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Pravičen dohodek
Jasne opredelitve ni bilo mogoče najti.

Mednarodna organizacija dela (ILO) omenja „pravičen dohodek“ v svoji opredelitvi 
dostojnega dela. (Dostojno delo je povzetek hotenj ljudi glede njihovega delovnega življenja. 
Obsega možnosti za produktivno delo, ki zagotavlja pravičen dohodek, varnost na delovnem 
mestu ter socialno varstvo za družine, boljše obete za osebni razvoj in socialno vključevanje, 
svobodo za ljudi, da izrazijo, kaj jih skrbi, organizirajo in sodelujejo pri odločanju, ki zadeva 
njihovo življenje, ter enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških). ILO navaja 
pravičen dohodek, vendar ga ne opredeli (glej: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimalna plača
Eurostat je minimalno plačo opredelil kot najnižjo plačo, ki jo morajo delodajalci po zakonu 
plačati svojim zaposlenim. Osnovna nacionalna minimalna plača je lahko določena z urno, 
tedensko ali mesečno postavko in se izvršuje z zakonom (vlada), pogosto po posvetovanju s 
socialnimi partnerji ali pa neposredno z nacionalnim medpanožnim sporazumom (v EU je 
tako v Belgiji in Grčiji). Nacionalna minimalna plača se ponavadi uporablja za vse zaposlene 
ali pa vsaj za veliko večino zaposlenih v državi. Nekatere države imajo izjeme za npr. mlajše 
delavce, pripravnike ali invalide. Navajajo se bruto zneski, torej pred odmero dohodnine in 
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prispevkov za socialno varnost, ki so od države do države različni. Zakoni o minimalni plači 
vsebujejo določbe o rednem pregledovanju višine, kar pogosto zahteva tristranska pogajanja 
med vlado, sindikati in delodajalci, da bi tako višina minimalne plače odražala spremembe 
cen, plač in drugih ekonomskih dejavnikov. Za minimalno plačo lahko velja mehanizem 
samodejnega spreminjanja (indeksacije glede na indeks cen življenjskih potrebščin ali 
gospodarsko rast) ali pa diskrecijskih povišanj (z zakoni). Glej: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

ILO jo je opredelil kot zakonsko ali pogodbeno določeno višino plače, ki je najnižja možna 
višina, ki jo delodajalec lahko plača (glej: Glossary of labour law and industrial relations
(Glosar delovnega prava in odnosov med delodajalci in delojemalci)).

Minimalni dohodek
Opredelitev najdemo v študiji, ki jo je zahteval Odbor Evropskega parlamenta za 
zaposlovanje in socialne zadeve (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) v zvezi z vlogo 
minimalnega dohodka za socialno vključevanje v Evropski uniji, izdelani leta 2007 (glej:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 ).
V študiji je minimalni dohodek v splošnem opredeljen kot oblika pomoči, ki ni vezana na 
posamezno skupino. Pomoč se odobri, kadar oseba (ali družina) nima dovolj sredstev za 
pokrivanje nujnih življenjskih stroškov. Zato minimalni dohodek ponavadi dopolnjuje druge 
preživninske dohodke, za katere se plačujejo ali pa ne plačujejo prispevki, in prispeva k 
oblikovanju tako imenovane „varnostne mreže“. Zaradi tega je za razumevanje zasnove 
minimalnega dohodka v vsaki državi pomembno obravnavati njegovo vlogo v okviru širšega 
sistema dohodkovne podpore v državi:
 večina evropskih držav dejansko ima posebne politike, namenjene spodbujanju socialnega 

vključevanja posameznih ciljnih skupin prebivalstva (npr. brezposelnih, invalidov, 
starejših itd.), in širše politike dohodkovne podpore, namenjene revnim na splošno;

 v nekaterih državah dajejo prednost ciljno usmerjenim ukrepom (za posamezne skupine) 
in nimajo zakonsko določenega minimalnega dohodka ali pa so sprejeli „blažjo obliko“ 
sheme minimalnega dohodka;

 nekatere države pa ciljno usmerjenih politik nimajo, temveč imajo samo en vseobsegajoč 
ukrep za vse oblike revščine. V naslednjih preglednicah je mogoče videti, da imajo skoraj 
vse evropske države neko vrsto sheme minimalnega dohodka, ki zagotavlja dohodkovno 
podporo, vendar se med sabo zelo razlikujejo po strukturi in obsegu. Razen Grčije in 
Madžarske, lokalno Italije ter Španije (kjer ni ukrepa na državni ravni), imajo vse države 
članice splošno obliko zajamčenega minimalnega dohodka za osebe brez zadostnih 
sredstev.

Evropska komisija omenja sheme minimalnega dohodka, ki so opredeljene kot zajamčeni 
minimalni dohodek, temelječ na merjenju premoženjskega stanja, za katerega se ne plačujejo 
prispevki in ki predstavlja splošni zajamčeni dohodek, njihov namen pa je vzpostavitev (dela) 
socialnovarstvenih varnostnih mrež, ki preprečujejo, da bi se posamezniki ali gospodinjstva 
znašli v (hudi) revščini ali pod pragom standardov dostojnega življenja. Sheme zajamčenega 
minimalnega dohodka imajo posebno in odločilno vlogo v boju proti revščini in socialni 
izključenosti, saj so zadnja možnost socialnega varstva in glavni sestavni del splošnih 
varnostnih mrež (glej: Socialna zaščita in socialna vključenost Glossary: Key terms explained
(Glosar: Razlaga glavnih pojmov)).
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ILO opredeljuje minimalni zajamčeni dohodek, ki ga zagotavlja država vsem osebam ali 
družinam, katerih dohodek pade pod določeno raven. Za zagotavljanje zajamčenega dohodka 
se lahko uporabljajo različne metode: negativna dohodnina, družinski dodatki, socialna 
pomoč itd. Nekatere sheme obsegajo določene vrste delovnih spodbud (glej: Tezaver ILO).

Primeren dohodek
Neposrednega opisa tega izraza ni bilo mogoče najti. Omenja se samo v zvezi z aktivnim 
vključevanjem.

Na primer:
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela, ki poziva države članice, naj izvajajo ustrezno dohodkovno podporo in 
se s tem bojujejo proti revščini in socialni izključenosti; opozarja na potrebo po ustreznem 
znesku minimalnega dohodka na podlagi priporočil 92/441/EGS in 2008/867/ES, ki mora biti 
pregleden, dostopen vsem in dolgoročen.

Ustrezna dohodkovna podpora je opredeljena v Priporočilu Komisije z dne 3. oktobra 2008 o 
dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela (notificirano pod dokumentarno številko 
C(2008) 5737), ki državam članicam priporoča, naj: 

Spoštujejo temeljno pravico posameznika do sredstev in socialne pomoči, ki zadoščajo za 
življenje, vredno človeškega dostojanstva, kot del celostnega in stalnega prizadevanja za boj 
proti socialni izključenosti.
(i) Po potrebi pregledajo svoje sisteme socialne zaščite v skladu s skupnimi načeli, 
navedenimi v odstavku B Priporočila 92/441/EGS. V okviru strategije dejavnega vključevanja 
bi bilo treba pravico do zadostnih sredstev zlasti:
- kombinirati z dejavno razpoložljivostjo za delo ali poklicno usposabljanje z namenom 
pridobitve zaposlitve v primeru oseb, ki jim razmere omogočajo takšno dejavno 
razpoložljivost, ali, kadar je to ustrezno, uskladiti z ukrepi za ekonomsko in socialno 
vključevanje v primeru drugih oseb,
- kombinirati s politikami, ki se zdijo na nacionalni ravni potrebne za ekonomsko in socialno 
vključevanje zadevnih oseb.
(ii) Zagotovijo izvajanje navedene pravice v skladu s praktičnimi smernicami iz odstavkov 
C(1), C(2) in C(3) Priporočila 92/441/EGS. Zlasti pri določanju sredstev, ki so potrebna za 
dostojno življenje, bi bilo treba upoštevati življenjske standarde in raven cen glede na vrsto in 
velikost gospodinjstva v zadevni državi članici z uporabo ustreznih nacionalnih kazalnikov. V 
okviru dejavnega vključevanja bi bilo treba zagotoviti spodbudo za iskanje zaposlitve za 
osebe, ki so sposobne za delo, in prilagoditi ali dopolniti zneske, da bi se zadostilo posebnim 
potrebam.

Temeljni dohodek
Videti je, da na ravni EU ni nobene opredelitve ali opisa tega pojma. Omenjen je v nekaj 
publikacijah EU, ki pravijo, da je odvisen od življenjskega standarda v vsaki državi članici; 
navajajo ga tudi nekateri drugi, neevropski viri.

Na primer:
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Svetovna mreža za temeljni dohodek (glej: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) opredeljuje temeljni dohodek kot 
dohodek, ki ga brezpogojno prejme vsak posameznik, brez preverjanja sredstev ali delovnih 
zahtev. Je oblika zajamčenega minimalnega dohodka, ki se od tistih, ki jih imajo zdaj v raznih 
evropskih državah, razlikuje v treh pomembnih pogledih:
 izplača se posamezniku in ne gospodinjstvu; 
 izplača se ne glede na morebitne dohodke iz drugih virov; 
 izplača se brez zahteve po opravljanju kakršnega koli dela ali pripravljenosti za sprejem 

ponujenega dela. 

Svetovna fundacija za temeljni dohodek (glej: What is a global basic income? definitions and 
arguments (Kaj je svetovni temeljni dohodek? Opredelitve in argumenti) 
http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) opredeljuje temeljni 
dohodek kot zajamčeni minimalni dohodek. Poleg tega temeljnega minimuma lahko ljudje 
zaslužijo dohodek z delom, kot to delajo zdaj. Temeljni dohodek je osnova za sistem socialne 
varnosti in se dopolnjuje s socialnimi zavarovanji in drugimi prejemki v primeru bolezni, 
brezposelnosti itd. Celoten temeljni dohodek vsakomur zagotavlja sredstva za izpolnjevanje 
osnovnih potreb. Mednje sodijo zlasti temeljne potrebe za preživetje: čista voda, hrana, 
oblačila, zavetje in osnovno zdravstveno varstvo. Večina ljudi se strinja, da je osnovna 
potreba tudi izobrazba. Katere so še druge osnovne potrebe, je med drugim odvisno od 
podnebnih razmer in kulturnih vrednot.

Plača, ki zagotavlja preživetje
ILO jo opredeljuje kot raven plače, ki zadostuje za izpolnjevanje osnovnih potreb za 
preživetje povprečne družine v določenem gospodarstvu (glej: Tezaver ILO).

OECD jo opredeljuje kot plačo, ki je dovolj visoka, da delavcu omogoča vzdrževanje 
določenega življenjskega standarda (glej: Living wage (Plača, ki zagotavlja preživetje)).

Pokojnina
Eurostat jo opredeljuje kot periodična plačila, namenjena vzdrževanju dohodka upravičenca 
po umiku iz plačane zaposlitve pri standardni starosti ali podpori dohodka starih oseb (glej: 
Old-age pension (Starostna pokojnina)).

OECD jo opredeljuje kot plačilo članu pokojninskega sklada (ali vzdrževancem) po 
upokojitvi (glej: Pension (Pokojnina)  http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Upokojitev
Za ta izraz ne najdemo nobene opredelitve, najdemo samo opredelitve izrazov, kot so 
pokojnina, upokojitvena starost itd.

Zakonsko določena upokojitvena starost
Zakonsko določena upokojitvena starost je v EU za večino prebivalcev od 60 let naprej, v 
večini primerov 65 let (glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-
135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF).

Predčasna upokojitev
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Eurostat opredeljuje predčasno upokojitev kot upokojitev, ki se uporablja zlasti za tiste 
zaposlene, ki so možnost predčasne upokojitve izbrali zaradi ekonomskih dejavnikov (težave 
na trgu dela, težave v posebnih sektorjih gospodarstva itd.). Glej: Early retirement (Predčasna 
upokojitev).

OECD jo opredeljuje kot primer, ko se posameznik odloči, da se bo upokojil in prejemal 
pokojnino prej kakor pri običajni upokojitveni starosti (glej: Early retirement (Predčasna 
upokojitev)).

Postopna upokojitev
Eurostat jo opredeljuje kot primer, ko se posameznik sme upokojiti in prejemati pokojnino, 
medtem ko še naprej dela (ponavadi za krajši delovni čas) in prispeva v pokojninsko shemo 
(glej: Phased retirement (Postopna upokojitev)).

ILO opredeljuje postopno upokojitev kot postopno zmanjševanje ur dela za starejše delavce 
(glej: Tezaver ILO).

OECD jo opredeljuje kot primer, ko se posameznik sme upokojiti in prejemati pokojnino, 
medtem ko še naprej dela (ponavadi za krajši delovni čas) in prispeva v pokojninsko shemo 
(glej: Phased retirement (Postopna upokojitev)).

Revščina
V publikacijah EU je opredelitev revščine težko najti, našli pa smo naslednje izraze.

Relativna revščina
Relativna revščina se meri glede na življenjski standard večine prebivalcev določenega 
območja, zato se razlikuje od regije do regije. Evropska unija uporablja relativno opredelitev 
za merjenje revščine, ki je „delež oseb z razpoložljivim dohodkom pod 60 % nacionalne 
mediane“. V tem se kaže opredelitev revščine, ki so jo sprejeli evropski voditelji držav, ki kot 
revne obravnavajo ljudi, „katerih sredstva so tako neprimerna, da jim onemogočajo življenjski 
standard, ki ga kot sprejemljivega šteje družba, v kateri živijo“ (glej: Socialna zaščita in 
socialna vključenost Glossary: Key terms explained (Glosar: Razlaga glavnih pojmov)).

Skrajna revščina
Ljudje, ki živijo v skrajni revščini, nimajo osnovnih potrebščin za preživetje, kot so čista 
voda, hrana, oblačila, zavetje in osnovna zdravila (glej: Socialna zaščita in socialna 
vključenost Glossary: Key terms explained (Glosar: Razlaga glavnih pojmov)).

Tveganje revščine
Šteje se, da so ljudje izpostavljeni tveganju revščine, če njihov ekvivalentni razpoložljivi 
dohodek znaša manj kot 60 % nacionalne mediane razpoložljivega dohodka. V EU velja, da 
tako nizek dohodek ne zadostuje, da bi vzdrževali dostojen življenjski standard. Ali osebe pod 
60-odstotnim pragom dejansko občutijo revščino, je odvisno od številnih dejavnikov, med 
drugim tudi od relevantnosti praga; od tega, koliko časa prejemajo ta sorazmerno nizek 
dohodek ali od tega, ali imajo in uporabljajo druga sredstva, zlasti lasten dom. Na pragu 
tveganja revščine je okoli 16 odstotkov prebivalcev EU. Dejavniki tveganja revščine obsegajo 
dolgotrajno brezposelnost ali nekakovostno zaposlitev; nizko stopnjo izobraženosti; socialno 
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ranljivo družinsko ozadje; invalidnost; slabo zdravje; zlorabo drog in alkoholizem; ter 
priseljenski ali etnično-manjšinski izvor (glej: Socialna zaščita in socialna vključenost 
Glossary: Key terms explained (Glosar: Razlaga glavnih pojmov)).

Pomanjkanje materialnih dobrin
Pomanjkanje materialnih dobrin pomeni, da so ljudje prikrajšani za blago in storitve, ki se 
štejejo za potrebne za uživanje dostojnega življenjskega standarda v državi, v kateri živijo. To 
vključuje razmere, ko se ljudje znajdejo pod težkim ekonomskim pritiskom, si ne morejo 
privoščiti osnovnih trajnih dobrin, živijo v slabih stanovanjskih razmerah ali se ne morejo 
udeleževati družabnega življenja (prostočasne dejavnosti, počitnice). Merila pomanjkanja 
materialnih dobrin nudijo dopolnilni pogled na revščino poleg tistega, ki ga ponujajo 
konvencionalna merila dohodka (glej: Socialna zaščita in socialna vključenost Glossary: Key 
terms explained (Glosar: Razlaga glavnih pojmov)).

Eurostat opredeljuje stopnjo tveganja revščine kot delež ljudi z ekvivalentnim razpoložljivim 
dohodkom, ki je nižji od praga tveganja revščine, ta pa znaša 60 % nacionalne mediane
ekvivalentnega razpoložljivega dohodka po socialnih transferjih (kot so socialnovarstvene 
dajatve). Ta kazalnik ne meri bogastva ali revščine, ampak nizek dohodek v primerjavi z 
drugimi prebivalci navedene države, kar ne pomeni nujno nizkega življenjskega standarda. 
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji se izračuna kot delež ljudi, katerih 
ekvivalentni razpoložljivi dohodek pred socialnimi transferji je manjši od praga tveganja 
revščine, izračunanega po socialnih transferjih. Pokojnine, kot so starostna in vdovska, se 
štejejo kot dohodek (pred socialnimi transferji) in ne kot socialni transferji (glej: At risk of 
poverty rate (Stopnja tveganja revščine)).

Razlika med svobodnimi poklici in samozaposlitvijo

Svobodni poklici
ILO govori o svobodnih storitvah kot o storitvah, ki jih ponujajo poklicni strokovnjaki, 
pogosto samozaposleni, kot so zdravniki, pravniki, računovodje, arhitekti itd. (glej: Tezaver 
ILO).

V Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij so svobodni poklici opredeljeni na naslednji način:
V kolikor so le-ti prav tako regulirani, direktiva velja tudi za svobodne poklice, ki so v skladu 
s to direktivo poklici, ki jih na podlagi zadevnih poklicnih kvalifikacij osebno, odgovorno in v 
poklicno neodvisni vlogi opravljajo osebe, ki izvajajo intelektualne in konceptualne storitev v 
interesu stranke in javnosti. V skladu s Pogodbo je izvajanje poklica v državi članici lahko 
predmet določenih pravnih omejitev na podlagi nacionalne zakonodaje in drugih predpisov, ki 
jih v tem okviru samostojno določijo posamezna predstavništva poklica, ki zagotavljajo in 
razvijajo profesionalnost in kakovost storitve ter zaupnost odnosov s stranko.

Samozaposleni
Eurostat ta izraz opredeljuje na dva načina (glej: Self-employed person (Samozaposlena 
oseba)):
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 Samozaposleni z zaposlenimi: samozaposleni z zaposlenimi so osebe, ki delajo v lastnem 
podjetju, strokovni praksi ali na kmetiji, da ustvarjajo dobiček, in zaposlujejo vsaj še eno 
osebo.

 Samozaposleni brez zaposlenih: samozaposleni brez zaposlenih so osebe, ki delajo v 
lastnem podjetju, strokovni praksi ali na kmetiji, da ustvarjajo dobiček, in nikogar ne 
zaposlujejo.

V skladu s slovarjem European Industrial Relations Dictionary (Slovar evropskih odnosov 
med delodajalci in delojemalci) (glej: Self-employed person (Samozaposlena oseba)) je 
samozaposlena oseba samostojni delavec, ki dela neodvisno od delodajalca, v nasprotju z 
zaposleno osebo, ki je delodajalcu podrejena in odvisna od njega. Vendar pa v kolikor pojem 
zaposlenega vključuje tudi element ekonomske odvisnosti, ker je zaposleni odvisen od plačila 
delodajalca, se samozaposleni delavci ne razlikujejo veliko, saj za preživetje niso nič manj 
ekonomsko odvisni od svojega dela, čeprav plačilo prejemajo od strank.
Na splošno je priznano, da so samozaposleni delavci skoncentrirani v nekaterih poklicih: 
kmetje, poklicni strokovnjaki, trgovci, gospodinjski pomočniki – zakonskimi partnerkami in 
gradbeni delavci. Obstajajo torej številne kategorije samozaposlenih oseb in med njimi so 
velike razlike; npr. med zaposlenimi v svobodnih poklicih, delavci v hotelih in restavracijah in 
gospodinjskimi pomočnicami – zakonskimi partnerkami.


