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Izzivi sedanjosti in prihodnosti
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Odgovor na izziv: trajnostno delo



Življenjski in delovni pogoji, ki ljudem omogočajo, 
da se zaposlijo in ostajajo delovno aktivni. To – ob 
upoštevanju individualnih okoliščin – vključuje 
oblikovanje dela na tak način, da se odpravijo 
dejavniki, ki delavke in delavce odvračajo od 
oziroma jih ovirajo pri tem, da bi ostali na trgu dela 
ali nanj vstopili.

(Eurofound, 2015)



Konferenca Kakovostno delo za kakovostno življenje



Konferenca je naslovila naslednja področja trajnostnega dela:

• zagotavljanje varnih zaposlitev in kariernega 
razvoja,

• ohranjanje in izboljševanje zdravja in dobrega 
počutja delavk in delavcev,

• usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja,

• razvoj veščin in spretnosti.



Ključni poudarki



Avtomatizacija spreminja vsebino in vrsto delovnih mest:
• masovna brezposelnost malo verjetna, se bo pa veliko delovnih mest korenito spremenilo
• ne bodo izginila vsa nizkokvalificirana delovna mesta 

Živeli in delali bomo dlje, a bomo tudi pogosteje menjali zaposlitve.

Zelen prehod bo spremenil delovna mesta in veščine:
• velike razlike med sektorji
• velike regionalne razlike
• potencialno pozitiven vpliv na kakovost delovnih mest (odvisen od ukrepov za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu)

Pandemija je pospešila razvoj dogodkov:
• pospešena digitalizacija in nove oblike dela
• vpliv pandemije je neenakomeren: najbolj ogroženi mladi in najslabše plačani (nizko izobraženi)



Pandemija ni vseh prizadela enako.

Največji upad zaposlenosti pri mladih ženskah:
• v državah s srednjimi in visokimi dohodki so bile najbolj prizadete mlade 

ženske, za njimi mladi moški
• velika razlika med državami s srednjimi in visokimi dohodki

Največ služb so izgubile nižje kvalificirane osebe.

Najmanj služb so izgubile visoko kvalificirane osebe.



Prizadevanja za vzpostavitev trajnostnega dela



Dejavnosti MDDSZ:

• Razprava ministrov in 
ministric na neformalnem 
zasedanju EPSCO

• Razprava na neformalnem 
zasedanju EMCO

• Politična razprava o varnosti 
in zdravju pri delu na 
formalnem zasedanju EPSCO

• Sklepi Sveta o trajnostnem 
delu skozi življenjski cikel
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