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Uvod: Predstavitev standarda
Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno 
delo IZSP.ND-2018:2022 (v nadaljevanju: Standard) je teoretič-
no domišljen, področno uravnotežen in v praksi preizkušen način 
zmanjševanja ter odpravljanja prekarnih delovnih razmerij in preka-
rizacije družbe na eni strani ter povečanje produktivnosti, dodane 
vrednosti na zaposlenega, konkurenčnosti produkta in povečanje 
poslovne uspešnosti podjetnika na drugi strani.

Standard poleg neposrednih učinkov na socialno in poslovno 
okolje zmanjšuje socialna trenja, delovnopravne spore, boleznine, 
družbeno neaktivnost državljanov, povečuje pa participacijo za-

poslenih pri upravljanju in delitvi presežne vrednosti ter dinamiko 
polnjenja proračuna preko večjega obsega plačanih prispevkov iz 
naslova dela.

Predstavitev Standarda smo razdelili na tri dele in s tem odgovorili 
na tri ključna vprašanja:

I.  Kako smo na Inštitutu za študije prekariata opredelili 
prekarnost?

II.  Kakšni so učinki prenosa standarda na nacionalno raven?
III. Kakšni so temelji Standarda? 

Opredelitev prekarnosti:

Prekarno delo, v najširšem smislu, zajema vsako zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani 
delodajalca, ki privede do stiske, odvisnosti ali negotovosti ter posledično do socialne in 
ekonomske ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve.

I. Kako smo na Inštitutu za študije prekariata (v nadaljevanju: IZSP) opredelili prekarnost?
Do opredelitve pojma prekarnega dela smo prišli po sistematični, 
poglobljeni razpravi na strokovnih in znanstvenih posvetih. Vse-
bino razprav smo zajeli v strokovnih in znanstvenih prispevkih na 
temo prekarnosti. V letu 2018 smo v sodelovanju z Ekonomsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani pripravili strokovni zbornik, pravkar 
pa urejamo znanstveni zbornik.

Podana opredelitev prekarnosti je podlaga za pravno opredeli-
tev pojma, ki je v nadaljevanju potrebna za uskladitev zakonskih 
podlag. Preverili smo jo znotraj pravne, ekonomske, sociološke, 
politološke, zdravstvene stroke, potem pa še v neposrednem po-
govoru s sindikalnimi centralami in predstavniki podjetij in deloda-
jalcev.

II. Kakšni so učinki prenosa Standarda na nacionalno raven?

A. Vpliv na trg dela
S prenosom Standarda na raven države lahko Republika Slovenija 
ne le sledi priporočilom Evropske komisije pri zmanjševanju pre-
karnih oblik dela, temveč tudi prevzame iniciativo na področju 
urejanja celotnega trga dela. IZSP je razvil Standard, ga preizkusil 
v praksi in oblikoval ekspertno skupino, ki že izvajanja implemen-
tacijo Standarda tako v zasebnem kot javnem sektorju in ki omo-
goča hiter prenos znanja na širšo implementacijsko skupino. 

B. Vpliv na socialni dialog
Iz spodnje tabele so razvidne prednosti, ki jih občutijo socialni par-
tnerji ob implementaciji Standarda. Merila pri zaposlovanju so v 
postopku certificiranja postavljena na višjo raven in zasnovana v t. 
i. model »win-win«, kjer vsi deležniki pridobijo.

Tabela 1: Pridobitve deležnikov znotraj socialnega dialoga:

 

  ZAPOSLENI

• DR za nedoločen čas.
• Pošteno plačilo.
• Stabilno in varno DM.

• Večja poslovna urejenost.
• Transparentnost DR.
• Dobra socialna klima.

• Manj boleznin, manj 
izgorelosti.

• Zmanjšanje tveganje za 
kronične poklicne bolezni 
in hujše nesreče pri delu. 

  DELODAJALCI

• Skladnost DR s pričakovanji 
zaposlenih in drugih 
deležnikov.

• Družbeno odgovorno 
vodenje.

• Večja poslovna uspešnost, 
večja produktivnost in 
dodana vrednost.

• Večja inovativnost in 
konkurenčnost.

• Večja lojalnost zaposlenih.

• Manjša fluktuacija 
zaposlenih.

• Manjši absentizem.

  SINDIKATI

• Manj delovnopravnih 
konfliktov.

• Manj socialnih intervencij.

• V sindikate se vključijo  
tudi sindikalni nečlani, 
prekarci.

• Zdrava delovna  
populacija krepi socialne 
potenciale družbe.

  DRŽAVA

• Skladnost DR z zakonodajo
• Lažja kontrola izvajanja 

zakonodaje.
• Zadovoljni državljani.

• Več prilivov v proračun.
• Manj socialnih transferjev.
• Večja dodana vrednost. 

• Zdrava populacija.
• Manj sredstev za zdravstvo 

iz naslova dela.

Socialno- 
delovnopravno  
področje

Poslovno- 
upravljavsko  
področje

Zdravstveno  
področje

DR – delovno razmerje; DM – delovno mesto

Področje

Deležniki

Standard je teoretično domišljen, področno uravnotežen in v praksi preizkušen  
način zmanjševanja in odpravljanja prekarnih delovnih razmerij.



 

 

 

 

»Postopek certificiranja je sestavljen iz treh faz in  
traja od 3 do 6 mesecev.«

»Standard je temelj za vzpostavitev visokih meril pri  
zaposlovanju na nacionalni ravni.«

»Standard omogoča zagotavljanje poslovnega uspeha podjetij.«

C. Vpliv na načrtovanje trajnostnega razvoja
Standard dviguje socialno varnost  in je - ob standadih, ki opre-
deljujejo odgovoren odnos do narave in do skupnosti - ključ-
ni element trajnostnosti. V postopku sprejemanja Standarda se 
načela trajnostnega razvoja poglabljajo. Usklajena so z načeli z 
Agendo 2030, ki jih je leta 2015 sprejela Organizacija združenih 
narodov. Standad je neposredno povezan z razvojnim ciljem 8: 

»Dostojno delo in ekonomska rast« in ciljem 10: »Zmanjševa-
nje neenakosti«, posredno pa prispeva tudi k spodbujanju cilja 1: 
»Izpodrivanje revščine«, cilja 3: »Zdravje in dobro počutje«, cilja: 
5 »Enakost spolov«, cilja 9: »Vzpodbujanje industrije, inovacij in 
infrastrukture«, cilja 11: »Trajnostna mesta in skupnosti« in cilja 16: 
»Mir, pravica in trdne institucije«. 

2  ILO elemente dela ocenjuje po 7 kazalcih, mi pa smo se, izhajajoč iz značilnosti prekarnih oblik dela, odločili za 9 kazalcev, ki so ključni pri razumevanju prekarizacijskih tveganj 

znotraj podjetja in znotraj posameznih vrst dela

III. Kakšni so temelji Standarda?
Standard je odraz družbene odgovornosti podjetja in priprav-
ljenosti na uspešen prehod v trajnostnost. Podjetja in organiza-
cije, ki Standard pridobijo, s tem neposredno izkazujejo visoke 
kriterije tako znotraj organizacijske kulture kot znotraj motivacije 
zaposlenih. Njihove vrednote in poslovna filozofija so z opravlje-
nim postopkom certificiranja tudi javno prepoznani. Z zaključkom 
certificiranja podjetje pridobi potrdilo o opravljenem postopku in je 
vpisano v register podjetij, ki spoštujejo zastavljena pravila. Njihova 
odgovornost pa preko javne promocije pridobi tudi družbeno težo.

Z izkušnjami in praktičnim delom smo dodelali tako kazalce, s po-
močjo katerih ocenjujemo prekarnost, kot tudi postopek certifici-
ranja. Partnerji, v sodelovanju s katerimi smo postopke razvili in 
izpopolnili, so iz vrst malih, srednjih in tudi velikih podjetij, ki 
delujejo v zelo raznolikih branžah in so stacionirana v različnih regi-
jah Republike Slovenije. 

Slika 2: Sintetični kazalci prekarnosti

INDEKS

PREKARNOSTI

1.
Družbeno 

odgovorono 
upravljanje 2.

Plačilo v  
zvezi z delom

3.
Delovni  
pogoji in  

izbira dela

4.
Socialne 
bonitete

5.
Pravne 
podlage  

dela

6.
Varnost in 
stabilnost  

dela

7.
Delovni čas

8.
Varnost in 
zdravje pri 

delu

9.
Socialni  
dialog

Q3

Q8

Q2

Q7

Q5

Q10

Q13

Q12

Q11

Q14

Q15

Q18

Q17

Q16

Q19
Q20

Q23
Q22

Q21

Q24Q25Q28
Q27 Q26

Q29

Q30

Q33

Q32
Q31

Q34

Q35

Q38

Q39

Q40

Q43
Q44 Q45

Q42

Q41

Q37

Q36

Q1

Q6

Q4

Q9 









A. Kazalci, s pomočjo katerih merimo prekarnost

Stopnjo in obliko prekarnosti znotraj organizacije merimo z 9 sin-
tetičnimi kazalci prekarnosti.2 V postopku certificiranja ob po-
moči kazalcev pridobimo celostno – organizacijsko, funkcionalno 
in poslovno oceno o stanju v organizaciji, pa tudi o formalnem in 
dejanskem položaju zaposlenih, njihovem zadovoljstvo pri delu ter 
njihovem zdravstvenem stanju. 

Kazalce, s katerimi merimo prekarnost, lahko razdelimo v tri sis-
temske ravni: 

1. socialno-delovnopravna raven,  
2. poslovno-upravljavska raven,  
3. zdravstvena raven.

B. Metodologija – certifikacijski postopek 

Postopek certificiranja je sestavljen iz treh faz in traja od 3 do 6 
mesecev. 

Orodja, ki jih pri implementaciji Standarda uporabljamo, so: 
poglobljeni intervju, anketa ter analiza delovnih razmerij in poslov-
nih procesov. Pri pripravi posnetka stanja izvajamo tudi podroben 
pregled sistemske dokumentacije (internih predpisov, poslovnih 
poročil).

V izvajanje certificiranja so vključeni vsi akterji znotraj podjetja. V 
prvem delu priprave posnetka stanja sodelujemo z vodstvom pod-
jetja oz. organizacije in s strokovnimi službami (kadrovsko službo, 
pravno službo in finančno-računovodsko službo). V drugem delu 
posnetka stanja pa analizo osredotočimo na zaposlene in njihove 
predstavnike (sindikate, delavska zastopništva in delavske svete). 
Model, s katerim se teh področij lotevamo, sloni na celovitem sis-
temu vprašanj, ki usklajeno pokrivajo vseh 9 kazalcev (skupaj več 
kot 250 vprašanj). 

Pridobljeni certifikat traja 3 leta. Po izteku veljavnosti je treba opra-
viti poglobljen pregled in veljavnost certifikata podaljšati.



 

Slika 3: Certifikacijski postopek:

C. Register certificiranih podjetij
Register certificiranih podjetij združuje celosten 
pregled podjetij, ki ustrezajo kriterijem Standarda. 
Podjetjem, ki morajo zaradi zahtev družbene odgo-
vornosti v čedalje večji meri paziti na to, da se nji-
hovi poslovni partnerji držijo etičnih in razvojnih 
načel, omogoča jasen vpogled v to, katera podjetja 
z zaposlenimi ravnajo odgovorno. 

D. Monitoring prekarnosti
Podatki, ki jih register podaja, so ključen praktični 
temelj za monitoring prekarnosti. Inštitut za štu-
dije prekariata lahko v sodelovanju s SURS izdela 
metodološki instrumentarij za izvajanje kontinui-
ranega sistematičnega monitoringa na nacionalni, 
regionalni, področni in demografski ravni. Na ta na-
čin je mogoče dobiti podatke na makro ravni, ki lah-
ko dopolnjujejo že omenjene podatke registra, kar 
je pomembno za strokovno analizo in za pripravo 
konkretnih ukrepov.

»Register bo podal pregled podjetij, ki se do zaposlenih  
vedejo družbeno odgovorno.«

1. FAZA
Akterji: 
Vodstvo.
Projektni tim. 
Zunanji 
svetovalci.
Strokovne  
službe.

2. FAZA
Akterji: 
Projektni tim. 
Zunanji 
svetovalci.

3. FAZA
Akterji: 
Projektni tim. 
Zunanji 
svetovalci.

1. FAZA
Čas trajanja: 
1–2 meseca

2. FAZA
Čas trajanja: 
1–2 meseca

3. FAZA
Čas trajanja: 
1–2 meseca

Predstavitev in začetek postopka
• Predstavitev standarda IZSP.ND-2018:2022.
• Predstavitev postopka za pridobitev certifikata 

IZSP-CND.
• Imenovanje Projektne skupine.
• Podpis Pogodbe za pridobitev certifikata.
• Določitev terminskega plana (časovnice).

Usposabljanje Projektne skupine
• Predstavitev standarda in certifikata.
• Usposabljanje za izvedbo certifikacijskega postopka.
• Usposabljanje za izvedbo posnetka stanja, analize 

podatkov, pripravo poročil.

Posnetek stanja
• Zajem podatkov: ankete, intervjuji, pog. razgovori, 

posl./korp. dokumenti, področni predpisi, drugo.
• Poglobljen pogorov z vodstvom in pred. sindikata.
• Analiza.

VPIS V REGISTER IMETNIKOV CERTIFIKATA
SVEČANA PODELITEV CERTIFIKATA
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Ljubljana 2020

www.izsp.si

Implementacija
• Priprava Izvedbenega načrta implementacije.
• Implementacija ukrepov.

Priprava ukrepov
• Priprava ukrepov za uskladitev poslovanja s 

standardom ni bila potrebna.

Evalvacija
• Ocena stanja.
• Priprava Priporočil (po 9 področjih).
• Poročilo in zaključni razgovor z vodstvom.

Končni pregled implementacije ukrepov
• Pregled implementacije ukrepov, eventualne 

dopolnitve.
• Izdaja Potrdila o izpolnjevanju pogojev za prejem 

certifikata IZSP-CND.


