delovno okolje, ki izključuje 

vsakršno nadlegovanje in diskriminacijo na delovnem mestu; prilagodljivo delovno okolje (na 

primer delo na daljavo), ki je omogočeno z novimi informacijskimi tehnologijami in na eni 

strani daje zaposlenim več svobode pri organizaciji delovnega časa, saj so bistveni predvsem 

rezultati dela, po drugi strani pa se s tem večajo zaupanje, spoštovanje in medsebojni dialog, 

ne glede na spol in druge dejavnike (European Commission 2016g). 

Za doseganje svojega polnega potenciala mora Evropska unija v svoje delovanje vključiti 

ustrezno kombinacijo ljudi, njihovih znanj in talentov. Za vse posameznike, posebej za 

marginalne skupine, pa je predvsem pomembno, da se jih obravnava enakopravno in 

spoštljivo. Z ustreznim izkoriščanjem znanja vseh zaposlenih, prepoznavanjem njihovih 

potencialov, odstranjevanjem ovir in zagotavljanjem enakih možnosti vsem bo Evropska unija 

kot institucija postala učinkovitejša, inovativnejša in bolj dinamična (European Commission 

2016g). 

V vseh državah članicah Evropske unije se pojavljajo velike razlike pri zaposlovanju starejših 

in drugih marginalnih skupin: invalidov, etničnih manjšin in migrantov. Cilj Evropske unije 

je, da se njene direktive o nediskriminaciji čim prej prenesejo tudi na nacionalno raven in 

začnejo aktivno izvajati. V posameznih državah članicah se ti ukrepi na različne načine že 

izvajajo, predvsem s tako imenovano pozitivno diskriminacijo in številnimi spodbujevalnimi 
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ukrepi za delodajalce, ki zaposlujejo »deprivilegirane« delavce. Vse pogosteje se uveljavljajo 

tudi kvote, ki jih morajo podjetja upoštevati pri zaposlovanju (European Commission 2016f). 

Velika težava na ravni celotne Evropske unije je vključevanje Romov. Leta 2017 je Evropska 

komisija izdala poročilo o vključevanju Romov, ki zadeva dostopnost zaposlovanja, 

izobraževanja, sistema zdravstvenega varstva in (socialnih) stanovanj. V poročilu je 

poudarjeno, da se položaj Romov na ravni Evropske unije od leta 2011 izboljšuje: več 

romskih otrok je vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo ter manjši je delež osipnikov od 

šolanja, vendar pa po drugi strani narašča delež Romov, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 

ali usposabljajo. Akutna problema sta tudi izključenost Romov iz osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja in diskriminacija pri dostopu do (socialnih) stanovanj. Tudi v letu 2017 kar 80 % 

Romom še vedno grozi revščina, zato Evropska komisija poziva k nadaljnjim in bolje 

usklajenim prizadevanjem tako na evropski kot nacionalni in lokalni ravni (Evropska komisija 

2017č). 

Enake možnosti v Sloveniji  

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se od leta 2013 stopnja 

brezposelnosti znižuje, kljub vsemu pa delež dolgotrajno brezposelnih v skupnem številu 

brezposelnih še vedno ostaja na visoki ravni (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje b. l. 

b).  

Dejstvo je, da so tudi v Sloveniji dolgotrajno brezposelni predvsem predstavniki marginalnih 

družbenih skupin ter starejši in manj izobraženi, kar smo deloma izpostavili že v poglavju o 

izobraževanju v Sloveniji.  

Veliko težavo predstavljajo invalidi, saj ti med brezposelnimi in tudi dolgotrajno 

brezposelnimi predstavljajo velik odstotek, v večini primerov pa je tudi njihova izobrazba 

nižja od povprečne. Da bi povečala zaposljivost invalidov in vzpostavila pogoje za njihovo 

enakovredno udeležbo na trgu dela, je Slovenija leta 2007 sprejela Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07). Vanj je med 

drugim vključeno tudi poglavje o kvotah oziroma o dolžnostih podjetij, da zaposlujejo 

invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev, in poglavje o 

spodbudah v primeru zaposlovanja invalidov, kot so razne subvencije, oprostitve plačila 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrade za preseganje kvote ipd.  

V skladu z zakonom je vlada istega leta sprejela tudi Uredbo o določitvi kvote za 

zaposlovanje invalidov, ki natančneje določa zavezance za izpolnjevanje kvote, višine le-teh 

po dejavnostih delodajalcev (od 2 % do 6 %), postopek in dokazila o njihovem izpolnjevanju 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti b. l. b).  
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Do subvencij oziroma delnega povračila stroškov, ki jih v okviru svojih programov 

spodbujanja zaposlovanja nudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, pa so upravičeni 

tudi mladi, starejši in trajno brezposelni. Spodbude so mogoče tudi ob zaposlitvi Romov. 

Da bi izboljšala položaj Romov in zaščitila njihove manjšinske pravice, je Slovenija leta 2007 

sprejela Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07). Leta 2010 

pa je Vlada Republike Slovenije z namenom večjega vključevanja Romov, ki predstavljajo 

eno izmed težje zaposljivih marginalnih skupin, oblikovala Nacionalni program ukrepov za 

Rome za obdobje 2010–2015. V njem je predstavila ukrepe za izboljšanje dotedanjega stanja 

Romov na šestih prioritetnih področjih: izboljšanje bivanjskih razmer in ureditev romskih 

naselij, večja vključenost v izobraževanje, znižanje brezposelnosti in večje vključevanje v 

sisteme socialne varnosti, izboljšanje zdravstvenega varstva, ohranjanje jezika in kulture 

različnih romskih skupnosti ter ne nazadnje ozaveščanje in boj proti diskriminaciji (Vlada 

Republike Slovenije 2010). 

Na področju izobraževanja je Nacionalni program ukrepov za Rome (2010–2015) sledil 

Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, ki je bila izdelana leta 2004. 

V skladu s strategijo so bili sprejeti ukrepi, kot so oblikovanje izbirnega predmeta Romska 

kultura, izdajanje gradiva v romskem jeziku, zaposlovanje romskih pomočnikov, izvajanje 

seminarjev za učitelje in njihovo nadaljnje strokovno izobraževanje ipd. Na področju 

zaposlovanja pa je Nacionalni program ukrepov za Rome zagotovil namenska sredstva za 

deset pilotnih projektov, ki bodo pri širjenju svoje dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 

150 romskih oseb in 25 % le-teh za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni 

čas (Vlada Republike Slovenije 2010). 

3.4    Aktivna podpora zaposlovanju 

V skladu s cilji Evropske unije, da omogoči visoko stopnjo zaposlenosti, četrto načelo 

obravnava aktivno podporo zaposlovanju. V njenem okviru Evropski steber socialnih pravic 

izpostavlja pravico do pravočasne in posameznikovim potrebam prilagojene pomoči za 

izboljšanje možnosti zaposlitve ali samozaposlitve, kar nadalje vključuje pravico do podpore 

pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in prekvalifikacijo. Vsakdo mora imeti tudi možnost, da 

med poklicnimi prehodi prenese pravice do socialnega varstva in usposabljanja. Mladi imajo 

pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeništva, pripravništva ali ustrezne prve zaposlitve v 

štirih mesecih po tem, ko so postali brezposelni ali zapustijo izobraževanje. Brezposelni imajo 

pravico do stalne podpore, dolgotrajno brezposelni pa pravico do poglobljene individualne 

ocene njihove situacije najkasneje v osemnajstih mesecih po nastanku brezposelnosti 

(European Commission 2017c). 

Pomembno je, da podporo v primeru brezposelnosti pridobi vsakdo, ki je do nje upravičen, saj 

se z vključenostjo posameznika v aktivno politiko zaposlovanja povečajo tudi njegove 
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možnosti za povrnitev na trg dela, možnosti nove zaposlitve in prekvalifikacije, na ta način pa 

se posledično zmanjša njegova socialna izključenost. Aktivne politike zaposlovanja skupaj z 

zavarovanji za primer brezposelnosti, raznimi spodbudami za povečevanje zaposlitvenih 

možnosti iskalcev zaposlitve, olajšanim dostopom do trga dela ipd. prispevajo k rasti 

zaposlovanja in tudi BDP-ja, posameznikom pa zmanjšajo odvisnost od raznih nadomestil in 

drugih socialnih transferjev (European Commission 2016b). 

V povezavi z aktivno podporo zaposlovanju države članice dajejo poseben poudarek 

povečanju učinkovitosti zavodov za zaposlovanje. Ti bodisi izvajajo najrazličnejše aktivne 

politike na trgu dela, s pomočjo katerih iskalci zaposlitve oziroma brezposelni v najkrajšem 

možnem času najdejo delo, ali nudijo pomoč iskalcem zaposlitve oziroma brezposelnim, da 

lahko pridobijo ustrezno denarno pomoč, kadar jim ta pripada. Brezposelnost in posledično 

neaktivnost med mladimi sta vseevropska problema, ki od držav članic zahtevata ciljno 

usmerjena prizadevanja in strukturne reforme. Na visoki ravni prav tako ostaja dolgotrajna 

brezposelnost, zato nekatere države že uvajajo programe za podporo dolgotrajno 

brezposelnim, ki so financirane tudi s pomočjo Evropskega socialnega sklada (European 

Commission 2016b). 

Aktivna podpora zaposlovanju v Sloveniji 

V Sloveniji se aktivna podpora zaposlovanju izvaja z mnogimi ukrepi. Izvedbeni dokumenti 

Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja so Katalogi ukrepov aktivne 

politike, ki jih izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njih 

so predstavljeni posamezni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, kot je subvencioniranje 

začasnih zaposlitev, ki so povezane z usposabljanjem (na primer subvencioniranje 

brezposelnih oseb, starih trideset let in več, v obliki delovnega razmerja za obdobje dvanajstih 

mesecev), ali spodbujanje samozaposlovanja z nudenjem pomoči in subvencioniranjem 

samozaposlenih. Med ciljne skupine aktivne politike zaposlovanja so vključene tudi ranljive 

skupine: iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, prikrajšani, resno prikrajšani in 

invalidni delavci itn. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2017). 

V šestem poglavju Kataloga so podrobneje predstavljeni programi aktivne politike 

zaposlovanja, kot so program PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle, v okviru katerega si 

mladi lahko pridobijo funkcionalna znanja in veščine, ki jim omogočijo lažje vključevanje na 

trg dela oziroma reintegracijo v izobraževanje, program Zaposli.me, ki s subvencioniranjem 

zaposlitve pri delodajalcih spodbuja zaposlovanje brezposelnih, in program »50plus«, ki je 

namenjen spodbujanju zaposlovanja starejših brezposelnih oseb ter se v praksi izvaja kot 

program enomesečnega usposabljanja na delovnem mestu in subvencioniranja zaposlitve 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2017). 
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3.5    Varna in prilagodljiva zaposlitev 

Varna in prilagodljiva zaposlitev je prvo izmed načel v drugem poglavju o pravičnih delovnih 

razmerah. Vsi zaposleni imajo pravico do pravične in enakopravne obravnave glede pogojev 

dela, usposabljanja, dostopa do socialne varnosti itn., in sicer ne glede na vrsto in trajanje 

delovnega razmerja. Zakonodajo in kolektivne pogodbe je treba prilagoditi novim oblikam 

zaposlitev in tako dati možnost tudi delodajalcem, da se lahko v najkrajšem času prilagodijo 

spremembam v sodobnem gospodarstvu, kljub vsemu pa je treba spodbujati podjetja, da v čim 

večji meri prehajajo na zaposlitve za nedoločen čas (European Commission 2017c). 

Treba je spodbujati nove, inovativne oblike dela, ki bodo omogočile kakovostnejše delovne 

razmere, ter podjetništvo in različne oblike samozaposlitev, na drugi strani pa je treba 

preprečiti delovna razmerja, ki temeljijo na izkoriščanju in izčrpavanju delavcev, zato mora 

biti vsako poskusno delo razumno dolgo. Vsi ti ukrepi naj služijo tudi za omogočanje lažje 

delovne mobilnosti (European Commission 2017c). 

V obdobju zadnjih dvajsetih let so številne gospodarske spremembe ter prilagoditve v načinu 

in organizaciji dela prinesle potrebo po spremenjenih pogojih zaposlovanja, ki so bolj 

prilagojeni novemu načinu poslovanja. Zaradi spremenjenih potreb po delavcih, ki so se 

pojavile zaradi prožnejšega trga dela, so se pojavile nove oblike zaposlovanja, kar na eni 

strani lahko predstavlja nove priložnosti za vse deležnike na trgu dela, na drugi strani pa je 

treba biti toliko bolj pazljiv, da delavcem, ki niso zaposleni za nedoločen čas, niso kratene 

pravice do možnosti usposabljanj, socialne podpore, dostopa do zdravstvene in socialne 

zaščite ipd. V mnogih državah je sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen 

čas skorajda nemogoča, kar posledično postavlja zaposlitve za določen čas v tako imenovano 

slepo ulico in ne pomeni odskočne deske za nadaljnjo karierno pot (European Commission 

2016h).  

Da bi preprečila zlorabe ali neupravičeno odpuščanje tistih z »netipičnimi« pogodbami o 

zaposlitvi (tj. različne oblike zaposlitev, ki niso za nedoločen čas), je Evropska unija v 

preteklosti že sprejela nekatere direktive, v katerih so opredeljena splošna načela in 

minimalne zahteve, ki so jih dolžna spoštovati podjetja v državah članicah (European 

Commission 2016e). Takšni sta na primer Direktiva Sveta 1999/70/ES iz leta 1999 o 

okvirnem sporazumu o delu za določen čas (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti b. l. a) in Direktiva 1991/553/EGS o obveznostih delodajalca, da zaposlene 

obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje – tako 

imenovana »direktiva o pisni izjavi«, ki jo je Evropska unija sprejela leta 1991. 

Konec leta 2017 je Evropska komisija podala predlog revidirane »direktive o pisni izjavi« 

oziroma predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih 

delovnih pogojih v Evropski uniji. Kot je poudarjeno v predlogu, je razlog v tem, da se je od 

leta 1991 svet dela zelo spremenil: trg dela je postal prožnejši, več kot polovica novih 
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delovnih mest v zadnjem desetletju je bila »nestandardnih« (bodisi stalno delo s skrajšanim 

delovnim časom ali zaposlitev za določen čas), pojavile pa so se tudi nove oblike zaposlitve 

(Evropska komisija 2017c).  

Čeprav so ti trendi omogočili tudi nova delovna mesta, kar je posledično vodilo do 

zmanjšanja stopnje brezposelnosti, so po drugi strani povzročili nestabilnost in 

nepredvidljivost v nekaterih delovnih razmerjih, kar velja zlasti za delavce v prekarnih 

oblikah dela. Ti delavci so namreč zaradi pomanjkljive zakonodaje, ki bi ustrezno zaščitila 

njihove pravice, lahko izpostavljeni nepravičnim praksam. Številni med njimi imajo zelo 

malo informacij o tem, kdaj in kako dolgo bodo sploh lahko delali. Direktiva je tako 

neposredno usmerjena na uresničevanje petega načela Evropskega stebra socialnih pravic 

glede varne in prilagodljive zaposlitve ter tudi sedmega načela glede informacij o pogojih za 

zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve (Evropska komisija 2017c). 

Tako v predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih 

delovnih pogojih v Evropski uniji kot v resoluciji Evropskega parlamenta o Evropskem stebru 

socialnih pravic iz začetka leta 2017 je poudarjeno, da bi bilo treba razširiti obstoječe 

minimalne standarde na nove vrste delovnih razmerij, izboljšati izvrševanje prava Evropske 

unije, povečati pravno varnost na enotnem trgu in preprečevati diskriminacijo z dopolnitvijo 

obstoječe zakonodaje Evropske unije. To so nujni ukrepi za zagotovitev osnovnega sklopa 

izvršljivih pravic za vsakega delavca, ne glede na vrsto pogodbe ali delovno razmerje. Cilj 

direktive je torej spodbujati varnejšo in predvidljivejšo zaposlitev, hkrati pa zagotavljati 

prilagodljivost trga dela ter izboljšati življenjske in delovne pogoje. V okviru tega bi bilo 

treba izboljšati dostop delavcev do informacij o njihovih delovnih pogojih, izboljšati delovne 

pogoje za vse delavce, zlasti tiste, ki imajo novo in nestandardno obliko zaposlitve, ter ob tem 

ohranjati možnosti za prilagodljivost in inovacije na trgu dela itn. 

Kot je zapisano v obrazložitvenem memorandumu v predlogu Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji, so 

nekatere države članice, da bi uredile področje prekarnega dela, uvedle nove predpise in na 

nacionalni ravni pripravljajo nove kolektivne pogodbe, kar posledično vodi do vse večje 

raznolikosti regulativnega sistema na ravni Evropske unije in povečuje tveganje za 

konkurenco. Z direktivo bi Evropska unija zagotovila, da bodo dinamični inovativni trgi dela, 

ki so temelj konkurenčnosti Evropske unije, oblikovani na način, da bodo zagotavljali tako 

osnovno varstvo vsem delavcem kot dolgoročnejšo rast produktivnosti delodajalcem 

(Evropska komisija 2017c).  

Varna in prilagodljiva zaposlitev v Sloveniji 

V Sloveniji področje zaposlitev ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 

21/13, 78/13 – popr.), ki obravnava tudi zaposlitve za določen čas in zaposlitve za skrajšan 
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delovni čas. Za zaposlene za določen čas zakon predvideva enake pravice do varnega 

delovnega okolja, do varstva osebnih podatkov, do zdravstvenega in pokojninskega 

zavarovanja itn., kot jih imajo delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas. Da bi se spodbujalo 

prehode iz zaposlitev za določen v nedoločen čas, pa zakon na primer omejuje čas trajanja 

zaposlitev za določen čas. Po podatkih Evropske komisije o deležu zaposlitev za določen čas 

in deležu prehoda iz zaposlitev za določen v zaposlitev za nedoločen čas v letu 2014 v 

državah članicah Evropske unije (slika 1) je bilo v Sloveniji tega leta okrog 18 % vseh 

pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas (povprečje v Evropski uniji je dobrih 15 %), 

prehod zaposlitev iz določenega v nedoločen čas pa je znašal kar 50 % in je med najvišjimi v 

Evropski uniji (povprečje v Evropski uniji znaša slabih 25 %) (European Commission 2016h). 

 

Slika 1: Delež zaposlitev za določen čas (2014) in delež prehoda iz zaposlitev za določen v 

zaposlitev za nedoločen čas v letu 2014 v državah Evropske unije 

Vir: European Commission 2016e 

Čeprav se podatki Evropske komisije zdijo spodbudni, saj se Slovenija pri obeh kazalnikih 

uvršča v zgornjo polovico držav članic Evropske unije, pa ne razkrivajo temeljnega problema, 

ki je poudarjen tudi v predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in 

predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji – prekarno delo. Tudi pri zaposlitvah za 

določen ali krajši delovni čas že gre za neke vrste prekarno delo, saj pri taki obliki dela vedno 

obstaja element negotovosti glede prihodnosti, vendar imajo v tem primeru delavci vse 

pravice iz delovnega razmerja. V primeru drugih oblik prekarnega dela pa gre za delo, ki se 

večinoma ne opravlja v okviru delovnega razmerja oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi, kar pomeni, da delavec v takem razmerju nima zagotovljene pravice do dopusta, 

regresa, malice in povračila stroškov za prevoz ter ne nazadnje nima plačanih niti prispevkov 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanja za primer brezposelnosti itn., kar 

pomeni, da ima zelo šibko socialno varnost (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo b. 

l.).  
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Prekarno delo lahko predstavlja tudi delo na podlagi pogodb civilnega prava, kot sta avtorska 

in podjemna pogodba, ki sta na področju znanosti in umetnosti pogosti in nesporni obliki 

pogodbenega razmerja. Težava je v tem, da gre v mnogih primerih za prikrito delovno 

razmerje, v katerem delavec sicer opravlja kontinuirano delo znotraj organiziranega procesa 

delodajalca in zato prejema tudi plačilo, vendar se naročnik oziroma delodajalec na ta način 

izogiba plačilu davkov in prispevkov iz naslova pogodbe o zaposlitvi. To ni samo nezakonito, 

temveč ustvarja nepravično segmentacijo na trgu dela ter med zaposlenimi delavci in prekarci 

ustvarja neutemeljene razlike, poleg tega pa škoduje tudi pošteni konkurenci, saj ima tak 

delodajalec prednost pred tistimi delodajalci, ki svoje delavce zaposlujejo ter jim plačujejo 

davke in prispevke. Podobno je tudi v primeru študentov, ki delo opravljajo prek študentske 

napotnice, volonterskih pripravnikov in mnogih samozaposlenih, ki pogosto opravljajo delo, 

ki ima vse elemente delovnega razmerja (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo b. l.). 

Glede na razpoložljive podatke na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti lahko podamo mnenje, da področje samozaposlovanja in drugih oblik 

prekarnega dela še vedno ni zadostno urejeno, saj takšni delavci še vedno niso ustrezno 

zaščiteni. Na področju samozaposlenih se je v zadnjem desetletju veliko govorilo predvsem o 

urejanju statusa samozaposlenih v kulturnem sektorju, za katere je Vlada Republike Slovenije 

leta 2010 izdala Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10). Za tiste, ki 

pridobijo status samozaposlenega, Uredba nalaga Ministrstvu za kulturo plačilo prispevkov za 

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

3.6    Plače 

V 153. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 326-1/12), v katerem 

se Evropska unija zavezuje, da bo podpirala in dopolnjevala aktivnosti držav članic pri 

izboljševanju delovnega okolja, socialne varnosti in zaščite, varstva delavcev v primeru 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi, boju proti socialni izključenosti itn., je izrecno zapisano, da 

je področje plač izvzeto in ostaja v domeni posameznih držav članic.  

Evropski steber socialnih pravic skuša poseči tudi na to področje in podaja minimalne 

zahteve, ki bi jih morali upoštevati pri določanju plač. Vsak zaposleni ima pravico do 

poštenega plačila za svoje delo, ki mu omogoča dostojen življenjski standard. Prav tako je 

treba zagotoviti ustrezne minimalne plače – višina teh se v posameznih državah članicah 

razlikuje, saj je vezana na nacionalne, gospodarske in socialne razmere –, ki zadovoljujejo 

potrebe delavca in njegove družine, hkrati pa zagotavljajo dostop do zaposlitve in spodbudo 

za nadaljnje iskanje dela. Treba je preprečiti revščino zaposlenih. Vsa plačila delavcem naj se 

določijo na pregleden in vnaprej določen način, ki je skladen z nacionalnimi praksami in s 

spoštovanjem avtonomije vseh socialnih partnerjev (European Commission 2017c). 
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Višina plač je v večini primerov izpogajana med socialnimi partnerji in državo. Za doseganje 

čim večje konkurenčnosti in povečanja števila delovnih mest pa je predvsem pomembno, da 

je rast plač skladna z dvigom produktivnosti. Višina minimalne plače naj bo takšna, da poleg 

zagotavljanja dostojnega življenjskega standarda vsem zaposlenim motivira vse delavce z 

nizko kvalifikacijo, da si poiščejo službo (European Commission 2016š).  

Prav določitev višine minimalne plače predstavlja enega izmed ključnih izzivov šestega 

načela Evropskega stebra socialnih pravic. Če so minimalne plače določene previsoko, imajo 

negativen vpliv na zaposlovanje nizkoproduktivnih delavcev (nekvalificirani, 

nizkokvalificirani, mladi delavci), saj v tem primeru njihova plača oziroma njihova 

»vrednost« presega njihovo produktivnost. Po drugi strani minimalne plače ne smejo biti 

določene prenizko, saj v tem primeru pride do pojava tako imenovanih »revnih zaposlenih«, 

pri katerih dohodek ne preprečuje njihove revščine. Le ustrezna višina minimalnih plač torej 

pomeni učinkovito spodbudo za delo in pomoč pri preprečevanju revščine (European 

Commission 2016š).  

Ker zasnova minimalne plače ostaja na ravni posameznih držav članic Evropske unije, v 

Evropski uniji obstajajo velike razlike v višini minimalnih plač – tako v obliki kot v načinu 

določanja. V nekaterih državah članicah je višina minimalne plače predpisana na nacionalnem 

nivoju ter je vezana na potrošnjo in višino BDP-ja, v drugih pa se višina določa s kolektivnimi 

pogodbami za posamezno dejavnost, kar pomeni tudi velike razlike v plačah med panogami. 

V nekaterih državah so določene različno visoke minimalne plače za različne skupine 

delavcev: mlade, vajence, starejše itn., v drugih se višina minimalne plače samodejno 

prilagodi glede na gibanje cen življenjskih potrebščin ali plač, spet v tretjih državah pa za 

določitev višine minimalne plače nimajo nikakršnih posebnih pravil ali predvidenih 

nikakršnih pogajanj med socialnimi partnerji (European Commission 2016š).  

Plače v Sloveniji 

V Sloveniji je višina minimalne plače določena z Zakonom o minimalni plači (ZminP, Uradni 

list RS, št. 13/10 in 92/15), ki določa, kdo je upravičen do minimalne plače, višino le-te in 

pogoje za njeno določanje, njeno izplačevanje itn. Višino minimalne plače za posamezno leto 

določi resorni minister v sodelovanju s socialnimi partnerji, objavljena pa mora biti v 

Uradnem listu RS.  

V 3. členu Zakona o minimalni plači (ZminP, Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) so določeni 

kazalniki, po katerih se določa znesek minimalne plače. To so rast cen življenjskih potrebščin, 

gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. Kot smo 

omenili, se višina minimalne plače usklajuje vsako leto. 



 

33 

Do plačila najmanj minimalne plače je upravičen vsak delavec, ki pri delodajalcu dela polni 

delovni čas, v primeru zaposlitve za krajši delovni čas pa mu pripada najmanj sorazmerni del 

minimalne plače. V minimalno plačo so vključeni vsi elementi plače, ki jih navaja Zakon o 

delovnih razmerjih: osnovna plača, dodatek za delovno uspešnost in drugi dodatki, ki 

pripadajo delavcu. Zakon o minimalni plači je po 1. 1. 2016 iz osnovne plače izvzel štiri 

dodatke: dodatek za delo prek polnega delovnega časa, dodatek za nočno delo, dodatek za 

nedeljsko delo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016). 

V minimalno plačo se tudi ne prištevajo razna povračila stroškov, ki jih je delavcu dolžan 

izplačati delodajalec: povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za 

prehrano med delovnim časom, stroškov, ki jih ima delavec na službeni poti itn., prav tako ne 

drugi prejemki iz delovnega razmerja, kot so regres za letni dopust, jubilejne nagrade, 

odpravnine ipd. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016). 

3.7    Informacije o pogojih za zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve 

V Evropskem stebru socialnih pravic je v zvezi z obveščanjem delavcev v primeru zaposlitve 

ali odpustitve obravnavana pravica delavcev, da se jih še pred začetkom zaposlitve pisno 

obvesti o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kar vključuje tudi 

poskusno obdobje. Nadalje imajo delavci pravico, da so še pred odpovedjo delovnega 

razmerja obveščeni o vzrokih za odpustitev, pri čemer mora biti upoštevan razumno dolg 

odpovedni rok. V primeru odpustitve imajo odpuščeni delavci pravico do nepristranskega in 

učinkovitega reševanja spora, če se odpustitev izkaže za neupravičeno, pa imajo tudi pravico 

do ustrezne odškodnine (European Commission 2017c). 

Kot smo poudarili že pri petem načelu, ki obravnava varno in prilagodljivo zaposlitev, smo v 

zadnjem obdobju priča rasti vse večjega števila pogodb o zaposlitvi za določen čas in novih 

oblik zaposlitev, kar posledično povzroča številna nerazumevanja v zvezi s pravicami in 

obveznostmi, ki jih imata obe pogodbeni strani. Po drugi strani sta zaposlovanje in 

odpuščanje oziroma prekinitev pogodbe o zaposlitvi postala lažja, hitrejša in preglednejša, kar 

daje delavcem večjo svobodo na trgu dela in lažjo možnost menjave zaposlitve, istočasno pa 

prisili podjetja k dodatnemu razvoju (European Commission 2016d). 

Da bi se izognil negotovosti in zavajanju, mora biti delavec še pred podpisom pogodbe o 

zaposlitvi seznanjen z vsemi pogoji dela in delovnega razmerja. Predvsem mora biti 

predhodno seznanjen s krajem dela, osnovno plačo, dodatki, opisom del, delovnim časom, 

pravico do dopusta ipd. Ustrezna ureditev tega področja prinaša tudi večjo preglednost na trgu 

dela (European Commission 2016d). 
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Ker so pogoji zaposlovanja in izvedba postopka v državah članicah zelo različni, so v 

Evropskem stebru socialnih pravic določeni le minimalni standardi, državam članicam pa so 

dane spodbude, naj te standarde čim bolj presežejo. V predloge pogodb o zaposlitvi tako vse 

več članic dodaja še druge elemente: informacije o poskusnem delu, informacije v zvezi s 

socialnim in zdravstvenim varstvom ipd. Po drugi strani pa nekatere države informacije o 

delovnem razmerju in pogojih dela delavcu posredujejo šele ob zaposlitvi ali za določene 

elemente celo kasneje (European Commission 2016d). 

V zadnjem obdobju so se številne države članice lotile reforme svojih sistemov zaposlovanja 

in odpuščanja, predvsem z namenom zagotavljanja učinkovitejšega in preglednejšega 

pravnega okvira glede odpuščanja delavcev. Pri tem posegajo predvsem v pogoje odpuščanja, 

višino odpravnin, mehanizme za sodno varstvo delavcev ob morebitnih nezakonitih 

odpustitvah ipd., da bi s tem uravnotežile zaščito in varstvo delavcev pred nezakonitimi 

odpuščanji (European Commission 2016d). 

Kot smo izpostavili že v podpoglavju 3.5, ki obravnava peto načelo, so težava predvsem 

prekarne oblike zaposlitve, saj imajo delavci v taki obliki zaposlitve zelo malo informacij o 

tem, kdaj bodo delali in kako dolgo bo zaposlitev trajala. Že omenjena Direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji naj bi 

prispevala tudi k spremembam na tem področju. V 3. členu predloga, ki obravnava obveznost 

zagotavljanja informacij, je med drugim zapisana zahteva o podajanju ključnih informacij o 

določitvi spremenljivega urnika dela, pri čemer se upošteva vse večjo razširjenost takšnih vrst 

organizacije dela, kot so pogodbe o občasnem delu ali o delu brez določenega obsega 

delovnih ur. 

Informacije o pogojih za zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve v Sloveniji 

Aprila 2013 je kot del celovite reforme trga dela začel veljati nov Zakon o delovnih razmerjih 

(ZDR-1). Sprejet je bil z namenom vzpostavitve ustreznega razmerja med varnostjo in zaščito 

delavcev ter učinkovitim prilagajanjem razmeram na trgu dela. Z zakonom skuša Slovenija 

stimulirati delodajalce, da bi v večji meri zaposlovali za nedoločen čas, saj naj bi se pri 

zaposlovanju za nedoločen čas stroški zmanjšali, pri zaposlovanju za določen čas pa naj bi se 

uvedle finančne destimulacije. Nadalje so se z novim zakonom poenostavili postopki v zvezi s 

sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšale številne administrativne ovire. 

Zakon zagotavlja tudi večjo pravno varnost vseh zaposlenih (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 2013). 

Skladno s sedmim odstavkom 28. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.) mora 

delodajalec pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi (za določen ali nedoločen čas) seznaniti 

kandidata z delom, pogoji dela, pravicami in obveznostmi tako delavca kot delodajalca, ki so 

neposredno vezane na opravljanje dela, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.  
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3.8    Socialni dialog in vključevanje delavcev 

Pri implementaciji in kasnejšem izvajanju gospodarskih, zaposlitvenih in socialnih politik se 

je treba skladno s prakso v posamezni državi vedno posvetovati s socialnimi partnerji. V 

skupnih zadevah je treba spodbujati k pogajanjem in sklepanjem kolektivnih pogodb (ali 

sprememb njihovih delov), istočasno pa morajo socialni partnerji spoštovati medsebojno 

avtonomijo in pravico do kolektivnega ukrepanja. Po potrebi, in če je to primerno, se 

sporazumi, sklenjeni med socialnimi partnerji, izvajajo na ravni Evropske unije in njenih 

držav članic (European Commission 2017c). 

Delavci ali njihovi predstavniki morajo biti pravočasno obveščeni in vključeni v posvete o 

zadevah, ki jih neposredno zadevajo: predvsem v primeru, ko gre za prenos, prestrukturiranje 

in/ali združevanje podjetij ter (posledično) kolektivno odpuščanje (European Commission 

2017c). 

Spodbujati je treba podporo socialnim partnerjem, da ti dosežejo večjo zmogljivost za socialni 

dialog (European Commission 2017c). 

Socialni dialog vse od leta 1985, ko je bil uveden, prestavlja osnovo in ključen element 

evropskega socialnega modela, ki je bistveno pripomogel tudi k spodbujanju in promociji 

konkurenčnosti, pravičnosti in boljšemu delovanju tako imenovanega socialnega tržnega 

gospodarstva. Pri socialnem dialogu gre za razne razprave, posvete, pogajanja, skupne 

aktivnosti in ukrepe, v katere so vključene številne organizacije – zastopniki obeh strani: 

delodajalci in delavci. Pomen socialnega dialoga je velik, predvsem z vidika vpliva, ki ga ima 

na krepitev medsebojnega zaupanja in oblikovanje delovnih mest po vsej Evropi. Glavni 

namen je na eni strani zagotoviti pravično obravnavo in plačilo delavcem, na drugi pa 

podpirati podjetja, da bi se ta na poti razvoja lahko uspešno prilagajala na vse bolj 

spreminjajoče se gospodarsko okolje. V tem pogledu evropski socialni dialog dopolnjuje in 

hkrati podpira socialne dialoge znotraj posameznih držav članic (European Commission 

2016r). 

Socialni dialog in vključevanje delavcev v Sloveniji 

V Sloveniji je socialni dialog bodisi dvostranska (bipartizem) ali tristranska (tripartizem) 

komunikacija med socialnimi partnerji. V prvem primeru gre za pogajanja na ravni podjetij, 

panog in poklicev, ki potekajo med delodajalci in delavci ter s pomočjo katerih se sklepajo 

kolektivne pogodbe, v drugem pa na ravni države, pri čemer gre za doseganje skupnega 

konsenza med predstavniki dela (delavci in sindikati), kapitala (delodajalci in združenja 

delodajalcev) in države (največkrat vlada). Leta 1994 je bil ustanovljen Ekonomsko-socialni 

svet (ESS), tripartitni organ iz predstavnikov delavcev, delodajalcev in Vlade Republike 

Slovenije. Klasični tripartitni model je vse pogosteje dopolnjen še s četrto komponento – 



 

36 

civilno družbo, ki združuje različne nevladne organizacije in interesna združenja (Vlada 

Republike Slovenije 2005).  

Čeprav Ustava Republike Slovenije socialnega dialoga izrecno ne omenja, pa ustavne pravice, 

kot so sindikalna svoboda, sodelovanje pri upravljanju in pravica do stavke, kljub vsemu 

napeljujejo k spodbujanju socialnega dialoga in sprejemanju odločitev, ki upoštevajo tudi 

priporočila socialnih partnerjev (Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije b. l.). 

Socialni dialog in kolektivna pogajanja v Sloveniji urejajo zakoni, kot so Zakon o 

reprezentativnosti sindikatov (ZRS, Uradni list RS, št. 13/93), Zakon o stavki (Uradni list 

SFRJ, št. 23/91), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (Uradni list RS, št. 42/92 in 56/01). 

V poročilu Evropske komisije o napredku Slovenije na področju socialnega dialoga in 

kolektivnih pogajanj za leto 2002 je bilo navedeno, da je socialni dialog na tripartitni ravni v 

Sloveniji dobro razvit, večje spodbude pa bi morali biti deležni avtonomni bipartitni socialni 

dialog in pogajanja o kolektivnih pogodbah (Vlada Republike Slovenije 2005).  

Leta 2007 je Slovenija razglasila Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), ki 

ureja področje bipartitnega socialnega dialoga ter stranke, vsebino, postopek sklenitve 

kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno reševanje kolektivnih 

delovnih sporov ter evidenco in objavo kolektivnih pogodb. 

V 2. členu je določeno, da se kolektivne pogodbe sklepajo med sindikati oziroma združenji le-

teh (kot stranka, ki predstavlja delavce in delavke) in delodajalci oziroma združenji le-teh (kot 

stranka na strani delodajalcev). Kolektivna pogodba velja za vse delavce pri delodajalcu 

oziroma delodajalcih, ki jih kolektivna pogodba zavezuje (v primeru, če kolektivno pogodbo 

sklene en ali več reprezentativnih sindikatov), če posameznega delodajalca zavezuje več 

kolektivnih pogodb iste vrste na isti ravni, pa se uporabljajo določbe, ki so za delavce 

ugodnejše (11. člen). V 18. členu je določeno, da se kolektivni delovni spori rešujejo na miren 

način s pogajanji, posredovanjem in arbitražo, in sicer v skladu z Zakonom o delovnih in 

socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/04). 

3.9    Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem 

Evropski steber socialnih pravic poseben poudarek namenja tudi večjemu ravnotežju med 

poklicnim in zasebnim življenjem, ki zadeva predvsem tiste, ki skrbijo za otroke. Starši in 

skrbniki morajo imeti pravico do ustreznega dopusta, prožnejše ureditve dela in dostopa do 

socialnega varstva. Pri tem imajo enake pravice tako ženske kot moški: oboji morajo imeti 

enako možnost dostopa do posebnega dopusta, da opravijo svoje starševske oziroma 

skrbniške dolžnosti, pri čemer se jih spodbuja, da ta dopust uporabljajo uravnoteženo 

(European Commission 2017c).  
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Načelo doseganja večjega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem je neločljivo 

povezano z načelom enake obravnave obeh spolov, ki mora biti zagotovljena na vseh 

področjih. V Evropski uniji se na področju trga dela še vedno kaže precejšnja neenakost med 

spoloma: na trgu dela je prisotnih občutno manj žensk kot moških, pogosteje so zaposlene za 

krajši delovni čas, stežka pa jih najdemo tudi v določenih poklicih, ki veljajo za »povsem 

moške«. Ukrepi za zmanjšanje neenakosti med spoloma in zagotavljanje večjega ravnotežja 

med poklicnim in zasebnim življenjem so usmerjeni predvsem na področje zaposlovanja, 

odpravljanje razlik med spoloma v zvezi s plačilom za opravljeno delo, pokojnino, predsodki 

ipd. (European Commission 2016i).      

V luči zagotavljanja ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter hkrati povečevanja 

zastopanosti žensk na trgu dela je Evropska unija izdala direktivo »Novi začetek«, ki je eden 

izmed prvih oprijemljivih rezultatov uresničevanja Evropskega stebra socialnih pravic. Glavni 

namen direktive je posodobiti obstoječi pravni okvir Evropske unije na področju družine in 

družinskem življenju prilagodljivih delovnih pogojev, in sicer z naslednjimi predlaganimi 

ukrepi: uvedbo očetovskega dopusta, ki bi ob rojstvu otroka znašal vsaj deset delovnih dni, 

večjimi denarnimi nadomestili za dopust v primeru nege in varstva otrok, uvedbo tako 

imenovanega »negovalnega dopusta« za zaposlene, ki skrbijo za hudo bolne vzdrževane 

sorodnike, ter doseganjem prožnejših pogojev dela za vse zaposlene starše otrok do starosti 

dvanajst let (European Commission b. l. b). 

Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem v Sloveniji 

Leta 2010 je Evropska unija sprejela Direktivo št. 2010/18/EU Sveta o izvajanju revidiranega 

okvirnega sporazuma o starševskem varstvu (Uradni list EU, št. L 68/13, 2010) z namenom 

izboljševanja usklajevanja poklicnega, zasebnega in družinskega življenja. V Okvirnem 

sporazumu o starševskem varstvu (revidiranem) je v 2. točki klavzule 2 zapisano, da bi moral 

starševski dopust trajati vsaj štiri mesece, v skladu z načelom spodbujanja enakih priložnosti 

in enake obravnave obeh spolov pa bi moral biti vsaj eden izmed štirih mesecev načelno 

dodeljen na neprenosljivi podlagi.  

Na podlagi Direktive št. 2010/18/EU je Slovenija leta 2014 sprejela Zakon o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17). V 25. 

členu je določeno, da ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni, ta pravica pa 

je neprenosljiva. Najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu mora izrabiti v času od 

otrokovega rojstva do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta, največ 15 

koledarskih dni v strnjenem nizu pa po koncu starševskega dopusta do konca prvega razreda 

osnovne šole otroka. 29. člen ureja starševski dopust, ki skupno traja 260 dni, pri čemer ima 

vsak izmed obeh staršev pravico do 130 dni dopusta. Oče lahko vseh svojih 130 dni prenese 

na mater, medtem ko mati lahko na očeta prenese največ 100 dni, 30 dni pa je neprenosljivih. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3502
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
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V 50. členu je zapisana še pravica staršev do skrajšanega delovnega časa, pri čemer zakon 

izenačuje pravico obeh staršev, da se odločita za delo po skrajšanem delovnem času. 

Leta 2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih (ZSDP, Uradni list RS, št. 14/18), ki je prinesel nekaj sprememb v zvezi 

z izrabo očetovskega dopusta in nadomestilom. Na podlagi ZSDP-1 iz leta 2014 so bili 

namreč očetje upravičeni le do 15 dni dopusta z nadomestilom, ki so jih morali izkoristiti 

najkasneje do dopolnjenega šestega meseca starosti otroka. V letu 2017 so bili upravičeni do 

dodatnih 5 dni očetovskega dopusta z nadomestilom, po Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa bodo v letu 2018 

upravičeni do 30 dni očetovskega dopusta z nadomestilom. Tudi po novem zakonu velja, da 

mora prvih 15 dni, za katere prejme nadomestilo, oče koristiti do otrokovega šestega meseca 

starosti, saj mu v nasprotnem primeru propade preostanek, drugih 15 dni, za katere po novem 

zakonu prav tako prejme nadomestilo, pa lahko koristi po koncu starševskega dopusta in 

najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. Pravice do neplačanega 

očetovskega dopusta po najnovejši zakonodaji ni več (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti b. l. c). 

V 43. členu ZSDP-1 iz leta 2014 je določena osnova nadomestila, to je povprečna osnova, od 

katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih dvanajstih mesecih, ki v 

primeru polne odsotnosti z dela znaša 100 % te osnove (prvi odstavek 47. člena). Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih vnaša 

manjšo spremembo tudi v tem primeru. V spremenjenem 112.a členu je v drugem odstavku 

zapisan začasni ukrep, da ne glede na določbo iz prvega odstavka 47. člena ZSDP (Uradni list 

RS, št. 14/18) iz leta 2018 znaša nadomestilo, razen materinskega nadomestila, za polno 

odsotnost z dela 90 % osnove, 100 % osnove pa samo v primeru, ko osnova ne presega 

minimalne plače. 

Sklenemo lahko, da Slovenija postopoma ureja zakonodajo, s katero bi vzpostavila boljše 

ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter enakomerneje porazdelila starševske 

odgovornosti med oba starša. V določenih vidikih Slovenija predstavlja zgleden primer tudi 

na evropski ravni: na primer v primeru trajanja starševskega dopusta, za katerega Evropska 

unija v direktivi predvideva najmanj štirimesečno obdobje, v Sloveniji pa ta znaša kar 240 

dni, ali v primeru očetovskega dopusta z nadomestilom, ki po evropski direktivi znaša 10 dni, 

v Sloveniji pa ta v letu 2018 znaša 30 dni. 

3.10    Zdravo, varno in dobro prilagojeno delovno okolje ter varstvo podatkov 

Izboljšanje delovnega okolja za varnost in zdravje delavcev je eno izmed glavnih področij, za 

katera se je Evropska unija zavezala, da bo podpirala in dopolnjevala dejavnosti držav članic. 

To je zapisano na primer v 153. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, 
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št. C 326-1/12), Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 326-2/12) 

pa določa osnovno pravico vsakega delavca do ustreznih delovnih pogojev, ki spoštujejo 

njegovo zdravje, varnost in dostojanstvo pri delu.  

Da bi se delovno okolje izboljševalo, kar bi se odrazilo tudi v večji varnosti in boljšem 

zdravju delavcev, je Evropska unija na tem področju že sprejela mnoge direktive, s katerimi je 

uvedla določene minimalne zahteve glede varnosti in zdravja pri delu ter so bistveno 

pripomogle k razvoju in uvajanju sistema ocen tveganja v posameznih državah članicah. Ker 

so odstopanja med državami članicami še vedno precejšnja, saj v nekaterih državah članicah 

sistema ocen tveganja še nimajo popolno izdelanega in se še ne izvaja ali se ne izvaja redno, 

pravica delavcev do zdravega in varnega delovnega okolja ostaja eno izmed pomembnih načel 

tudi v Evropskem stebru socialnih pravic (European Commission 2016j). 

V njem so obravnavane: pravice delavcev do visoke ravni varovanja zdravja, varnosti pri delu 

in varovanja njihovih osebnih podatkov v zaposlitvenem kontekstu ter pravica do ustreznega 

delovnega okolja, ki je prilagojena poklicnim potrebam, kar jim posledično omogoča 

podaljševanje prisotnosti na trgu dela (European Commission 2017c). 

Dobro zdravje in ustrezno urejena varnost pri delu omogočata številne prednosti tako za 

delavce kot delodajalce. S tem se bistveno zmanjša število dni bolniške odsotnosti, znižajo se 

stroški zdravstvenega zavarovanja, številni starejši delavci lahko ohranijo zaposlitev, 

spodbuja se učinkovitejša uporaba novih tehnologij in posledično se izboljša produktivnost. 

Zaradi naraščajočega števila različnih prekarnih oblik dela pa se tudi na področju zdravja in 

varnosti pri delu pojavljajo številni novi izzivi. Predvsem se poraja skrb glede slabe 

ozaveščenosti prekarnih delavcev o varstvu in zdravju pri delu. Številni izmed njih že 

poročajo, da niso ustrezno obveščeni in poučeni o zdravstvenih in varnostnih tveganjih, ki so 

jim pri delu izpostavljeni (European Commission 2016j).      

Zdravo, varno in dobro prilagojeno delovno okolje ter varstvo podatkov v Sloveniji 

V Sloveniji področje varnosti in zdravja pri delu spada pod okrilje dveh ministrstev: 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje, ki 

spremljata in ocenjujeta stanje na tem področju ter na tej podlagi pripravita predpise in 

rešitve. Nadzor nad izvajanjem predpisov s tega področja je v pristojnosti Inšpektorata 

Republike Slovenije za delo.  

Pravno gledano je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno z najnovejšim Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) iz leta 2011, nadalje pa to 

področje urejajo še številni pravilniki in uredbe, v katerih so prav tako implementirane 

smernice Evropske unije. Takšna je na primer Uredba o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem iz leta 2016 (Uradni list RS, št. 49/16), ki 
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je nastala v skladu z Direktivo št. 2013/35/EU Evropskega parlamenta in sveta o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 

nastajajo zaradi elektromagnetnih sevanj (Uradni list EU, št. L 179/13). 

Z vidika ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu je omembe vredna spletna informacijska 

platforma, ki deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne pravice in enake 

možnosti ter je nacionalna točka Informacijske agencije Evropske unije za varnost in zdravje 

pri delu (EU-OSHA). Spletna platforma vsebuje vse pomembne informacije s področja 

varnosti in zdravja pri delu: mednarodne in nacionalne predpise ter razne priročnike, praktične 

smernice ipd., tako imenovane NAPO-filme o osnovnih pravilih varnega dela, med drugim pa 

ponuja tudi brezplačne spletne aplikacije OIRA, ki so namenjene ocenjevanju tveganja v 

posameznih gospodarskih dejavnostih in kot take primerne tudi za vsa mikro in mala podjetja. 

Poleg tega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prireja nacionalno 

tekmovanje, na katerem nagrajuje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Varovanje osebnih podatkov v zaposlitvenem kontekstu v Sloveniji ščiti 48. člen Zakona o 

delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.), po katerem se osebni podatki 

delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo samo, če je to potrebno pri 

uresničevanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali zakonsko določeno. Tudi v teh 

primerih lahko osebne podatke delavcev zbira, posreduje itd. samo delodajalec ali delavec, ki 

je za to pooblaščen. Ko za zbiranje osebnih podatkov delavcev ne obstoji več zakonska 

podlaga, se jih mora takoj izbrisati in nehati uporabljati. 

3.11    Varstvo otrok in podpora otrokom 

V tretjem poglavju so zbrana načela, ki zadevajo ustrezno socialno zaščito in vključenost 

vseh: zaposlenih, otrok, invalidov, starejših ali brezposelnih. Obravnavan je dostop do 

zdravstvenih storitev, socialne zaščite, dolgoročne oskrbe ter kakovostnih storitev vzgojnih in 

izobraževalnih institucij, centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje ipd. Vse to je 

bistvenega pomena, da se državljanom zagotovita dostojno življenje in zaščita pred številnimi 

tveganji, ter jim hkrati omogoča, da so polno vključeni v družbeno dogajanje in lahko aktivno 

sodelujejo na trgu dela (European Commission 2016m). 

V prvem izmed načel sta obravnavani skrb in podpora otrokom. Pravica otrok do potrebnega 

varstva in skrbi za zagotavljanje njihove dobrobiti je zapisana že v 24. členu Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah. Evropski steber socialnih pravic to pravico vsebinsko razširja ter 

poudarja pravico do cenovno ugodnega in dostopnega varstva ter kakovostne predšolske 

vzgoje. Nadalje imajo otroci pravico, da so zaščiteni pred revščino, tisti iz prikrajšanih okolij 

pa imajo tudi pravico do posebnih ukrepov za izboljševanje njihovih možnosti (European 

Commission 2017c). 
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Kakovostne storitve otroškega varstva prinašajo številne koristi, predvsem otrokom iz 

prikrajšanih okolij, saj podpirajo njihov kognitivni in socialni razvoj, kar se odraža v 

izboljševanju učnih rezultatov, zmanjševanju hitrega opuščanja šolanja v kasnejšem obdobju 

in dolgoročno tudi v izboljšanju njihovih možnosti na trgu dela. Po drugi strani so te storitve 

ključnega pomena za učinkovito podporo ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem 

staršev, predvsem žensk – mam, saj imajo te večjo možnost udeležbe na trgu dela, v tem oziru 

pa je otroško varstvo tudi ključni dejavnik pri zmanjševanju revščine otrok. Otroško varstvo 

posledično vodi v izboljšavo ekonomske situacije celotne družine, starši so deležni tudi 

starševskega svetovanja, oboji dobijo topel obrok in redne zdravstvene preglede (European 

Commission 2016č).   

Na področju vzgoje otrok se kažeta dva ključna izziva za države članice Evropske unije. 

Večina držav članic se sooča predvsem z izzivom zagotavljanja večje dostopnosti do 

kakovostnega otroškega varstva, predvsem za otroke iz socialno ogroženih (prikrajšanih) 

okolij, ki se v vrtce vključujejo v bistveno manjšem številu kot tisti iz socialno ugodnejših 

okolij. V nekaterih državah članicah pa se kaže slaba kakovost predšolskega varstva otrok, in 

sicer bodisi zaradi slabe izobrazbe in usposobljenosti osebja, premajhnega števila vzgojiteljev 

na število otrok, pomanjkanja pedagoškega dela ipd. (European Commission 2016č).      

Leta 2002 je Evropski svet predstavil tako imenovane »barcelonske cilje«, s katerimi si je 

zadal vključiti v vrtce vsaj 90 % otrok med tretjim in šestim letom starosti ter 33 % otrok, 

mlajših od treh let. Leta 2013 je Evropska komisija omenjene cilje nadgradila s pozivom 

vsem državam članicam, naj v okviru sprejemanja svežnja političnih ukrepov dajo poseben 

poudarek izboljšanju dostopnosti in kakovosti storitev vzgoje in izobraževanja predšolskih 

otrok. Kljub določenemu napredku na tem področju večina držav članic barcelonskih ciljev ni 

dosegla: po podatkih za leto 2014 je za barcelonskimi cilji zaostajalo kar devetnajst držav 

članic. Zaskrbljujoče je, da je v nekaterih državah članicah zabeležen celo upad števila otrok v 

vrtcih (European Commission 2016č).  

Številne države članice se na področju varstva otrok soočajo še z drugimi težavami. Otroško 

varstvo je v večini primerov zagotovljeno le za skrajšan delovni čas, kar posledično ne 

omogoča polne zaposlitve enemu izmed staršev. V številnih državah so do varstva otrok 

upravičeni šele otroci od tretjega, četrtega ali celo petega leta dalje, kar pomeni velik razkorak 

med koncem plačanega dopusta za nego in varstvo otroka ter časom vključenosti otroka v 

vrtčevsko varstvo (European Commission 2016č). 

Varstvo otrok in podpora otrokom v Sloveniji 

Slovenija je ena izmed redkih držav članic Evropske unije, v katerih imajo otroci že takoj po 

tem, ko se zaključi starševski dopust, zagotovljeno mesto v vrtcu.  
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V šolskem letu 2015/2016 je bilo v vrtce vključenih 78,1 % vseh otrok med prvim in petim 

letom starosti, to je za 0,8 % več kot v predhodnem šolskem letu, kar je razvidno tudi iz slike 

2 (Statistični urad 2016). 

V istem šolskem letu je predšolsko vzgojo v Sloveniji izvajalo 978 vrtcev in njihovih enot: 91 

% izmed teh je javnih, 9 % pa zasebnih vrtcev. Na enega vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 

je v povprečju pripadlo osem otrok (Statistični urad 2016). 

 

Slika 2: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih 

Vir: Statistični urad 2016 

3.12    Socialna zaščita 

Evropski steber socialnih pravic določa, da imajo delavci in pod primerljivimi pogoji tudi 

samozaposleni ne glede na vrsto in trajanje njihovega delovnega razmerja pravico do ustrezne 

socialne zaščite (European Commission 2017c). 

Veliko število najrazličnejših socialnih storitev in iz tega izhajajočih denarnih prejemkov s 

seboj prinese tudi številne vloge in najrazličnejše postopke prijave, kar posameznikom oteži 

dostop do vse podpore, ki bi je lahko bili deležni. V državah članicah so različne funkcije in 

odgovornosti pogosto razdeljene med javne organe na državni (nacionalni), regionalni 

(pokrajinski) in lokalni (občinski) ravni, kar še dodatno otežuje celovito obravnavo vsakega 

posameznika. Poleg tega v nekaterih državah članicah sistemi socialne zaščite obstajajo 

vzporedno in se neredko prekrivajo. Dodatno težavo na ravni celotne Evropske unije 

predstavlja dejstvo, da podatkovne zbirke posameznih organov medsebojno niso povezljive, 

skupne podatkovne zbirke pa še niso vzpostavljene. Prav tako manjka tudi volje in moči za 

sodelovanje med posameznimi institucijami, ki so odgovorne za zagotavljanje socialnih 
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storitev in denarnih prejemkov (socialnih transferjev). Vse to lahko posledično privede do 

manjše učinkovitosti socialnih storitev, denarni prejemki (socialni transferji) pa ne dosežejo 

vseh, ki so do njih upravičeni, kar posledično vodi v začaran krog revščine in izključenosti iz 

družbe in trga dela (European Commission 2016m). 

V skladu s tem je treba v vseh državah članicah Evropske unije povečati doslednost, 

dostopnost in učinkovitost ukrepov socialne zaščite. Le z uveljavljanjem ustreznih ukrepov, 

medsebojnim sodelovanjem institucij in vključevanjem storitev, ki ljudem lajšajo dostop do 

ustrezne socialne podpore, se lahko zmanjšata nepotrebna obremenitev ter podvajanje vlog in 

prošenj ter tako izboljša in optimizira stroškovna učinkovitost socialne zaščite (European 

Commission 2016m). 

V večini držav članic Evropske unije je pridobitev socialne pomoči ali nadomestila za primer 

brezposelnosti pogojena z registracijo oseb brez zaposlitve pri javnih zavodih za zaposlovanje 

in njihovo aktivno udeležbo pri aktivacijskih ukrepih, ki jih ti zavodi izvajajo. Vse več držav 

se loteva prenove takšnega sistema in oblikuje bolj integrirane sisteme denarnih nadomestil in 

storitev, ki vključujejo več dejavnikov trga dela in socialnih komponent, ciljno pa so 

usmerjeni v potrebe posameznika. Številne države članice reformirajo svoje sisteme denarnih 

nadomestil na način, da skušajo zagotavljati lažji ponovni vstop na trg dela z večjimi 

spodbudami za nove zaposlitve (European Commission 2016m). 

Socialna zaščita v Sloveniji 

Socialna zaščita obsega vsa posredovanja javnih in zasebnih institucij, ki gospodinjstvom in 

posameznikom lajšajo breme določenih tveganj ali potreb, ki se pojavijo ob nastopu bolezni, 

smrti hranitelja družine, brezposelnosti, invalidnosti, starosti ipd. 

Kot v drugih evropskih državah se tudi v Sloveniji ob nastanku socialnega primera pravice do 

denarnih dajatev in zdravstvenega varstva praviloma zagotavljajo v sistemih obveznih 

socialnih zavarovanj za brezposelne in druge aktivne osebe ter njihove družinske člane. 

Socialna zavarovanja so zakonska, javna in praviloma obvezna zavarovanja za socialne 

primere, ki so povezani z izgubo zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo. 

Obveznost države, da uredi obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in druga socialna 

zavarovanja ter skrbi za njihovo delovanje, pa je določena v drugem odstavku 50. člena 

Ustave (Bubnov - Škoberne in Strban 2010, 42–43). 

3.13    Nadomestila za primer brezposelnosti 

Evropski steber socialnih pravic obravnava pravico brezposelnih oseb do ustrezne 

aktivacijske podpore javnih zavodov za zaposlovanje, da se (ponovno) vključijo na trg dela in 

hkrati za določen čas prejemajo ustrezno nadomestilo za brezposelnost, če so do njega 
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upravičeni. Nadomestilo za primer brezposelnosti pa naj posameznikov ne odvrne od hitre 

ponovne zaposlitve (European Commission 2017c). 

Nadomestila za primer brezposelnosti predstavljajo finančna sredstva, ki jih posamezniki 

prejemajo v obdobju brezposelnosti in nadomestijo izpad plače v tem obdobju, istočasno pa 

predstavljajo spodbudo brezposelni osebi, da si najhitreje najde svojemu znanju in 

usposobljenosti primerno delo. Še učinkoviteje brezposelnim pomagajo vključitve v razne 

tako imenovane »aktivacijske ukrepe« (javna dela ipd.) (European Commission 2016s). 

Sistem izplačevanja nadomestil za primer brezposelnosti se med državami članicami močno 

razlikuje, saj sta načrtovanje in izvajanje izplačila nadomestil za primer brezposelnosti 

večinoma v pristojnosti posameznih držav članic. Zakonodaja Evropske unije usklajuje samo 

sisteme socialne varnosti in dostopa do služb za zaposlovanje za delavce migrante. Veliko 

držav članic ima neustrezne sheme nadomestil, nadomestilo je premajhno ali pa ga 

brezposelni prejemajo prekratko obdobje. Vse to vodi v pomanjkanje učinkovite zaščite 

brezposelnih, ki se pogostokrat odrazi v njihovi revščini (European Commission 2016s).  

V skladu s tem je treba doseči uvedbo čim učinkovitejših ugodnosti za brezposelne, ki bi jih 

spodbudile k iskanju ustrezne zaposlitve, izboljšati ujemanje znanj brezposelnih in zahtev 

delodajalcev, zagotoviti večjo ekonomsko varnost brezposelnih, predvsem pa preprečiti 

revščino (European Commission 2016c). 

Nadomestila za primer brezposelnosti v Sloveniji 

Čeprav Ustava Republike Slovenije ne določa obveznosti države, da uredi obvezno 

zavarovanje v primeru brezposelnosti, kot je na primer določeno za pokojninsko in invalidsko 

ter zdravstveno zavarovanje, je določena možnost, da država organizira in skrbi za druga 

socialna zavarovanja, med drugim tudi za primer brezposelnosti. Sistem zavarovanja za 

brezposelnost ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 

Uradni list RS, št. 107/06), dopolnjujejo pa ga pravilniki in drugi akti o načinu uresničevanja 

nekaterih zakonskih določb (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

Zavarovanje za primer brezposelnosti in storitve v zvezi z iskanjem ponovne zaposlitve ureja 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod brezposelne in druge iskalce zaposlitve 

informira o dejavnosti zaposlovanja, jim nudi pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja 

za brezposelnost, jim posreduje zaposlitve ter nudi zaposlitveno, poklicno in rehabilitacijsko 

svetovanje ipd. (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

V Sloveniji so pogoji za pridobitev socialne pomoči oziroma nadomestila naslednji: da je 

brezposelna oseba brez zaposlitve proti svoji volji in brez svoje krivde, da je dela zmožna, da 

je dejavna pri iskanju zaposlitve in da je prijavljena pri pristojnem zavodu za zaposlovanje 

(Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 
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Osnovna denarna dajatev je v Sloveniji, tako kot v drugih državah Evropske unije, denarno 

nadomestilo plače. Da bi država spodbujala delavce k čim aktivnejšemu iskanju nove 

zaposlitve, je sorazmerni delež plače v primeru socialne pomoči nižji kot na primer v primeru 

zdravstvene zaščite, poleg tega se višina dajatve po določeni dobi brezposelnosti zniža 

(Bubnov - Škoberne in Strban 2010). Višina denarnega nadomestila za prve tri mesece znaša 

80 %, v naslednjih devetih mesecih 60 % in po izteku enega leta 50 % povprečne mesečne 

plače, ki jo je brezposelni prejel v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka 

brezposelnosti. Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 350 evrov in ne višje od 

892,50 evra bruto (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje b. l. a). 

3.14    Minimalni dohodek 

Na podlagi Evropskega stebra socialnih pravic ima vsakdo, ki nima zadostnih sredstev, 

pravico do ustreznega minimalnega dohodka, ki zagotavlja dostojno življenje v vseh 

življenjskih obdobjih ter učinkovit dostop do potrebnega blaga in storitev. Za dela sposobne 

posameznike je treba minimalni dohodek ustrezno kombinirati s spodbudami za (ponovno) 

vključitev na trg dela (European Commission 2017c). 

Dostop do ustreznega minimalnega dohodka posamezniku zagotavlja zadostna sredstva za 

dostojen način življenja ter tako predstavlja del celovite in dosledne strategije boja proti 

revščini in socialni izključenosti. Minimalni dohodek varuje posameznike in njihove 

družinske člane v primeru, če nimajo dovolj sredstev za preživetje ali pa so njihovi zaslužki 

prenizki. Posledično se lahko, kot del celovite strategije aktivnega vključevanja ranljivih 

skupin, koristi minimalnega dohodka odrazijo tudi v večji vključenosti v izobraževanje, 

boljših zaposlitvenih možnostih, vključenosti v zdravstvene in socialne storitve ter aktivnem 

sodelovanju upravičencev v družbi (European Commission 2016o). 

Minimalni dohodek kot eno izmed poglavitnih sredstev v boju proti revščini je izrecno 

omenjen že v Priporočilu št. 92/441/EGS Sveta Evropske unije iz leta 1992 o skupnih merilih 

v zvezi z zadostnimi sredstvi in socialno pomočjo v sistemih socialnega varstva. Evropska 

unija s priporočilom članice poziva, naj oblikujejo ustrezno dohodkovno podporo kot sredstvo 

boja proti revščini in izključenosti najbolj marginaliziranih ljudi in skupin. Hkrati je nujno 

oblikovati tudi ustrezno strategijo zaposlovanja in dejavnega vključevanja, omogočiti dostop 

do kakovostnih storitev ter podpirati vključevanje prikrajšanih ljudi na trg dela (Evropski 

parlament 2016). 

Leta 2016 je Evropski parlament izdal Predlog resolucije o politikah držav članic na področju 

minimalnega dohodka kot sredstvo za reševanje revščine, v katerem je ponovno poudarjen 

velik pomen minimalnega dohodka v boju proti revščini in socialni izključenosti. Leta 2016 je 

imela minimalni dohodek že večina držav članic, ne pa vse, poleg tega minimalni dohodek v 

nekaterih državah članicah ne zadostuje za dostojno življenje in državljanom ne omogoča 
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dviga nad prag revščine. Tako je v Predlogu poudarjena podpora predlogu direktive o 

ustreznem minimalnem dohodku v Evropski uniji, ki bi določala skupna pravila in kazalnike, 

predstavila metode za spremljanje izvedbe resolucije ter izboljšala dialog med vsemi 

deležniki: državami članicami in institucijami Evropske unije. V Predlogu je določena tudi 

višina minimalnega dohodka, ki bi morala biti najmanj 60 % povprečnega dohodka v 

posamezni državi članici. Ker se mnogo držav članic še vedno ukvarja s težavo visokih 

stopenj dolgoročne brezposelnosti ter številne ljudi po vsej Evropski uniji še vedno ogrožata 

revščina in socialna izključenost, Evropski parlament v Predlogu poziva Svet Evropske unije, 

naj se odločneje izreče o tovrstnem ukrepu (Evropski parlament 2016). 

Minimalni dohodek v Sloveniji 

V Sloveniji je minimalni dohodek določen z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 

3/07), po katerem se zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v 

višini, ki omogoča preživetje, kot je zapisano v 19. členu. Nadalje 22. člen določa, da se 

osnovni znesek minimalnega dohodka usklajuje enkrat letno, v mesecu januarju, in sicer glede 

na cene življenjskih potrebščin v zadnjih dvanajstih mesecih.  

V letu 2018 minimalni dohodek znaša nekaj več kot 330 evrov, kar je za 11,34 % več kot leto 

pred tem, ko je znašal nekaj manj kot 300 evrov. Navedeni znesek predstavlja 75 % višine 

osnovnih minimalnih življenjskih stroškov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 2018). 

Ker minimalna plača v letu 2018 znaša dobrih 840 evrov bruto, Slovenija za zdaj še ne 

zagotavlja ustrezne višine minimalnega dohodka, ki bi morala po predlogu resolucije 

Evropskega parlamenta znašati najmanj 60 % minimalne plače, da bi lahko upravičencem 

omogočila dostojno življenje. 

3.15    Starostni dohodki in pokojnine 

V 25. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah se Evropska unija zavezuje, da 

priznava in bo spoštovala pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter 

vključenosti v družbeno in kulturno življenje. V luči boja proti socialni izključenosti, h 

kateremu se v pogodbah zavezuje Evropska unija, Evropski steber socialnih pravic posebno 

poglavje namenja tudi starejšim. 

Delavci in samozaposleni imajo ob upokojitvi pravico do pokojnine skladno s plačanimi 

prispevki, dohodek pa mora zadostovati za dostojno življenje. Pri tem imajo ženske in moški 

enake možnosti za pridobitev pokojninskih pravic (European Commission 2017c). 
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Pokojnine kot starostni dohodki po koncu aktivnega oziroma delovnega življenja 

posameznika služijo za zagotavljanje ustreznega življenjskega standarda po upokojitvi. 

Ustrezne minimalne pokojnine zagotavljajo učinkovito zaščito pred revščino. Tej so 

izpostavljene, poleg določenih kategorij delavcev, kot so samozaposleni in prekarni delavci, 

zlasti starejše ženske (upokojenke), ki imajo večinoma nižje pokojninske osnove. Zaradi 

staranja prebivalstva in vse večjega števila neklasičnih zaposlitev se mora zagotoviti finančno 

vzdržnost pokojninskih sistemov in določiti primerno višino pokojnin tudi za prihodnje 

generacije upokojencev (European Commission 2016p). 

To bo velik izziv, saj bo zaradi staranja prebivalstva v prihodnjih desetletjih vse težje 

zagotavljati (in financirati) ustrezno višino pokojnin. Razmerje med upokojenci in delovno 

aktivnim prebivalstvom se bo bistveno spremenilo v korist prvih, kar se bo močno odrazilo 

tudi na pokojninskem sistemu. Nedavne reforme pokojninskih sistemov, ki so jih sprejele 

številne države članice Evropske unije, so v veliki meri izboljšale sposobnosti posameznih 

pokojninskih sistemov, da lahko vzdržijo demografski vpliv, in sicer z višjimi starostmi ob 

upokojevanju, strožjimi pogoji za upravičenost do posameznih dodatkov k pokojninam ter 

številnimi spremembami pri izračunu dajatev. V nekaterih državah bodo potrebne še nadaljnje 

reforme na tem področju, predvsem v zvezi z upokojitveno starostno mejo. Pričakuje se, da 

bodo tako moški kot ženske dlje ostali na trgu dela in si s tem povečali višino pokojnine. Prav 

pri vprašanju sistema starostnih dohodkov in pokojnin se pri državah članicah Evropske unije 

kažejo največja razklanost in razlike (European Commission 2016p). 

V večini držav članic upravičenost do pokojnine temelji na plačanih prispevkih posameznika 

v pokojninsko blagajno, pri ženskah pa se v osnovo za izračun pokojnine prišteva tudi 

obdobje porodniškega dopusta. V nekaterih državah članicah je pravica do pokojnine 

univerzalna pravica. Posameznik je do državne pokojnine upravičen, ko doseže določeno 

starost in/ali delovno dobo. Številne države omogočajo tudi predčasno upokojevanje, vendar 

to največkrat pomeni nižjo višino pokojnine (European Commission 2016p). 

Največje razlike med državami članicami se kažejo predvsem na področju dodatnih 

(dopolnilnih) shem. Poleg državnih pokojnin lahko namreč delavci vlagajo v določene 

poklicne ali osebne pokojninske sheme, iz katerih pridobijo dodatne ugodnosti in pravice. V 

nekaterih državah so poklicne pokojnine obvezne in zagotavljajo večino pokojninskega 

dohodka, v nekaterih drugih državah pa prispevke v dodatne sheme omejujejo in zmanjšujejo, 

zato pokojnine ostajajo na zelo nizki ravni (European Commission 2016p). 

Starostni dohodki in pokojnine v Sloveniji  

V Sloveniji se dohodki za starost zagotavljajo iz več stebrov: prvi steber predstavlja obvezno 

pokojninsko socialno zavarovanje, v drugem stebru so dodatna zavarovanja, obvezna in 
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prostovoljna kolektivna ter individualna, v tretjem pa samostojna pokojninska zavarovanja, ki 

jih organizirajo zavarovalnice (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

Osnovni sistem zagotavljanja materialne varnosti v starosti je v Sloveniji, tako kot v mnogih 

drugih evropskih državah, obvezno socialno pokojninsko zavarovanje, ki ga določa najnovejši 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 

102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) ter je obvezno za vse zaposlene in določene druge aktivne 

osebe. V zakonu so določeni kriteriji za odmero višine pokojnin, na primer višina plače 

zavarovanca, kar se usklajuje dvakrat letno glede na rast povprečnih plač. Prav tako je z 

zakonom določena starost, pri kateri se lahko zavarovanec upokoji – z zakonom določena 

starostna meja, po kateri posameznik ni več sposoben polno produktivno delati (Bubnov - 

Škoberne in Strban 2010). 

Tako kot druge države članice Evropske unije tudi Slovenija zvišuje starostno mejo za 

upokojitev, da bi lahko ob starajočem se prebivalstvu tudi v prihodnje zagotavljala stabilen 

pokojninski sistem. V 27. členu ZPIZ-2 je starostna meja za upokojitev določena pri 

petinšestdesetih letih, če je zavarovanec dopolnil najmanj petnajst let zavarovalne dobe, kar 

velja tako za moške kot ženske. V prehodnem obdobju se starostna meja povečuje postopoma: 

pri moških bo na petinšestdeset let dvignjena v letu 2021, pri ženskah pa v letu 2025. Če bodo 

zavarovanci uveljavljali olajšave za otroke, si bodo starost ob upokojitvi lahko znižali za 

največ štiriindvajset mesecev. Nižja starostna meja bo veljala tudi v primeru, če bodo imeli 

več kot štirideset let zavarovalne dobe. Po letu 2025 se bodo moški lahko upokojili pri starosti 

šestdeset let in triinštiridesetih letih pokojninske dobe, ženske pa pri starosti oseminpetdeset 

let in enainštiridesetih letih pokojninske dobe. Tudi v novem pokojninskem sistemu je 

predvidena predčasna upokojitev, vendar še vedno velja, da predčasen odhod v pokoj vpliva 

na zmanjšanje pokojnine (Vlada Republike Slovenije b. l.). 

3.16    Zdravstveno varstvo 

V 35. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 326-2/12) je 

zapisana pravica vseh do preventivnega zdravstvenega varstva in zdravniške oskrbe. Visoka 

raven varovanja zdravja ljudi se mora upoštevati in zagotavljati pri sprejemanju in izvajanju 

vseh politik in dejavnosti Evropske unije ter posledično držav članic. 

V skladu s tem je tudi v Evropskem stebru socialnih pravic zapisana pravica vseh do 

pravočasnega dostopa do kakovostne, preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe (European 

Commission 2017c). 

Dokazano je, da dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva skupaj z vključenostjo 

v preventivne zdravstvene ukrepe (promocija zdravja in preprečevanje bolezni) in sisteme 

socialnega varstva pomaga pri zmanjševanju neenakosti v zdravju, socialne izključenosti in 
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revščine, kar so ključni cilji strategije Evropa 2020. Dostop do zdravstvenega varstva prispeva 

k večji produktivnosti delovne sile in omogoča ljudem aktivno participacijo v družbenem 

življenju, dolgoročno pa se zato ljudje lahko izognejo višjim stroškom zdravstvene oskrbe 

(EuroHealtNet 2017, 3). 

Dostop ljudi do ustreznega zdravstvenega varstva omejujejo številne ovire: finančne, upravne, 

geografske, pravne, kulturne in organizacijske (predolge čakalne dobe). Prav zato je glavni 

cilj Evropskega stebra socialnih pravic zagotoviti univerzalni dostop do učinkovitega in 

kakovostnega zdravstvenega varstva vseh državljanov Evropske unije, kljub dejstvu, da se 

zaradi staranja prebivalstva, načina življenja, številnih dragih zdravljenj in povečanih 

pričakovanj bolnikov stopnjuje stroškovni pritisk na vse zdravstvene sisteme. To je glavni 

razlog, da se v vseh državah članicah povečujejo sredstva za zdravstveno varstvo. Če želijo 

države ohranjati vzdržne zdravstvene sisteme, morajo nenehno iskati rešitve, s katerimi bi 

lahko izboljšale njihovo stroškovno učinkovitost (European Commission 2016k).   

Skladno z zgodovinsko tradicijo posameznih držav članic v Evropski uniji prevladujejo javni 

ali socialni modeli zdravstvenega varstva. Dva osnovna javna modela zagotavljanja 

zdravstvene varnosti sta sistem nacionalne zdravstvene službe (proračunsko financiranje) in 

sistem socialnega zdravstvenega zavarovanja (avtonomen vir javnih financ), ki ga ima tudi 

Slovenija (Kramberger 2009).  

Velike razlike med posameznimi državami članicami se kažejo v dostopnosti zdravstvenega 

varstva oziroma odstotku upravičencev do zdravstvenega varstva, vrsti zdravstvenih storitev 

in pripomočkov, do katerih je posameznik upravičen, in načinu plačila stroškov zdravljenja 

oziroma zdravstvenega zavarovanja.  (European Commission 2016k). 

Čeprav vse države članice poznajo sistem plačevanja dajatev za zdravstveno varstvo, ki 

kasneje krije nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni – bolniški dopust, je 

težava v tem, da v večini primerov te dajatve ne vključujejo samozaposlenih in delavcev na 

netipičnih pogodbah o zaposlitvi (European Commission 2016k). 

Zdravstveno varstvo v Sloveniji 

V Sloveniji poznamo sistem zdravstvenega zavarovanja. Osnovna lastnost zdravstvenega 

zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov 

vezane na prijavo v zavarovanje in plačilo ustreznega prispevka (v primeru obveznega 

zdravstvenega zavarovanja) ali premije (v primeru prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja) 

(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije b. l. a). 

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno predvsem z Zakonom o zdravstvenem varstvu 

in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11 in 

91/13). Prvi del zakona, ki ureja zdravstveno varstvo, obsega sistem družbenih, skupinskih in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
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individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, 

zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje ter nego in rehabilitacijo pomoči potrebnih. V 

skladu s tem zakon določa številne obveznosti države, med katere spadajo tudi ozaveščanje 

ljudi o zdravem načinu življenja (na primer z omejevanjem uporabe alkoholnih pijač in 

tobaka), zagotavljanje neoporečne pitne vode in hrane, zagotavljanje primerne deponije 

nevarnih snovi ipd., ne nazadnje pa so država in občine po zakonu dolžne zagotavljati mrežo 

javne zdravstvene službe. Drugi del ureja obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

(Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 

načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, 

bogatimi in revnimi. Zavarovanje je obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 

15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ter njihove družinske 

člane, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 20., 21. in 22. členu. Za zavarovance je predpisana 

obveznost plačevanja prispevkov, plačilo pa je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja 

osnovno socialno varnost: bodisi zaposlitev, samostojno dejavnost, invalidnine, pokojnine, 

lastna sredstva ali družbene pomoči (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije b. l. c). 

Osebno zdravstveno zavarovanje zavarovancem zagotavlja pravico do denarnega nadomestila 

med začasno zadržanostjo od dela, s katerim se nadomesti izpadli dohodek, pravico do 

prevoza z reševalnimi vozili ali povrnitve potnih stroškov v primeru, če mora na zdravljenje 

zunaj kraja stalnega bivališča, pa tudi pravico do pogrebnine in posmrtnine, s katero se delno 

povrnejo stroški pogreba določenim skupinam zavarovancev (Bubnov - Škoberne in Strban 

2010). 

Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci še številne druge pravice, na 

primer pravico do preventivnih zdravstvenih storitev (obvezna cepljenja, sistematični pregledi 

ipd.), pravico do ambulantnega zdravniškega in zobozdravniškega zdravljenja, ki se lahko 

izvaja tudi na ravni ambulantne specialistične zdravstvene dejavnosti, pravico do zdravil, 

obvezilnega materiala, medicinsko-tehničnih pripomočkov ipd. (Bubnov - Škoberne in Strban 

2010). 

Vsega naštetega obvezno zdravstveno zavarovanje ne financira nujno v polnem obsegu, saj je 

obseg pravic do zdravstvenih storitev določen glede na vrednosti posameznih storitev. 

Nekatere storitve se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo v polnem obsegu, 

druge pa le v določenem odstotku. Razliko do polne vrednosti krijejo zavarovane osebe same, 

bodisi iz lastnih sredstev ali pa se za doplačilo zavarujejo še s prostovoljnim (dopolnilnim) 

zdravstvenim zavarovanjem, ki je v domeni različnih zavarovalnic. V tem primeru doplačilo 

krijejo te (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije b. l. b). 
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3.17    Vključevanje invalidov 

Vključenost invalidov je predmet 26. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

(Uradni list EU, št. C 326-2/12), na podlagi katerega se Evropska unija zavezuje, da bo 

spoštovala pravico invalidov do takšnih ukrepov, ki bodo zagotovili njihovo samostojnost, 

socialno in poklicno vključenost ter sodelovanje v skupnosti. 

Evropski steber socialnih pravic izrecno omenja še pravico invalidov do ustrezne dohodkovne 

podpore, ki jim zagotavlja dostojno življenje, pravico do storitev, ki jim omogočajo 

sodelovanje na trgu dela in v družbi, ter pravico do delovnega okolja, ki je prilagojeno 

njihovim potrebam (European Commission 2017c). 

Invalidne osebe se soočajo z veliko večjo možnostjo nastanka revščine in socialne 

izključenosti kot splošna populacija. Pogosto so razlog neustrezna prilagoditev in posledična 

nedostopnost delovnih mest, diskriminacija ter nerazumevanje njihovih potreb. V tem oziru 

lahko ponovno vključenost invalidov v družbeno življenje in na trg dela precej olajša 

dostopnost do tako imenovanih podpornih storitev (fizioterapije ipd.). Po drugi strani pa 

morajo biti države članice pozorne pri oblikovanju ugodnosti za invalide, višine nadomestil in 

invalidnin, saj smo neredko priča, da se ob ukinitvi, zmanjšanju ali prerazporeditvi le-teh 

številni invalidi ponovno zaposlijo (European Commission 2016c).   

Invalidnine so namenjene zagotavljanju ustreznega življenjskega standarda invalidom, 

zagotavljanju njihove socialne zaščite, zmanjševanju tveganja revščine in socialne 

izključenosti. Invalidu lahko predstavljajo varen osnovni dohodek, nadomestilo za 

brezposelnost oziroma izpad dohodka in dodatne stroške, povezane z invalidnostjo. V 

povezavi z ustreznimi rehabilitacijskimi storitvami ter ustreznimi ukrepi in prilagoditvami na 

trgu dela lahko močno vplivajo na vključenost invalidov na trg dela (European Commission 

2016e).   

Priprava in oblikovanje ugodnosti za invalidne osebe je v večini primerov v pristojnosti držav 

članic. Zakonodaja na ravni Evropske unije na tem področju ureja le koordinacijo ustreznih 

sistemov socialne varnosti, predvsem na področju invalidskih nadomestil, hkrati pa izrecno 

prepoveduje diskriminacijo invalidnih oseb in spodbuja države članice k sprejetju podpornih 

ukrepov za okrepitev položaja invalidov v družbi in na delovnem mestu (European 

Commission 2016e).   

Ugodnosti, ki jih imajo zaradi svojega položaja invalidne osebe, se v državah članicah 

Evropske unije bistveno razlikujejo, in sicer glede upravičenosti, ravni pravic, njihovih 

značilnosti (bodisi gre za razna nadomestila, prilagoditve, pomoč ipd.) in same oblike (bodisi 

popolno ali samo delno sofinanciranje s strani države). Kljub temu se izdatki, ki jih države 

namenjajo za invalidne osebe, v večini držav članic stalno povečujejo in v povprečju že 

znašajo 2 % BDP-ja (European Commission 2016e). 
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Vključevanje invalidov v Sloveniji  

V Sloveniji je načelo enakega obravnavanja in zagotavljanja enakih možnosti, ki je tudi 

temelj varstva pravic invalidnih oseb, zapisano v Ustavi in nekaterih drugih zakonih, kot so 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO, Uradni list RS, št. 508/04), 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) in Zakon o 

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP, Uradni list RS, št. 114/06 

in 40/11) (Bubnov - Škoberne in Strban 2010). 

Slovenska zakonodaja predvideva varstvo vseh invalidov, tako tistih, ki so dela zmožni, kot 

tistih, ki so v celoti izgubili možnost za delo. Tudi v primeru invalidnosti je osnovni 

mehanizem socialne zaščite obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga ureja Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), v okviru katerega so zavarovane vse 

aktivne osebe in prejemniki nekaterih socialnih dajatev. Iz obveznega invalidskega 

zavarovanja se zagotavljajo pravice do invalidske pokojnine, ki jo zavarovanec prejema v 

primeru popolne izgube delovne zmožnosti ali v primeru zmanjšane delovne zmožnosti, ko 

zaradi njegove starosti nadaljnja zaposlitev ni mogoča, pravice do nadaljevanja ali nove 

zaposlitve v primeru poklicne invalidnosti ali zmanjšane delovne sposobnosti ter dodatne 

pravice, kot sta invalidnina ter dodatek za pomoč in postrežbo, če je zavarovanec odvisen od 

drugih (Bubnov - Škoberne in Strban 2010).  

Invalidi, ki imajo samo zmanjšano delovno zmožnost, niso pa dela nezmožni, imajo pravico 

do zaposlitvene rehabilitacije, kar je eden izmed bistvenih ukrepov za zagotavljanje njihove 

nadaljnje vključenosti na trg dela. To podrobno ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14), čigar namen je 

povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na 

trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. Z namenom ohranjanja in 

ustvarjanja novih delovnih mest zakon predvideva ukrepe in spodbude – predvsem finančne 

spodbude za tista podjetja, ki zaposlujejo invalide nad kvoto, ki jo predpisuje Uredba o 

določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/2014). 

Zaposlitvena rehabilitacija je pravica vsakega zavarovanca invalidskega zavarovanja ter je 

namenjena fizični in psihosocialni vključitvi zavarovanca v delovno okolje, bodisi 

usposobitvi za drug poklic ali usposobitvi za opravljanje istega dela z ustrezno prilagojenim 

delovnim mestom (Bubnov - Škoberne in Strban 2010).  

V 15. členu ZZRZI (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14) so predstavljene vrste storitev 

zaposlitvene rehabilitacije, kot so svetovanje in spodbujanje invalidov k aktivni udeležbi na 

trgu dela, psihosocialna pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanitev o možnostih 

vključevanja v zaposlitev, pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev in iskanju ustrezne 

zaposlitve, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, usposabljanje na konkretnem delovnem 

mestu oziroma v izbranem poklicu, strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju itn.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4156
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4156
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S 17. členom ZZRZI (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14) je urejeno denarno 

nadomestilo, ki v primeru poklicne rehabilitacije invalida znaša 40 % minimalne plače 

mesečno, če se rehabilitacija izvaja v obsegu najmanj 100 ur. Poleg tega zakon določa, da 

morajo delodajalci pri zaposlovanju invalidov zagotavljati enake možnosti invalidov, kar 

pomeni, da jim morajo zagotoviti primerna delovna mesta (37. člen), jim, če je to mogoče, 

zagotoviti drugo ustreznejše delo (40. člen), jim, če je to potrebno, omogočiti delo s 

skrajšanim delovnim časom, pri čemer imajo invalidi pravico do sorazmernega dela 

nadomestila za invalidnost (38. člen), itn. 

3.18    Dolgotrajna oskrba 

Osemnajsto načelo Evropskega stebra socialnih pravic obravnava pravico vseh do ugodnih, 

cenovno dostopnih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe, predvsem storitev oskrbe na 

domu in domovih starejših (European Commission 2017c). 

Storitve dolgotrajne oskrbe so namenjene ljudem, ki so starejši, bolni, krhki ali invalidni, da 

bi jim pomagali pri njihovih osnovnih vsakodnevnih dejavnostih. Zaradi staranja prebivalstva, 

spreminjanja družinskih razmerij, vse večje udeležbe žensk na trgu dela itn. je potreba po 

dolgotrajni oskrbi vse večja in večje je povpraševanje po takšnih storitvah. Po drugi strani pa 

smo vse bolj priča finančni nezmožnosti posameznikov, da bi lahko dostopali do teh (ustrezno 

kakovostnih) storitev. Za mnoge bo edina preostala možnost oskrba s strani družinskih članov 

(predvsem žensk), kar predstavlja ekonomsko breme ne samo za dotično družino, temveč tudi 

za trg dela, saj bodo mnogi posamezniki ostajali doma, da bi skrbeli za onemogle svojce, in 

tako ne bodo na voljo na trgu dela. S tem nastajajo dodatni stroški za gospodarstvo, povečajo 

pa se tudi socialni transferji, kar ima negativen vpliv na proračun države. Možnost dostopa do 

storitev dolgotrajne oskrbe je zato pomembna tudi v luči spodbujanja ravnotežja med 

poklicnim in zasebnim življenjem družinskih članov (predvsem žensk) (European 

Commission 2016n).  

Na področju dolgotrajne oskrbe je mogoče zaznati največje razlike med državami članicami v 

primerjavi z drugimi področji socialne zaščite. Vloga neformalne družinske oskrbe je še 

vedno zelo pomembna v skoraj vseh državah članicah Evropske unije, močno pa se razlikuje 

obseg formalne – institucionalne oskrbe, in sicer glede načina financiranja in organizacije le-

te (European Commission 2016n). 

V skladu z zakonodajo Evropske unije je za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe prebivalstva 

odgovorna posamezna država članica v sklopu socialne zaščite prebivalstva. Na ravni 

Evropske unije so se države članice uskladile glede treh skupnih ciljev na področju 

dolgotrajne oskrbe: možnosti zagotavljanja dostopa do ustrezne oskrbe, spodbujanja čim 

večje kakovosti oskrbe ter zagotavljanja dostopnosti in trajnosti oskrbe. Pokazala se je namreč 

potreba po izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti sistemov dolgotrajne oskrbe, na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4156
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drugi strani pa po ohranitvi njihove vloge pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja 

(European Commission 2016n). 

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji 

Področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji za zdaj še ni celovito urejeno. Zaradi demografskih 

sprememb in posledično naraščajočih potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe to področje 

predstavlja eno izmed ključnih prioritet države na področju socialnega varstva (Ministrstvo za 

zdravje b. l.). 

Leta 2017 je Ministrstvo za zdravje predstavilo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim 

želi vzpostaviti sistem dolgotrajne oskrbe, ki bi v povezavi z reformami v drugih sistemih 

socialne varnosti (zdravstva, socialnega in pokojninskega varstva) predstavljal integrirano 

dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev, ki ljudem čim dlje omogoča samostojno, varno in 

kakovostno življenje. Pri tem je poudarek predvsem na načrtovanem sistemu dolgotrajne 

oskrbe, ki bi v primerjavi s sedanjim sistemom, ki je segmentiran med ostale sisteme 

socialnega varstva, omogočil poenotenje pravic in podajanje enotne ocene upravičenosti ter 

organiziral integrirano mrežo izvajalcev, integrirano financiranje ter integriran upravni, 

strokovni in finančni nadzor (Ministrstvo za zdravje 2017). 

V predlogu zakona so natančno opredeljene višine prejemkov iz socialnih zavarovanj v 

primeru neformalne in formalne oskrbe na domu ter stopnje sofinanciranja storitev formalne 

oskrbe v instituciji, ki bi se letno valorizirala v skladu z rastjo življenjskih potrebščin. Hkrati 

je v predlogu natančno opredeljeno tudi financiranje novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi 

se financiral s prenosom sredstev iz javnih virov (Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, državni in občinski 

proračuni), kar vključuje tudi uvedbo obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo 

(Ministrstvo za zdravje 2017).  

3.19    Stanovanja in pomoč za brezdomce 

Vsem socialno ogroženim je treba zagotoviti dostop do socialnih stanovanj ali ustrezne 

pomoči pri pridobitvi le-teh. Ranljive osebe je treba zaščititi pred prisilno izselitvijo in jim 

nuditi ustrezno pomoč. Brezdomcem je treba zagotoviti primerna zatočišča in storitve ter na ta 

način spodbuditi njihovo vključevanje v družbo (European Commission 2017c).  

Pomanjkanje ustreznih stanovanj in stanovanjska negotovost ostajata velika skrb v vseh 

državah članicah Evropske unije, kar se odraža tudi v povečevanju finančnega tveganja, 

neplačevanju najemnin, številnih izselitvah, zamudah pri vračilu kreditov, v skrajnih primerih 

tudi v brezdomstvu. Pomanjkanje ustreznih, cenovno dostopnih stanovanj hkrati predstavlja 
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eno izmed glavnih ovir za vstop mladih na trg dela, osamosvojitev in ustvarjanje družine 

(European Commission 2016c).   

Imeti prostor za bivanje oziroma dostop do stanovanja je bistveno za zadovoljevanje 

posameznikovih osnovnih potreb, hkrati pa je tudi predpogoj za njegovo aktivno sodelovanje 

v družbi in možnost dostopa do ustrezne zaposlitve. Stroški najemnine predstavljajo velik 

delež stroškov posameznega gospodinjstva in so poleg stroška elektrike in vode največji 

strošek, ki ga mora gospodinjstvo mesečno poravnati. Subvencija pri plačilu najemnine ali 

možnost najema socialnega stanovanja z znatno nižjo mesečno najemnino ima tako veliko 

vlogo pri reševanju revščine. Za zmanjševanje brezdomstva je pomembno, da se brezdomcem 

omogoči dostop do zavetišča ali začasne nastanitve, zavetišča pa morajo sodelovati z 

ustreznimi socialnimi službami in institucijami (European Commission 2016l).   

Pravica do ustrezne nastanitve kot ena izmed temeljnih pravic posameznika obstaja samo v 

nekaterih državah članicah Evropske unije, večina držav pa ima v svojih ustavah zapisano 

pravico posameznika do prostora za bivanje. Vsaka država ima organizirano tudi določeno 

obliko tako imenovane »nastanitve v sili«, in sicer tako za svoje prebivalstvo kot, z ločenimi 

mehanizmi, za prosilce za azil in begunce (European Commission 2016l). 

Ogromne razlike med državami članicami Evropske unije se kažejo pri podpornih storitvah za 

izvajanje pomoči brezdomcem, in sicer glede pokritosti, kakovosti in zmogljivosti. V zadnjem 

desetletju se je kot posledica gospodarske krize brezdomstvo močno povečalo v skoraj vseh 

državah članicah in vse več ljudi je dolgotrajno brezdomnih, kljub temu pa ima le približno 

polovica držav članic uveljavljene in ustrezno integrirane strategije o brezdomstvu. Dodatna 

potreba po zavetiščih se pojavlja v tistih državah članicah, ki so v preteklosti ali še vedno 

sprejemajo številne migrante oziroma begunce (European Commission 2016l). 

Stanovanja in pomoč za brezdomce v Sloveniji 

Konec leta 2015 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov Nacionalni stanovanjski 

program za desetletno obdobje (2015–2025), s katerim naj bi država uredila razmere na 

stanovanjskem področju in zagotovila kakovost bivanja za vse prebivalce, pri čemer je 

posebna pozornost namenjena mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev 

(Ministrstvo za okolje in prostor b. l.). 

Nacionalni stanovanjski program naj bi prispeval k bolj uravnoteženi ponudbi primernih 

stanovanj, lažji dostopnosti do le-teh ter njihovi večji kakovosti in funkcionalnosti. Da bi 

lahko uresničili zastavljene cilje, bodo potrebni številni ukrepi: na primer ureditev področja 

najemnih razmerij, da bodo ta varnejša, vzpostavitev učinkovitejšega in transparentnejšega 

sistema javnih najemnih stanovanj, pri čemer se večja vloga pri izvajanju stanovanjske 
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politike namenja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, itn. (Ministrstvo za okolje in 

prostor b. l.). 

Posebna pozornost je v Nacionalnem stanovanjskem programu namenjena reševanju 

stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin ter drugih ranljivih skupin. V shemi za 

mlade so predvideni naslednji ukrepi: stanovanjske skupnosti za mlade, zagotavljanje ugodnih 

najemnih stanovanj, deljeno lastništvo in najem z možnostjo kasnejšega odkupa, načrtuje se 

tudi izgradnja cenovno ugodnih stanovanj. Poleg tega se predvideva izgradnja 800 novih 

bivalnih enot in stanovanj za prebivalce s posebnimi potrebami, stanovanjske enote pa se 

zagotavljajo tudi za deložirane posameznike in skupine (Ministrstvo za okolje in prostor b. l.). 

Tako kot v drugih državah članicah Evropske unije je tudi v Sloveniji po gospodarski krizi 

število brezdomcev naraščalo in po ocenah Statističnega urada Republike Slovenije v letu 

2014 skoraj doseglo številko 2.800. Čeprav se je v naslednjih dveh letih število nekoliko 

zmanjšalo, je po ocenah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 

Sloveniji letos še vedno 2.760 brezdomnih oseb, po ocenah društva Brezdomni do ključa pa 

kar 6.700. Število brezdomcev je namreč nemogoče določiti, saj obstaja veliko skritega 

brezdomstva, ko osebe prebivajo v negotovem ali neprimernem bivališču (Statistični urad 

2017). 

Brezdomci so v nezavidljivem položaju tako z ekonomskega kot socialnega vidika. Med 

brezdomci je veliko (nekdanjih) odvisnikov, zapornikov in alkoholikov, zato imajo večje 

težave pri iskanju zaposlitve kot drugi brezposelni. Nekateri finančno stisko rešujejo s 

prosjačenjem, drugi z delom na črno, predvsem v Ljubljani pa se lahko preživljajo s prodajo 

revije Kralji ulice. Po podatkih društva Kralji ulice število prodajalcev revije z leti narašča: v 

letu 2017 je revijo prodajalo že 299 oseb. Da bi bili upravičeni do denarne socialne pomoči, 

se mnogi brezdomci odločajo za prijavo naslova centra za socialno delo kot stalnega 

bivališča, saj je stalno prebivališče eden izmed pogojev za pridobitev denarne socialne 

pomoči (Statistični urad 2017). 

Stanovanjsko vprašanje brezdomcev delno rešujejo zavetišča za brezdomce, ki jih je v 

Sloveniji (predvsem večja mesta) kar nekaj, v katerih brezdomci poiščejo zavetje in streho 

nad glavo. Namen zavetišč je v prvi vrsti ponuditi konkretno materialno pomoč, kot so hrana, 

prenočišče in možnost shranjevanja osebnih predmetov, imajo pa tudi »psihoterapevtsko« 

vlogo, saj z nudenjem ustreznih pogojev za spanje in primerno osebno higieno brezdomcem 

pomagajo k boljši samopodobi in vnovičnemu dostojanstvu, ki so ga na ulici izgubili (Društvo 

prostovoljcev b. l.). 



 

57 

3.20    Dostop do osnovnih storitev 

Vsakdo ima pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo, sanitarijami, 

energijo, prevozom, finančnimi storitvami in digitalnimi komunikacijami. Vsem socialno 

ogroženim je na voljo ustrezna podpora za dostop do vseh omenjenih storitev (European 

Commission 2017c).  

Med osnovne storitve prištevamo tiste storitve, ki so potrebne za zagotovitev polne socialne 

vključenosti ljudi v družbo in na trg dela. Zajemajo različne sektorje: od 

telekomunikacijskega, trga elektronskih komunikacij, transporta, energetike do finančnih in 

bančnih storitev. Ovire za dostop do teh storitev so v večini primerov v previsoki ceni, 

pomanjkanju infrastrukture ali neprilagojenosti infrastrukture za dostop invalidov. V teh 

primerih se mora vključiti država in zagotoviti razpoložljivost, ustrezno kakovost in cenovno 

dostopnost določene storitve (European Commission 2016a).   

Vse države članice Evropske unije imajo urejeno večino osnovnih storitev, razlike med 

državami pa se kažejo glede dostopnosti, področij uporabe in upravljanja osnovnih storitev. 

Oviro za dostopnost osnovnih storitev predstavlja predvsem pomanjkljiva ali izredno slaba 

infrastruktura. Situacija se je z gospodarsko krizo in strukturnimi reformami še poslabšala, saj 

so se sredstva za financiranje dodatno zmanjšala (European Commission 2016a). 

Kljub temu smo priča spodbudnim primerom, kot na primer v energetskem sektorju, v 

katerem imajo potrošniki pravico, da izberejo najugodnejšega ponudnika električne energije 

in plina (European Commission 2016a). 

Dostop do osnovnih storitev v Sloveniji 

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih sprejetih nekaj pravno zavezujočih aktov, s katerimi država 

zagotavlja večjo dostopnost do osnovnih storitev. Leta 2014 je bil sprejet nov Energetski 

zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14), ki zagotavlja večjo zaščito odjemalcev električne 

energije ali zemeljskega plina, leta 2016 pa je bila v Ustavo Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 43/03 in 68/06) vpisana pravica do pitne vode. 

Z Energetskim zakonom je Slovenija korenito posegla na področje energetike z namenom 

zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo. Poleg zanesljive 

oskrbe z energijo, zagotavljanja učinkovite konkurence na trgu energije, zmanjšanja rabe 

energije, večje proizvodnje in uporabe energije iz obnovljivih virov itn. je eden izmed glavnih 

ciljev zakona tudi zagotavljanje socialne kohezivnosti in varstvo potrošnikov kot končnih 

odjemalcev energije. 

V skladu s tem Energetski zakon med drugim uvaja pravico potrošnikov do menjave 

dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina, ki je možna že v enaindvajsetih dneh ter 
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brez pogodbene kazni, tudi če je menjava izvedena pred iztekom obdobja, za katerega je bila 

pogodba sklenjena, če je od sklenitve pogodbe minilo že eno leto. Poleg tega zakon uvaja tudi 

zaščito ranljivih odjemalcev: če gre za okoliščine, ki ogrožajo življenje ali zdravje, ranljivih 

odjemalcev ne odklopijo iz elektroenergetskega sistema (Ministrstvo za infrastrukturo b. l.).  

Leta 2016 je bil v Ustavo vpisan 70.a člen, ki določa pravico do pitne vode, kar je bil rezultat 

raznih pobud, predlogov in pritiskov Civilne iniciative, ki je s peticijo zbrala več kot 52.000 

podpisov državljanov (Civilna iniciativa b. l.). 

Odslej je z Ustavo določeno, da morajo država in občine poskrbeti, da se pitna voda zagotovi 

vsakemu prebivalcu Slovenije, kar vključuje tudi skrb za vso potrebno infrastrukturo. Na 

odročnih krajih, osamljenih zaselkih in goratih predelih dolžnost zagotavljanja pravice do 

pitne vode prevzame prebivalstvo s samooskrbo. Ne nazadnje pa se s 70.a členom Ustave 

izključuje lastninski koncept, s čimer se vsi vodni viri ščitijo pred privatizacijo (Uradni list – 

bilten 2016). 
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4     ZAKLJUČEK 

Na podlagi predstavitve razvoja socialne politike in prava v Evropski uniji, ki je bil predmet 

drugega poglavja, ter predstavitve in analize vsebine Evropskega stebra socialnih pravic v 

tretjem poglavju v zaključku podajamo celostno sintezo in odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih lahko nakažemo prednosti in morebitne slabosti 

Evropskega stebra socialnih pravic ter kako in na katerih področjih lahko njegova 

implementacija prispeva k večji socialni varnosti slovenskih državljanov. To je bil glavni cilj 

magistrske naloge. 

4.1    Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja 

Evropski steber socialnih pravic s svojimi dvajsetimi načeli predstavlja ključno podlago za 

prihodnjo socialno politiko Evropske unije. Osnovno vodilo Evropske unije pri njegovem 

oblikovanju je bila želja po zagotavljanju boljših delovnih in življenjskih pogojev za 

prebivalce evroobmočja in celotne Evropske unije, saj se je pokazalo, da ekonomska in 

gospodarska rast sami po sebi še ne prineseta tudi socialnega razvoja. Ta pa je nujen pogoj za 

uresničitev enega izmed poglavitnih ciljev Evropske unije, to je omogočiti trajnostni razvoj, 

ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen ter visokokonkurenčnem tržnem 

gospodarstvu z visoko stopnjo zaposlenosti in družbenem napredku. 

S tega vidika je za Evropsko unijo nujno, da spodbuja tudi socialni razvoj, kar posledično 

pomeni, da mora v ta namen harmonizirati socialno in zaposlitveno zakonodajo posameznih 

držav članic, saj se sistemi socialne varnosti med državami članicami še vedno precej 

razlikujejo. Evropski steber socialnih pravic tako predstavlja nekakšen »krovni dokument« 

Evropske unije, ki določa minimalne standarde, k spoštovanju katerih so zavezane vse države 

članice. Pri njegovi implementaciji v zakonodajo posameznih držav članic se znajo pojaviti 

številne težave, saj evropsko primarno pravo za zdaj še vedno ščiti pravico do samoodločanja 

držav članic glede sistemov socialne varnosti, kar je določeno predvsem s 153. členom 

Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti, pri čemer je izrecno zapisano, da noben naknaden 

ukrep ne sme vplivati na pravico do samoodločanja glede temeljnih načel sistemov socialne 

varnosti ter na finančno uravnoteženost teh sistemov. 

Da bi lažje predstavili, v kakšni meri in na katera področja bo posegel in vplival Evropski 

steber socialnih pravic, v nadaljevanju podajamo odgovore na obe zastavljeni raziskovalni 

vprašanji, pri čemer se prvo nanaša na vsebino dokumenta in njegov domet, drugo pa na 

njegove potencialne učinke na slovensko zakonodajo, predvsem s področja delovnega in 

socialnega prava.  

 



 

60 

R1: Kakšna je vsebina Evropskega stebra socialnih pravic? 

Evropski steber socialnih pravic s svojimi dvajsetimi načeli in pravicami posega na številna 

področja, kot so zaposlovanje, izobraževanje, socialna zaščita, stanovanjska politika, enakost 

spolov, vključenost ranljivih in marginaliziranih skupin idr. Največ načel in pravic 

neposredno ali posredno zadeva predvsem področje zaposlovanja, kar je logično, saj sta 

visoka stopnja zaposlenosti ter pošten in dobro delujoč trg dela bistvena temelja za trajnostni 

(gospodarski in družbeni) razvoj, ki si ga zastavlja Evropska unija. 

Neposredno na zaposlovanje se tako nanaša celotno drugo poglavje Evropskega stebra 

socialnih pravic, ki zadeva poštene in pravične delovne pogoje, ter deloma tudi prvo poglavje, 

ki zadeva enake možnosti vseh pri dostopu do izobraževanja in trga dela.  

Z devetim načelom, ki obravnava ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, se 

uvajajo številni novi minimalni standardi v zvezi z delavci, ki skrbijo za otroke. Tako se v 

praksi uveljavljajo očetovski in starševski dopust, tako imenovani negovalni dopust za vse 

zaposlene, ki skrbijo za hudo bolne vzdrževane družinske člane, ter skrajšan delovni čas za 

vse starše in skrbnike otok do njihovega dvanajstega leta starosti.  

Na področje zaposlovanja bo vplivalo tudi šesto načelo, ki zadeva minimalno plačo in 

določanje njene višine. To načelo poleg instituta minimalne plače, ki jo bodo morale uvesti 

vse države članice Evropske unije, uveljavlja tudi direktivo, po kateri bodo morale države 

članice uvesti ustrezne mehanizme, s katerimi bodo plače na pregleden in vnaprej določen 

način usklajene z gospodarsko rastjo in življenjskim standardom.  

S sedmim in osmim načelom se zagotavlja večja vključenost delavcev v zaposlovanje: tako v 

postopek zaposlovanja in odpuščanja kot v socialni dialog med delodajalci in delavci. S 

sedmim načelom se povečuje število informacij, ki jih mora biti delavec deležen v postopku 

zaposlovanja ali odpuščanja, ter spodbuja boljša zaščita delavcev pred nezakonitim 

odpuščanjem, osmo načelo pa spodbuja vključevanje delavcev (neposredno ali posredno 

preko predstavnikov delavcev) v posvete o tistih zadevah, ki jih neposredno zadevajo. 

Deseto načelo državam članicam nalaga, da morajo zaposlenim omogočiti varno, zdravo in 

ustrezno prilagojeno delovno okolje ter poskrbeti za varstvo njihovih osebnih podatkov. 

Čeprav je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu sprejetih že veliko ukrepov, tako na 

ravni Evropske unije kot držav članic, so odstopanja med državami članicami glede 

minimalnih zahtev o varstvu in zdravju pri delu še vedno prevelika, zato je implementacija 

načela nadalje potrebna. 

Področja zaposlovanja se posredno dotikajo tudi nekatera druga načela: drugo načelo, ki 

obravnava enakost spolov, zagotavlja večjo udeležbo žensk na trgu dela, uvajanje ženskih 

kvot pa že korenito spreminja strukturo zaposlenih v določenih sektorjih. Strukturo zaposlenih 
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v podjetjih nadalje spreminja tudi implementacija tretjega načela, ki obravnava enake 

možnosti, in sedemnajstega načela, ki zadeva vključevanje invalidov, kar od delodajalcev 

zahteva določene prilagoditve organizacije dela in delovnih mest. 

Tretje poglavje Evropskega stebra socialnih pravic zadeva področje socialne zaščite. 

Implementacija načel, ki so obravnavana v tretjem poglavju, bo nedvomno vplivala na 

sisteme socialnih zavarovanj v državah članicah, pri katerih bodo v prihodnje nujno potrebne 

reforme, da bodo sistemi lahko ohranili svojo fiskalno vzdržnost in stroškovno učinkovitost. 

V zvezi s tem navajamo dvanajsto načelo, ki zadeva pravico zaposlenih in samozaposlenih do 

ustrezne socialne zaščite v primeru nastanka socialnega primera, trinajsto načelo, ki 

obravnava pravico brezposelnih oseb do ustreznega nadomestila za brezposelnost in ustrezne 

aktivacijske podpore javnih zavodov za zaposlovanje, ter petnajsto in sedemnajsto načelo, ki 

zadevata pravice starejših oseb oziroma invalidov do ustrezne dohodkovne podpore (pokojnin 

oziroma invalidnin), ki morajo biti takšne, da omogočajo dostojno življenje. Velik finančni 

zalogaj za proračune držav članic in sisteme socialnih zavarovanj bo predstavljala tudi 

ureditev področja dolgotrajne oskrbe, ki jo obravnava osemnajsto načelo. 

V skladu s temeljnimi zavezami Evropske unije, da bo spoštovala človekove pravice ter 

temeljila na strpnosti, nediskriminaciji in enakopravnosti vseh, tudi Evropski steber socialnih 

pravic jasno poudarja pomembnost vključevanja vseh družbenih skupin ter posebno pozornost 

namenja ranljivim in marginaliziranim družbenim skupinam, tako pri njihovem vključevanju 

na trg dela kot v socialno življenje.  

Prvo načelo zadeva kakovostno izobraževanje na vseh ravneh, od predšolskega do 

univerzitetnega, velik poudarek pa je tudi na vseživljenjskem učenju, ki pripomore k večji 

fleksibilnosti zaposlenih na vse bolj spremenljivem trgu dela. V skladu z načelom bodo v 

prihodnje potrebne nove strategije vseživljenjskega učenja, ki bodo morale med drugim zajeti 

nizkousposobljene in slabše izobražene starejše, pri katerih se na tem področju kažejo 

največje težave. 

Podpora in skrb za pravice otrok sta obravnavani v enajstem načelu, ki poudarja pravico otrok 

do kakovostnega, dostopnega in predvsem cenovno ugodnega varstva in predšolske vzgoje, 

kar je bistvenega pomena predvsem za otroke iz prikrajšanih okolij, ki sta jim na ta način 

omogočena kognitivni in socialni razvoj.  

V tretjem načelu so obravnavane enake možnosti vseh do zaposlitve, socialne zaščite, dostopa 

do blaga in storitev ter ne nazadnje do izobraževanja, kar vključuje tako starejše in invalide 

kot etnične manjšine in migrante. Implementacija tretjega načela bo zajela mnoga področja. 

Potrebne bodo na primer reforme v izobraževanju, ki bodo prispevale k večji vključenosti 

etničnih manjšin (npr. Romov) in migrantov v izobraževanje, in spodbude za zaposlovanje 

takšnih »deprivilegiranih« delavcev.  
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V devetnajstem načelu je podrobneje obravnavana problematika pomanjkanja ustreznih in 

cenovno dostopnih stanovanj za socialno ogrožene, pri čemer je posebna pozornost 

namenjena starejšim, mladim in ranljivejšim skupinam prebivalcev. Obravnavana je tudi 

problematika brezdomcev, za katere primanjkuje ustreznih zatočišč in storitev, ki bi 

spodbujale njihovo vključevanje v družbo. Države članice bodo v prihodnje morale oblikovati 

ustreznejšo stanovanjsko politiko, ki bo oblikovana na način, da bo omogočala večjo 

dostopnost bivališč za ranljivejše skupine. 

Zadnje načelo obravnava dostop vseh državljanov do kakovostnih osnovnih storitev, kar bo 

vplivalo na najrazličnejše sektorje, od telekomunikacijskega, transportnega in energetskega 

do finančnih in bančnih storitev. V skladu z dvajsetim načelom bodo države članice morale 

zagotavljati ustrezno infrastrukturo ter hkrati omogočati kakovostne in cenovno dostopne 

storitve. 

Evropski steber socialnih pravic tako zajema širok razpon socialnih in delavskih pravic. Da bi 

jih Evropska unija in države članice lahko zagotavljale in spoštovale, bo implementacija 

Evropskega stebra socialnih pravic zajela zakonodajo z najrazličnejših področij. Vpliv 

Evropskega stebra socialnih pravic bo sicer najbolj razviden na področju zaposlovanja in 

socialne varnosti, posamezna načela pa bodo morala biti upoštevana tudi pri vseh drugih 

prihodnjih politikah držav članic, pa naj gre za oblikovanje državnega proračuna, 

stanovanjske ali energetske politike ipd. 

R2: Kakšni so potencialni učinki Evropskega stebra socialnih pravic na slovensko 

zakonodajo, predvsem s področja delovnega in socialnega prava? 

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na potencialne učinke Evropskega stebra socialnih 

pravic na slovensko zakonodajo s področja delovnega in socialnega prava. Objektivno stališče  

je v tem primeru nemogoče podati, saj v slovenskem prostoru za zdaj še nimamo 

podrobnejših analiz Evropskega stebra socialnih pravic in njegove implementacije v 

slovensko zakonodajo. Da bi lahko podali odgovor na drugo vprašanje, smo v obzir vzeli 

problematiko, ki je botrovala nastanku posamičnega načela iz Evropskega stebra socialnih 

pravic, in proučili, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji na posameznih področjih, ki jih 

načela zadevajo. Ponovno poudarjamo, da gre pri odgovoru na drugo vprašanje predvsem za 

naše subjektivno mnenje. 

Kot pri vseh drugih članicah Evropske unije je tudi v primeru Slovenije zakonska ureditev 

področij, ki jih zajema Evropski steber socialnih pravic, izključno v pristojnosti države. Glede 

na zbrane podatke lahko podamo mnenje, da je slovenska zakonodaja, ki ureja obravnavana 

področja, večinoma dobra, saj že zdaj presega mnoge minimalne standarde, ki jih uvaja 

Evropski steber socialnih pravic. 
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Slovenija predstavlja zgleden primer na področju uravnoteženja poklicnega in zasebnega 

življenja, saj za nego in varstvo otroka zagotavlja 240 dni dopusta, medtem ko Evropska unija 

predlaga najmanj štirimesečno obdobje. Podobno je tudi v primeru očetovskega dopusta z 

nadomestilom, ki v Sloveniji trenutno znaša 30 dni, Evropska unija pa predlaga minimalno 10 

dni. Prav tako imajo zaposleni starši v Sloveniji že dlje časa možnost koriščenja skrajšanega 

delovnega časa, čeprav to še ne dosega predloga Evropske unije, da bi skrajšan delovni čas 

omogočali do dopolnjenega dvanajstega leta otrokove starosti. 

Zgledno je urejena tudi zakonodaja v primeru minimalne plače, ki jo je Slovenija z zakonom 

uvedla že leta 2010 in jo enkrat letno usklajuje z rastjo življenjskih potrebščin, gibanjem plač, 

gospodarskimi razmerami in gibanjem zaposlenosti.  

Zakonodaja na področju delovnih razmerij in vključenosti delavcev v socialni dialog oziroma 

pogajanja o delovnih pogojih in višini izplačil je v Sloveniji na zelo visoki ravni ter je 

primerljiva z drugimi državami članicami. Enako velja tudi za pravice delavcev v omenjenih 

primerih. Po Zakonu o delovnih razmerjih mora biti delavec pred nastopom zaposlitve 

seznanjen s pogoji in načinom dela, višino plače, številom dni dopusta, odpovednim rokom 

itn. ter tako že predhodno podpiše tako imenovani predlog pogodbe, v katerem se seznani z 

vsem omenjenim. Poleg tega še pred nastopom dela delavec opravi preventivni zdravniški 

pregled in se seznani z varstvom na delovnem mestu. V primeru odpustitve mora biti delavec 

predhodno natančno seznanjen z razlogi za odpoved (krivdni ali nekrivdni razlogi), imeti 

mora možnost odgovora na vročeni predlog odpovedi (nekrivdni oziroma poslovni razlogi) ali 

zagovora pred ustrezno disciplinsko komisijo (krivdni razlogi). V primeru odpovedi delavcu 

teče zakonsko določen odpovedni rok, v tem času pa ima možnost, da si poišče novo 

zaposlitev. Vse navedeno že zdaj bistveno presega predloge Evropske unije, zato menimo, da 

implementacija Evropskega stebra socialnih pravic na omenjenem področju za Slovenijo ne 

bo predstavljala večje ovire.   

Tudi glede vključenosti delavcev v socialni dialog je v Sloveniji zakonodaja urejena. Delavci 

imajo možnost, da prek izvoljenih predstavnikov v sindikatih aktivno sodelujejo pri 

tripartitnih pogajanjih o novih (ali popravkih starih) kolektivnih pogodbah za posamezno 

dejavnost na ravni države. Zakonsko je urejena tudi vključenost delavcev v dvopartitna 

pogajanja na ravni podjetij, saj se mora po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list 

RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) delodajalec pred vsakršno spremembo sistemizacije delovnih 

mest ali ob večjem številu odpuščanj posvetovati z reprezentativnimi sindikati v podjetju, 

svetom delavcev, delavskim zaupnikom ali vsemi delavci.  

Z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) je zgledno 

urejeno tudi področje varnosti in zdravja pri delu, poleg tega je Slovenija že sprejela številne 

pravilnike in uredbe o varovanju delavcev pred različnimi tveganji, v katerih so prav tako 

implementirane smernice Evropske unije. 
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Zgledno so v Sloveniji urejena tudi druga področja, ki se posredno dotikajo zaposlovanja. Z 

Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 

16/07, 87/11 in 98/14) je Slovenija že leta 2007 uvedla kvote oziroma dolžnosti podjetij, da 

zaposlijo določen delež invalidnih oseb, zakonodaja pa se spreminja tudi na področju enakosti 

spolov, saj se deloma že uvajajo ženske kvote.  

Kljub naštetim zglednim primerom s področja zaposlovanja Slovenijo v prihodnje čakajo 

mnogi izzivi, predvsem na področju socialnega varstva.  

Velika težava je sistem zdravstvenega varstva, pri čemer je treba poudariti, da je Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sicer ustrezno napisan, saj zavarovancem, 

ki so vključeni v osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje, zagotavlja mnoge pravice, 

med drugim tudi pravice do zdravil, do prevoza z reševalnimi vozili, do ambulantnega 

zdravljenja in specialistične zdravstvene dejavnosti, hospitalizacije ipd., vendar se v praksi 

pojavljajo številne težave, kot so finančne težave zdravstvenih zavodov, vse daljše čakalne 

vrste, pomanjkanje zdravnikov in zdravniškega osebja ipd., zato prihodnje vlade čaka mnogo 

izzivov na področju zdravstva. 

Mnogi izzivi se kažejo na področju zagotavljanja ustreznih pokojnin in storitev dolgotrajne 

oskrbe. Ob vedno bolj starajočem se prebivalstvu bodo reforme na teh področjih neizogibne. 

Da je področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji za zdaj še neurejeno, je pokazala tudi nedavna 

kampanja za državnozborske volitve 2018, v kateri sta bili ureditvi področja zdravstva in 

dolgotrajne oskrbe med najbolj izpostavljenimi tematikami. 

Večji poudarek bo v prihodnje treba nameniti še dvema ključnima problemoma, s katerima se 

srečujejo predvsem mladi. Prav mladi so namreč v največji meri podvrženi negotovim 

oblikam zaposlitve, prekarno delo pa jim ne zagotavlja ustrezne varnosti in socialne zaščite. 

Posledično mnogi mladi nimajo razrešenega stanovanjskega vprašanja. Po podatkih 

Eurofounda za leto 2011 se po deležu mladih (18–29 let), ki živijo pri starših – ta v Sloveniji 

znaša 85 %, Slovenija uvršča v sam vrh Evropske unije (Mladinski svet Slovenije 2015). 

Ureditev področja prekarnega dela in ustreznejša stanovanjska politika bosta tako v prihodnje 

nujno potrebni. 

4.2    Prispevek k stroki  

Magistrska naloga obravnava in podaja celovit pogled na Evropski steber socialnih pravic ter 

nakazuje njegov potencialni vpliv na prihodnjo socialno politiko Evropske unije in Slovenije. 

Nadalje so podrobneje obravnavane in analizirane vse pravice, ki so zajete v dvajsetih načelih 

Evropskega stebra socialnih pravic, podana pa je tudi analiza trenutnega stanja na področju 

zagotavljanja teh pravic v Evropski uniji in Sloveniji – analiza stanja pred začetkom 

implementacije Evropskega stebra socialnih pravic v evropsko in slovensko zakonodajo. 
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Prispevek k stroki vidimo predvsem v celovitosti in vseobsežnosti obravnave Evropskega 

stebra socialnih pravic, v okviru katere smo opozorili na več različnih vidikov, ki bi jih bilo 

treba analizirati in upoštevati pri vpeljevanju sprememb v zakonodajo. 

4.3    Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Poudarili smo, da v slovenskem prostoru za zdaj še nimamo podrobnejših analiz o Evropskem 

stebru socialnih pravic in posamičnih načelih ter o njihovi implementaciji v slovensko 

zakonodajo. Predlagamo, da se za vsako izmed načel najprej opravi podrobnejša analiza 

trenutnega stanja glede zagotavljanja pravic, ki jih posamično načelo zajema, ki bo osvetlila 

pomanjkljivosti in omogočila določitev prednostnih nalog. Nadalje sledi priprava 

konkretnejših izhodišč za implementacijo načel v slovensko zakonodajo, pri čemer 

predlagamo, da se v snovanje vključi številne institucije, tako s področja dela in zaposlovanja 

kot s področja socialnega varstva. 

Predlagamo, da se analiza in priprava izhodišč za implementacijo načel v zakonodajo najprej 

usmerita na tista področja, ki smo jih v zaključku predstavili kot najbolj problematična in 

nezadostno zakonsko urejena, na primer prekarno delo, reforma zdravstvenega sistema, 

dolgotrajna oskrba in stanovanjska politika, saj so na teh področjih spremembe najbolj 

potrebne. 
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