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1. Beseda1. Beseda ““fleksibilnostfleksibilnost””

-- Fleksibilnost oziroma proFleksibilnost oziroma prožžnost je sestavljena iz dveh elementovnost je sestavljena iz dveh elementov
(sprememba in povrnitev v prvotno stanje)(sprememba in povrnitev v prvotno stanje)

-- Primeri: drevo, ki se usloPrimeri: drevo, ki se usloččii

predmeti iz gume ali drugih propredmeti iz gume ali drugih prožžnih materialovnih materialov

-- ČČlovek je po naravi zelo prilagodljivlovek je po naravi zelo prilagodljiv –– evolucija vrste (tu gre zaevolucija vrste (tu gre za
drugadrugaččne vrste fleksibilnostne vrste fleksibilnost –– spremembe brez povrnitve v prvotnospremembe brez povrnitve v prvotno
stanje). Dobesednostanje). Dobesedno –– pri sodobnem delu gre za prilagodljivost inpri sodobnem delu gre za prilagodljivost in
spremenljivost, ne za fleksibilnost)spremenljivost, ne za fleksibilnost)



2. Fleksibilna produkcija2. Fleksibilna produkcija

a.) Kapitalizem od druge polovice 18. stoletja do 2. svetovne voa.) Kapitalizem od druge polovice 18. stoletja do 2. svetovne vojnejne

-- Gigantske organizacijeGigantske organizacije

-- Hierarhije moHierarhije moččii

-- Transparentnost napredovanjaTransparentnost napredovanja

-- Masovna produkcija in potroMasovna produkcija in potroššnjanja

-- Rutinsko delo in vseRutinsko delo in vsežživljenjske zaposlitveivljenjske zaposlitve

b.) Kapitalizem od 50b.) Kapitalizem od 50--tih let 20. stoletja do danes (trend zahodnegatih let 20. stoletja do danes (trend zahodnega
sveta)sveta) –– fleksibilni kapitalizemfleksibilni kapitalizem

-- MreMrežžne organizacijene organizacije

-- Vitka proizvodnjaVitka proizvodnja –– postfordizempostfordizem

-- Reorganizacije podjetijReorganizacije podjetij

-- PrepletanjePrepletanje žživljenja in delaivljenja in dela

Te spremembe so 1. vzrokTe spremembe so 1. vzrok fleksibilizacijefleksibilizacije deladela



3. Boj proti rutini3. Boj proti rutini

Drugi vzrokDrugi vzrok fleksibilizacijefleksibilizacije deladela

-- Marxova kritika odtujenega dela (rutinsko delo v tovarnah)Marxova kritika odtujenega dela (rutinsko delo v tovarnah)

-- WebrovaWebrova ““žželezna kletkaelezna kletka”” (birokratsko urejeni polo(birokratsko urejeni položžaji v druaji v družžbi)bi)

-- Upori v 60Upori v 60--tih letih 20. stoletja (zahteve po kreativnem in zanimivemtih letih 20. stoletja (zahteve po kreativnem in zanimivem
delu, boj proti rutinskemu delu in rigidnosti delovnih organizacdelu, boj proti rutinskemu delu in rigidnosti delovnih organizacij, bojij, boj
proti vnaprej doloproti vnaprej določčenim delovnim nalogam, preveenim delovnim nalogam, prevečč kvalificiranakvalificirana
delovna sila)delovna sila)

-- DinamiDinamiččnost novih generacij,nost novih generacij, šše posebej rojenih po letu 1980e posebej rojenih po letu 1980
(zavra(zavraččanje stalnosti, vseanje stalnosti, vsežživljenjskih zaposlitev)ivljenjskih zaposlitev)

-- Sodobna zahodna druSodobna zahodna družžbaba –– strah pred negibnostjo (ne ostati nastrah pred negibnostjo (ne ostati na
mestu, premikati se za vsako ceno)mestu, premikati se za vsako ceno)



4. Fleksibilno delo4. Fleksibilno delo

a.) Oa.) Ožžja definicija :ja definicija :

-- Zaposlitve za doloZaposlitve za določčenen ččasas

-- Zaposlitve za krajZaposlitve za krajšši delovnii delovni ččas (manj kot 36 ur na teden)as (manj kot 36 ur na teden)

b.)b.) ŠŠiriršša definicija:a definicija:

-- DrseDrsečči delovnii delovni ččas in odprti delovnias in odprti delovni ččasas

-- Delo na domuDelo na domu

-- Projektno, pogodbeno inProjektno, pogodbeno in podjemnopodjemno delodelo

-- s.p. kot izsiljena izbiras.p. kot izsiljena izbira

-- ŠŠtudentsko delotudentsko delo

-- Pogosto menjavanje zaposlitvePogosto menjavanje zaposlitve

-- Pogosto menjavanje poklicaPogosto menjavanje poklica

-- Mobilnost (dnevna mobilnost, selitve)Mobilnost (dnevna mobilnost, selitve)



c.) Formalnoc.) Formalno--pravni okviri fleksibilnega delapravni okviri fleksibilnega dela

-- Do zdajDo zdaj

(delo za dolo(delo za določčenen ččas, za krajas, za krajšši delovnii delovni ččas, avtorske pogodbe,as, avtorske pogodbe,
podjemnepodjemne pogodbe,pogodbe, šštudentsko delo)tudentsko delo)

(programi za prekvalifikacije, poplava programov za izobra(programi za prekvalifikacije, poplava programov za izobražževanjeevanje
odraslih, odpiranje trga dela na evropski in svetovni ravni)odraslih, odpiranje trga dela na evropski in svetovni ravni)

-- NovostiNovosti

(Zakon o malem delu, sprememba Zakona o delovnih razmerjih)(Zakon o malem delu, sprememba Zakona o delovnih razmerjih)



5. Materialne posledice fleksibilnega dela5. Materialne posledice fleksibilnega dela

-- Negotov meseNegotov meseččni prihodekni prihodek

-- Pogosto niPogosto nižžji meseji meseččni prihodekni prihodek

-- Nedostopnost stanovanjskih kreditovNedostopnost stanovanjskih kreditov

-- NemoNemožžnost nanost naččrtovanja prostegartovanja prostega ččasa in poasa in poččitnicitnic

-- VpraVpraššljivo pokojninsko varstvoljivo pokojninsko varstvo

-- Kratenje socialnih pravic (zavarovanje, bolniKratenje socialnih pravic (zavarovanje, bolnišške, porodnike, porodnišške,ke,
regresi)regresi)

-- Tveganja pri naTveganja pri naččrtovanju drurtovanju družžineine

-- Nestabilno bivaliNestabilno bivališščče (pogoste selitve)e (pogoste selitve)



6. Osebne in dru6. Osebne in družžbene posledice fleksibilnega delabene posledice fleksibilnega dela

a.) Poklicna identitetaa.) Poklicna identiteta

-- Nujnost dela v antiki in srednjem vekuNujnost dela v antiki in srednjem veku

-- Rojstvo poklicne identitete v 18. stoletjuRojstvo poklicne identitete v 18. stoletju

-- ““Kaj boKaj bošš, ko bo, ko bošš velik?velik?””

-- NezaNezažželenost poklicne identitete pri fleksibilnem delavcu (pogostoelenost poklicne identitete pri fleksibilnem delavcu (pogosto
menjavanje delovnih nalog, zaposlitev in poklica)menjavanje delovnih nalog, zaposlitev in poklica) -- trenjetrenje

-- AllrounderAllrounder (prilo(priložžnostni delavec)nostni delavec)

b.) Odnos do prihodnostib.) Odnos do prihodnosti

-- Prej linearniPrej linearni ččasas

-- Zdaj razdrobljeni,Zdaj razdrobljeni, fragmentiranifragmentirani ččasas

-- Prevzem tveganjaPrevzem tveganja –– neracionalno tveganje, odgovornost preloneracionalno tveganje, odgovornost preložženaena
na samo spremembona samo spremembo

-- NemoNemožžnost zaminost zamiššljanja prihodnosti (pojemljanja prihodnosti (pojem kareierekareiere))

-- NezmoNezmožžnost tvorjenja osebne zgodbenost tvorjenja osebne zgodbe



c.) Oblikovanjec.) Oblikovanje ““tekotekoččega jazaega jaza””
-- Odpoved lastni zgodovini in izkuOdpoved lastni zgodovini in izkuššnjam (vedno zanjam (vedno začčenjati znova)enjati znova)
-- Presekanje dolgotrajni veziPresekanje dolgotrajni vezi
-- Odpoved mojstrstvuOdpoved mojstrstvu
-- Hitro uHitro uččenje novih veenje novih veššččin, nenehna mobilnost, pripravljenostin, nenehna mobilnost, pripravljenost
-- BitiBiti ččista potencialna zmoista potencialna zmožžnost, prazni jaznost, prazni jaz
-- Jaz kot kolaJaz kot kolažž fragmentovfragmentov –– brez stalnega sredibrez stalnega središšččaa

d.) Povrd.) Površšinski odnosi med ljudmiinski odnosi med ljudmi
-- Nestalnost odnosov (mobilnost krajev, menjavanje zaposlitve inNestalnost odnosov (mobilnost krajev, menjavanje zaposlitve in

poklica, nenehno reorganiziranje delovnih timov in celih podjetipoklica, nenehno reorganiziranje delovnih timov in celih podjetij)j)
-- PovrPovrššinskost odnosov (niinskost odnosov (ni ččasa za poglobljene odnoseasa za poglobljene odnose ––

kratkorokratkoroččnost srenost sreččanj, ni potrebe po poglobljenih odnosihanj, ni potrebe po poglobljenih odnosih –– odnosi vodnosi v
delovnih timih se z globljimi problemi ne ukvarjajo)delovnih timih se z globljimi problemi ne ukvarjajo)

-- ČČlovek je tujec, gost v vsakem kraju in skupnostilovek je tujec, gost v vsakem kraju in skupnosti
-- Neurejen delovniNeurejen delovni ččas onemogoas onemogočča planiranje sodelovanja v civilniha planiranje sodelovanja v civilnih

iniciativah, nestalnost odnosov onemogoiniciativah, nestalnost odnosov onemogočča civilnoa civilno--drudružžbeno aktivnobeno aktivno
povezovanje ljudipovezovanje ljudi



VpraVpraššanja za diskusijo?anja za diskusijo?

KonKonččna bilanca boja proti rutinskemu delu? Plusi in minusina bilanca boja proti rutinskemu delu? Plusi in minusi
fleksibilnega dela? Ali fleksibilnost ljudem res nudi vefleksibilnega dela? Ali fleksibilnost ljudem res nudi večč svobode prisvobode pri
oblikovanju svojegaoblikovanju svojega žživljenja? Ali fleksibilnost poraja nered aliivljenja? Ali fleksibilnost poraja nered ali
svobodo?svobodo?

Kako zagotoviti varnost fleksibilnemu delavcu? KonceptKako zagotoviti varnost fleksibilnemu delavcu? Koncept ““flexycurityflexycurity””
oziromaoziroma ““proprožžna varnostna varnost””..

Kako razumetiKako razumeti ““tekotekoččo identitetoo identiteto”” ljudi? Je to sprejemljiva novost vljudi? Je to sprejemljiva novost v
razvojurazvoju ččlovelovešške vrste ali zabloda proti kateri se treba boriti?ke vrste ali zabloda proti kateri se treba boriti?


