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Zadeva: Zunanje izvajanje storitev v mestni upravi, javnih zavodih in drugih povezanih 

podjetjih MOL 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

Obseg zunanjega opravljanja del (angl. outsourcing) se skozi leta povečuje. Že v času prehoda v 

kapitalizem se je s podporo ideologije vitke države in v interesu komercialnih izvajalcev razširilo v 

državnih organih in javnih zavodih. Proces je zajel številne podporne storitve: od IT in varovanja do 

čiščenja in vzdrževanja. 

Glavni argument za outsourcing je stroškovna učinkovitost. Vendar so pretekle izkušnje na področju 

ponovnega neposrednega zaposlovanja delavcev (predvsem na področju čiščenja in varovanja) 

pokazale, da je strošek neposredne zaposlitve primerljiv s ceno, ki jo za storitev enakega dela ponuja 

pogodbeni izvajalec. 

Širše gledano praksa govori v prid neposrednim zaposlitvam. Upoštevati moramo namreč tudi 

družbene stroške – in ti so pri outsourcingu visoki. Izkoriščani in podplačani delavci pogosteje trpijo 

za poklicnimi boleznimi ter so v večji meri izpostavljeni stresu in izgorelosti, kar je velik strošek za 

družbo. Poleg tega skupine delavcev, ki delo izvajajo za zunanjega izvajalca, praviloma nimajo enake 

socialne varnosti in pravic kot neposredno zaposleni delavci ter so v materialno slabšem položaju, 

zato pogosteje potrebujejo pomoč v obliki socialnih transferjev. To pomeni, da je dejanska cena 

takšnega dela za proračun bistveno višja od tiste, ki jo za izvajanje storitve ponudi zasebni 

pogodbenik. 

Zunanje izvajanje je družbeno škodljivo samo po sebi, ker ločuje že tako slabo plačane delavke in 

delavce od ostalih javnih uslužbenk in uslužbencev, s čimer je onemogočeno njihovo sindikalno 

organiziranje. V takih okoliščinah večina delavk in delavcev prejema bistveno slabše plače in ima 

zagotovljenih manj pravic iz dela, kot bi jih imeli, če bi bili zaposleni neposredno pri uporabnikih – 

ustanovah in organih javnega sektorja. Tako se praktično povzroča neenako obravnavo delavcev 

znotraj istega delovnega okolja. 

Dolgoletna praksa, uradno zaznane kršitve in posamezni medijsko izpostavljeni primeri na tem 

področju so pokazali tudi, da v zasebnih podjetjih, ki za javne naročnike izvajajo podporne storitve, 

kot so čiščenje, varovanje, upravljanje, postrežba ipd., prevladujejo slabi delovni pogoji, negativen 

odnos do dela in delavcev ter vrsta kršitev temeljnih delavskih pravic. 

V Svetniškem klubu Levica tako na župana MOL in druge pristojne službe naslavljamo naslednja 

vprašanja: 

1. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v mestni upravi MOL v zadnjih treh 

letih? 



 

 

2. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v javnih zavodih MOL, javnih 

podjetjih MOL, Ljubljanskem mestnem holdingu ter drugih zavodih in podjetjih, katerih 

(so)ustanoviteljica je MOL, v zadnjih treh letih? 

3. Katere vrste storitev so predmet zunanjega izvajanja? Zakaj jih ne izvajate z zaposlenimi delavci? 

4. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni? Kakšna bi bila 

projekcija stroškov za primer, da se delavke in delavce, ki delajo preko zunanjih izvajalcev del, 

neposredno zaposli? 

5. Ali bo MOL sledil nekaterim pozivom na državni ravni in kot soustanovitelj osnovnošolske zavode 

in vrtce pozval k direktni zaposlitvi »zunanjega« kadra? 

6. Ali MOL načrtuje ustanovitev javnega zavoda, ki bi storitve, ki jih trenutno izvajajo zunanji 

izvajalci, nudil celotni mestni upravi, javnim zavodom in podjetjem ter drugim zavodom in 

podjetjem, katerih (so)ustanoviteljica je MOL?  

Na Mestno občino Ljubljana v Svetniškem klubu Levica naslavljamo tudi pobudo, da kot glavno 

mesto in največja občina v državi preneha s sklepanjem pogodb za zunanje izvajanje dejavnosti in 

sledi trendu neposrednega zaposlovanja outsourcanih delavk in delavcev, ki je na pobudo Levice tudi 

del koalicijskega sporazuma. Čistilno, varnostno in tehnično osebje ter ostale delavke in delavci, ki so 

bili odpuščeni oziroma premeščeni v podjetja zasebnih zunanjih izvajalcev, je treba neposredno 

zaposliti in jim zagotoviti enake pravice kot njihovim sodelavkam in sodelavcem. 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 

 

 


