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IZVLEČEK 

Trg dela je kazalnik razvitosti nekega gospodarstva, saj kaže osnovna dejstva o 

njegovem stanju in razvoju. Slovenski trg dela je začel popolneje delovati leta 1989. 

S prehodom na tržno gospodarstvo se je izoblikoval trg dela, visoka brezposelnost pa 

kaže na neučinkovitost prejšnjega sistema. Z uporabo fleksibilnih oblik zaposlitve se 

povečuje število zaposlenih, pri tem pa gre predvsem za nestabilna in nižje plačana 

delovna mesta z manjšimi socialnimi in drugimi pravicami. Število zaposlenih za 

nedoločen čas s polnim delovnim časom se zmanjšuje, čedalje več je zaposlitev za 

določen čas.  

KLJUČNE BESEDE: 

Brezposelnost, delovno mesto, mrežni marketing, trg dela, trženje, omrežje, 
zaposlovanje 

                                                          

ABSTRACT 

Labour market is an indicator of a certain economy. It provides basic facts about a 

country’s state and development. Slovenian market has been operating more 

complexly since 1989, when capitalism was restored. High unemployment rate is an 

indicator of the ineffectiveness of the former system. Through the use of flexible 

forms of occupation the number of employees is increasing. However, these jobs are 

instable and less paid and offer lower rights, especially social. The number of 

employees employed full time on s permanent contract is decreasing. On the other 

side the number of employments without permanent contract is increasing. 

KEY WORDS: 

Unemployment, workplace, network marketing, labor market, marketing, network, 
employment
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UVOD 

Delojemalci iščejo predvsem zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 

zaradi majhnih možnosti zaposlovanja pa sprejemajo tudi druge oblike zaposlitve. 

Fleksibilne oblike zaposlitve se pri nas razmeroma hitro širijo. Glede na te oblike 

zaposlitve obstaja dilema ali se usmeriti v večjo prožnost trga in spodbujati te oblike 

zaposlitve ali dati poudarek socialni varnosti, ki se z uporabo takšnih oblik zaposlitve 

zmanjšuje. 

Bistvo fleksibilnih oblik zaposlitve je v sprotnem prilagajanju zaposlovanja potrebam 

po delu. Poznavanje in spremljanje fleksibilnega zaposlovanja v Sloveniji je 

pomembno, saj je to pri nas razmeroma nov pojav. Najhitreje prihaja do uporabe teh 

oblik zaposlitve v storitvenem sektorju, ki se tudi najhitreje širi. S širitvijo 

fleksibilnih oblik zaposlitve pa se zmanjšuje tudi stabilnost zaposlitve. 

Zaradi vse večjih težav zaposlovanja se delojemalci vedno bolj odločajo za 

alternativne oblike pridobivanja mesečnih prihodkov in tako se jih določeno število 

odloči za mrežni marketing. Večina jih na začetku vzame ta posel kot dodaten vir 

zaslužka, kajti vsote so na začetku razmeroma majhne, da bi lahko z njimi preživeli, 

s časom, ko te vsote postanejo bolj konsistentne, pa se jih določen odstotek odloči, da 

bodo mrežni marketing sprejeli kot glavni vir prihodka. O tovrstnem poslu krožijo 

neprijetne govorice, a kljub temu se nekateri še naprej odločajo zanj. Zakonsko 

gledano je ta posel povsem legalen in morda je prav to še ena alternativa za 

zmanjševanje stopnje brezposelnosti. 

Namen moje diplomske naloge je ugotoviti, kaj se dogaja z zaposlovanjem, kako se 

je s časom spreminjalo in kakšni so trendi za prihodnost, zakaj se ljudje zatekajo v  

mrežni marketing, ali je to res posel prihodnosti kot nas to nekateri prepričujejo ter 

kakšne so začetne investicije, da se posla lahko sploh lotimo. 

V prvem poglavju bom povedal nekaj o zaposlovanju, trgu dela in o spremembah, ki 

so nastale od osamosvojitve do vstopa v evropsko unijo in vse do današnjih časov. 

V drugem poglavju bom predstavil fleksibilno zaposlovanje v Sloveniji. Prikazal 

bom njegov nastanek ter vzroke za širitev. Sledi prikaz štirih najbolj reprezentativnih 

fleksibilnih oblik zaposlitve v Sloveniji. To so zaposlitev s krajšim delovnim časom, 



 2 

zaposlitev za določen čas, delo na domu in delo po pogodbi o delu. Za vsako izmed 

naštetih oblik zaposlitve bom prikazal prednosti in pomanjkljivosti. 

V naslednjem poglavju bom predstavil problem brezposelnosti. Naštel bom pet 

glavnih oblik brezposelnosti: frikcijska, strukturna, ciklična, naravna ter prikrita ali 

latentna brezposelnost in vsako od njih natančneje opredelil.  

V zadnjem poglavju pa se bom posvetil mrežnemu marketingu. Ugotavljal bom kaj o 

tem poslu menijo strokovnjaki, kaj običajni ljudje ter kakšni so realni zaslužki in 

kakšni zagonski stroški.  
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1 ZAPOSLOVANJE 

Zaposlovanje je proces, s katerim podjetje zadovoljuje svoje potrebe po zaposlenih z 

napovedmi za prihodnost, s pridobivanjem in izbiranjem kandidatov ter z orientacijo 

novih zaposlenih (Lipičnik, 1994, str. 499). Poznamo dva pomena besede 

zaposlovanje, in sicer zaposlovanje v širšem in ožjem smislu. O zaposlovanju v 

širšem smislu govorimo, kadar mislimo na celo verigo aktivnosti od planiranja do 

postopka z že zaposlenimi delavci. O zaposlovanju v ožjem smislu pa govorimo 

takrat, ko mislimo samo na en del zaposlovanja v širšem smislu. To je, ko pridobimo 

novega delavca. (Lipičnik, 1997, str. 77). Faze procesa zaposlovanja lahko 

ponazorimo s sliko 1: 

Zaposliti?

Planiranje in napovedovanje
zaposlenih

Izbiranje

Razvijanje: napredovanje,
nazadovanje, premeščanje,
preoblikovanje dela, trening

Privabljanje

Prosto delovno mesto

Uvajanje v delo
ali orientacija

Odpuščanje

NE

DA

 
 

Slika 1: Proces zaposlovanja (Lipičnik 1994) 
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Slika 1 nazorno prikazuje, da je proces zaposlovanja sestavljen iz več različnih faz. 

Celoten postopek se prične s planiranjem človeških zmožnosti. V tem koraku želi 

podjetje na podlagi postopkov določiti, kakšne in koliko zaposlenih dejansko 

potrebuje. Hkrati pa mora podjetje ugotoviti, kdaj te zaposlene potrebuje. 

Tej fazi sledi faza privabljanja oziroma pridobivanja kandidatov za zaposlitev na 

določenem delovnem mestu. Podjetje lahko dobi kandidate znotraj in/ali zunaj 

podjetja. Pridobivanje kandidatov iz notranjega vira je za podjetje osrednjega 

pomena. In šele ko je notranji vir pridobivanja izčrpan, začne podjetje pridobivati 

kandidate iz zunanjega vira. K sodelovanju lahko podjetje povabi kandidate na 

različne načine, denimo z oglasi v sredstvih javnega obveščanja , s štipendijami, 

preko zaposlovalne agencije, izobraževalne ustanove. 

Fazi pridobivanja kandidatov sledi faza selekcioniranja. Gre za fazo, kjer podjetje 

med prijavljenimi kandidati izbere tiste, ki ustrezajo njihovim zahtevam. Pri tem si 

poleg prijave na delo pomagajo še z življenjepisi, intervjuji, testi, opazovalnimi 

centri, priporočili, zdravniškimi pregledi.  

Ko kandidata zaposlimo, sledi obdobje uvajanja, pripravljanja, učenja, kako delati, 

kako se vključiti, kako obvladovati posamezna dela itd. Novo zaposlene se seznani z 

njihovimi pravicami, obveznostmi, varstvom pri delu, odgovornostjo. Razloži se jim 

tudi, kaj se od njih pričakuje. Z vsem tem si želi podjetje povečati proizvodnjo in 

varnost zaposlenih pri delu ter zmanjšati fluktuacijo zaposlenih in nenazadnje 

ustvariti dobre medsebojne odnose med zaposlenimi. Cilj vsakega podjetja naj bi bil, 

da novo zaposleni čim prej postanejo produktivni tako v kratkoročnem kot v 

dolgoročnem smislu. 

Ko so novo zaposleni seznanjeni z vsem, kar vpliva oziroma vodi k uspešnem delu, 

s l ed i  f aza  razvoja, napredovanja, uresničevanja karier, začenja se proces 

spreminjanja določenih vlog, ki poteka toliko časa, da zaposleni svoje delovno mesto 

zapusti. Tako ponovno nastane prosto delovno mesto in proces zaposlovanja se 

ponovi (Lipičnik, 1997, str. 79). 
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1.1 Trendi zaposlovanja 

Ena najbolj vidnih značilnosti v trendu zaposlovanja na dolgi rok je izguba delovnih 

mest v primarni produkciji, to je kmetijskem sektorju in ribištvu ter predelavi 

mineralov. Le 4,5 % celotne delovne populacije v EU je bilo leta 1999 zaposlene v 

kmetijskem sektorju (Employment in Europe, 2001, str. 27). V Sloveniji je bilo leta 

2001 v kmetijskem sektorju 5,6 % vseh zaposlenih. 

Leta 1999 je EU zabeležila 29,8 % zaposlenih v industrijskem sektorju. V Sloveniji 

pa  je leta 2000 odstotek zaposlenih v industrijskem sektorju dosegal 40,2 %. 

Zaradi tehnološkega napredka in procesa globalizacije je pričakovati zmanjšanje 

povpraševanja po nižje kvalificiranih delavcih. Ta vpliv povišane produktivnosti 

lahko omili dejstvo, da podjetja po drugi strani nagradijo obstoječe delavce z višjo 

plačo. Hkrati prihaja do novega procesa strukturnih sprememb, podjetja od zunaj 

kupujejo storitve, ki so bile nekoč vključene v njihovem podjetju. S tem se ne samo 

povečuje obseg storitvenega sektorja, ampak tudi njegova pomembnost in vloga v 

industrijskem sektorju. 

Leta 1999 je bilo v storitvenem sektorju zaposlenih 65,6 % vseh zaposlenih v EU. V 

Sloveniji, za primerjavo, pa je bilo v letu 2000 v tem sektorju zaposlenih 54,2 % 

vseh zaposlenih. 

Po raziskavah iz leta 1996 je razvidno da je bilo od leta 1980 ustvarjenih 18 

milijonov novih delovnih mest v storitvenem sektorju, medtem ko je v istem času v 

kmetijskem in industrijskem sektorju prišlo do redukcije 13 milijonov delovnih mest 

(Putting Services to Work, 1996, str. 3). Od takrat je pomembnost storitvenega 

sektorja za odpiranje novih delovnih mest še toliko večja. Med letom 1995 in 2000 je 

bilo v EU število novih delovnih mest (10 milijonov) v storitvenem sektorju skoraj 

enako rasti zaposlenosti v istem sektorju (9,8 milijonov). Število novih delovnih mest 

v industrijskem sektorju (0,9 milijona) ni pokrilo izgub delovnih mest iz kmetijskega 

sektorja (1,1 milijona). 

V pridruženih članicah je še naprej pričakovati izgube delovnih mest v kmetijskem in 

industrijskem sektorju, medtem ko bo storitveni sektor po napovedih potreboval v  

prihodnosti več delavcev. 
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Von Tunzelmann (2000) je razvil točnejšo sliko trenda zaposlovanja na dolgi rok. 

Njegove kalkulacije kažejo trende v treh predelih zahodne Evrope (zahodni, severni 

in južni del Evrope) v petih ekonomskih sektorjih: kmetijstvo, rudarstvo, industrija, 

infrastruktura in storitve. Sektor infrastrukture krijejo aktivnosti plina, elektrike, 

vode, transporta in komunikacij ter gradnje. 

Celotna proizvodnja kmetijskega sektorja je bila najvišja v južnem delu zahodne 

Evrope, pa tudi tam je padla s  23 % v letu 1950 na 4 % v letu 1990. V severnem 

delu Evrope je padla približno s 10% na 3% in v zahodnem delu je kmetijska 

proizvodnja padla najhitreje, s 15 % na 2 %. 

Do leta 1970 je bila proizvodnja industrijskega sektorja stabilna na 35 % celotne 

proizvodnje zahodne Evrope, vendar je do leta 1995 znatno padla na 25 %. V 

severnem delu je bil ta padec za isto obdobje še večji. V južnem delu je do leta 1950 

zaostajala za 10 % za celostno zahodno Evropo. Po letu 1970 je tudi v tem delu 

Evrope začela le-ta stagnirati. Število zaposlenih v zahodnem in severnem delu v tem 

sektorju je bilo najvišje v letu 1970, medtem ko je bilo v južnem delu najvišje v letu 

1980. Proizvodnja storitvenega sektorja in distribucije v o k v i r u  sektorja 

infrastrukture je zrasla z ene tretjine celotne proizvodnje v letu 1950 na več kot eno 

polovico v letu 1990. 

Med letom 1995 in 2000 se je največje število delovnih mest v okviru storitvenega 

sektorja ustanovilo v zdravstvu, izobraževanju in socialnem delu, ki so predstavljala 

kar 40 % od 9,8 milijonov novih delovnih mest v tem sektorju. Več kot 25 % 

nadaljnjih novih delovnih mest se je skoncentriralo v storitvenem sektorju in 

približno 10 % v informatiki. 

Strukturna sprememba na trgu dela je bolj vidna, ko primerjamo stopnje rasti 

zaposlovanja. Najvišja stopnja zaposlenosti je zaznamovana v sektorju informacijske 

tehnologije, ki vključuje visoko stopnjo izobrazbe. Zaposlenost med 1995 in 2000 je 

v sektorju informatike narasla za več kot 13 % (1 milijon novih delovnih mest). 

Stopnja zaposlenosti v podjetniškem sektorju pa je v istem obdobju narasla za 6 % 

(2,5 milijonov novih delovnih mest). Število delovnih mest v izobraževanju, 

zdravstvu in socialnem delu je narasla za 2,1 % (4 milijone novih delovnih mest). V 
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visoko tehnološkem sektorju pa je bilo med letom 1995 in 2000 ocenjenih 1,5 

milijona novih delovnih mest. 

Med letom 1980 in 1994 je zaposlenost v podjetništvu narasla na povprečno letno 

stopnjo rasti 5,5 %, hitreje kot v katerem koli sektorju v istem obdobju (The 

Contribution of Business Services..., 1998, str. 9). Glede na rezultate lahko sklepam, 

da ima ta sektor v prihodnosti največji potencial za odpiranje novih delovnih mest. 

To lahko potrdi tudi dejstvo iz ZDA. Leta 1998 je bila ocenjena dodana vrednost 

storitvenega sektorja za EU 72 % od dodane vrednosti industrijskega sektorja in 

hkrati šest krat večja od kmetijskega sektorja. V ZDA je bila dodana vrednost 

storitvenega sektorja še večja, 106 % industrijskega sektorja. Glede na to je zelo 

verjetno, da bo v Evropi zaposlenost v tem sektorju vsaj v bližnji prihodnosti še 

naprej naraščala. 

Naslednja pomembna značilnost na trgu dela v EU je naraščanje stopnje izobrazbe 

zaposlenih. Med letom 1995 in letom 2000 je število zaposlenih v EU, ki imajo 

končano samo osnovnošolsko izobrazbo padlo za 8 % na 28 %. V vseh 

industrializiranih državah delavce z nizko stopnjo izobrazbe ogroža nezaposlenost. 

Več kot 40 % nezaposlenih v EU so nizko kvalificirani delavci, to so delavci z 

osnovnošolsko izobrazbo. Podjetja, ki potrebujejo nizko kvalificirano delovno silo, 

so ponavadi tista, ki uporabljajo zaostalo tehnologijo in proizvajajo dobrine, ki 

ponavadi nimajo nobene tehnološke kompetitivne prednosti (Employment Map: Job, 

skills..., 1999 str. 13). Izguba delovnih mest v takšnih podjetjih je, s procesom 

investiranja v novo tehnologijo, visoka. Jasno je, da v podjetjih, kjer veliko 

investirajo v novo tehnologijo, potrebujejo visoko kvalificirano delovno silo in jo 

tako prej izgubljena ne more nadomestiti. V letu 2000 so zabeležili četrtino vseh 

zaposlenih v EU z univerzitetno izobrazbo in celo 70 % vseh zaposlenih je imelo 

vsaj končano srednjo šolo. Vendar pa so procenti različni med državami članicami 

(Assessment to the joint..., 2001, str. 18).  
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1.2 Razlogi za nove načine zaposlovanja 

1.2.1 Povečanje brezposelnosti po osamosvojitvi 

Slovenija je po osamosvojitvi pospešeno začela s prestrukturiranjem v smeri tržnega 

gospodarstva. Skladno s tem se je začel postopek privatizacije, večja podjetja so se 

začela organizirati kot delniške družbe, nastajati so začela manjša in srednje velika 

podjetja v zasebni lasti. Nekatera podjetja so bila na ta prehod dobro pripravljena, 

druga manj, za marsikoga je bil šok prevelik. Razlogi za to so različni. Skupni 

jugoslovanski trg je propadel. Tista podjetja, ki so predvidela, kaj se bo zgodilo, so 

se pravočasno preusmerila na druge trge. Nekateri so že prej sodelovali s tujino in 

niso bili neposredno prizadeti zaradi izgube jugoslovanskega trga. Za vse ostale se je 

pričelo težko obdobje prilagajanja novim razmeram, nekaj podjetij je propadlo, druga 

pa so morala odpuščati delavce. Vse to je pripeljalo do ogromne mase ljudi, ki so 

odvisni od socialne podpore, ker si sami ne morejo poiskati dela. 

Registrirana brezposelnost v Sloveniji v obdobju od leta 1990 do leta 2004 

V tabeli, ki sledi so navedeni podatki o številu registrirano brezposelnih v Sloveniji v 

obdobju od leta 1990 do leta 2004. Podatki so vzeti iz tabele Značilne skupine 

registriranih brezposelnih oseb od leta 1967 do 2004, ki je objavljena na spletnih 

straneh Zavoda za zaposlovanje republike Slovenije. 
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Tabela 1: Registrirana brezposelnost v Sloveniji v obdobju od leta 1990 do leta 2004 

(http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp04/Slovenija/slo/TabelPregle

d/Tab01.htm) 

 

LETO BREZPOSELNOST 
1990 44.623 
1991 75.079 
1992 102.593 
1993 129.087 
1994 127.056 
1995 121.483 
1996 119.799 
1997 125.189 
1998 126.080 
1999 118.951 
2000 106.601 
2001 101.857 
2002 102.653 
2003 97.674 
2004 90.728 

 

Kot je razvidno iz tabele 1, je od leta 1990 do 2002 brezposelnost narasla za več kot 

100 %, od leta 2003 pa je začela padati. Najnižja je bila leta 1990, ko je v povprečju 

znašala 44.623 oseb, najvišja pa leta 1993, ko je v povprečju znašala 129.087 oseb. 

Podatki za obdobje od leta 2003 do konca oktobra 2005  

V sliki 2 si bomo ogledali kako niha brezposelnost med od leta 2003 do konca 

oktobra 2005. Ob koncu oktobra 2005 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje prijavljenih 94.224 brezposelnih oseb. V primerjavi s septembrom se je 

brezposelnost povečala za 3,4 %, glede na oktober 2004 pa je bilo brezposelnih več 

za 1,8 %. V prvih desetih mesecih leta 2005 je bilo v povprečju na Zavodu 

prijavljenih 91.617 brezposelnih oseb, kar je za 1,7 % manj kot v primerljivem 

obdobju leta 2004. Oktobra 2005 se je na Zavodu prijavilo 11.406 oseb, kar je za 

13,9 % več kot v septembru oziroma za 3,1 % manj kot v oktobru 2004. Med novo 

prijavljenimi so največjo skupino predstavljali iskalci prve zaposlitve (5.604 osebe, 

49,1 %), prijavilo se je še 2.668 oseb, katerim se je iztekla zaposlitev za določen čas 

(23,4 %), 1.135 stečajnikov in presežnih delavcev (10,0 %) ter 103 brezposelne 

osebe po izteku ali prekinitvi javnih del (0,9 %), preostalih 16,6 % novo prijavljenih 
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pa se je prijavilo iz drugih razlogov. Podatki iz zadnjih let kažejo, da se  

brezposelnost v Sloveniji zmanjšuje, kar je mogoče že posledica novih načinov 

zaposlovanja.  

 

Slika 2: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji od leta 2003 do konca 

oktobra 

2005( http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/2005/1005.htm) 

Iz slike 2, ki prikazuje gibanje registrirane brezposelnosti za obdobje od leta 2003 do 

konec oktobra 2005, je razvidno, da je na začetku leta 2003 bilo brezposelnih čez 

101.000 oseb. Ta številka je padala vse do junija potem pa se je počasi začela spet 

vzpenjati do oktobra in nato spet drastično začela padati, tako da smo na koncu leta 

imeli okrog 96.000 registriranih nezaposlenih oseb. Te številke so se do junija 2005 

zmanjšale, potem pa so se spet začele večati in so na koncu oktobra 2005 pristale 

celo na okrog 94.000 nezaposlenih oseb in če to primerjamo z istim obdobjem v 

prejšnjem letu vidimo, da je brezposelnost spet narasla za približno 1.500 oseb. 

Čeprav povprečje zadnjih let kaže na zniževanje brezposelnosti, je potrebno vedeti, 

da registrirana brezposelnost ne zajema vseh brezposelnih, ampak samo tiste, ki so 

prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Še vedno je registrirano brezposelnih oseb več 

kot 4,5 % prebivalstva Slovenije, kar znaša več kot 90.000 oseb, ki predstavljajo 

aktivno prebivalstvo. Zato pomeni brezposelnost za našo državo velik problem, z 

reševanjem katerega se bo potrebno še precej ukvarjati v prihodnjih letih. 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/2005/1005.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/2005/1005.htm
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1.2.2 Nove razmere na trgu dela 

Ker je povpraševanje delojemalcev po klasičnih oblikah zaposlitve (za nedoločen 

čas) začelo precej presegati ponudbo, so se morale pojaviti nove alternative. V 

preteklih časih je bila država tista, ki je morala zagotoviti delo vsakomur, ki je to 

želel, saj je bilo to pomembno ne samo z gospodarskega vidika, pač pa bolj z vidika 

funkcioniranja političnega sistema. Ljudje v povprečju niso pogosto menjavali služb, 

večina jih je delala v enem ali dveh podjetjih vse do upokojitve. 

Dandanes so se, kot že rečeno, razmere precej spremenile. Zaradi negotovih 

gospodarskih razmer niso iskalci dela le tisti, ki nimajo zaposlitve, pač pa tudi že 

zaposleni, ki se bojijo, da bodo postali tehnološki višek, tisti, ki splošno niso 

zadovoljni s svojim delovnim mestom ipd. Tako postaja menjava službe vse 

pogostejša. Če bomo pri nas sledili trendom iskanja zaposlitve v razvitih tržnih 

gospodarstvih, kar je dokaj verjetno glede na smer razvoja našega gospodarstva, 

bomo v povprečju do upokojitve menjavali zaposlitev štirikrat (prave ljudi na pravo 

mesto, 2002). To pa je seveda precej več, kot je bilo značilno za prejšnji sistem. 

Stvar je popolnoma razumljiva, če upoštevamo dejstvo, da se socialna varnost 

prebivalstva naglo zmanjšuje, kar posledično vpliva na to, da ljudje iščejo vedno 

boljše in bolje plačane službe. Nekateri iščejo tudi dodatno zaposlitev ob vikendih, 

ker jim sama plača ne zadostuje, da bi poskrbeli zase in za svojo družino. 

Na drugi strani pa imamo tudi vse več podjetij, ki se jim zaradi različnih razlogov ne 

izplača samim iskati delovne sile in to raje prepustijo agencijam za zaposlovanje. 

Manjša podjetja recimo nimajo kadrovskih služb, ker so stroški previsoki. Podjetja, 

ki iščejo kadre za vodilne ali kakšne druge ključne položaje, to raje prepustijo 

izkušenim profesionalcem, ker s tem prihranijo precej časa in morda tudi denarja. 

Nekatera podjetja ne iščejo delavcev za redno zaposlitev, pač pa začasne delavce 

(lahko gre za sezonsko delo, odvisnost proizvodnje in zasedenosti kapacitet od 

sprememb povpraševanja) ali pa za določeno obdobje (npr. v gradbeništvu pri več 

projektih najemajo delavce samo do dokončanja projektov). 
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1.3 Trg dela v Sloveniji 

Trg dela je trg, ki določa plače ter obseg in vrsto drugih značilnosti zaposlitve. 

Ponudba in povpraševanje na trgu dela se oblikujeta tako, da delodajalci 

povprašujejo po delu in najemajo delavce, delojemalci oziroma delavci pa iščejo 

zaposlitev in ponujajo storitev dela. Trg dela je lahko lokalni, mednarodni, bolj ali 

manj regularni, primarni, sekundarni, ipd. Zaradi narave razmerja med delodajalcem 

in delojemalci se je v sodobni družbi razvila posebna zakonodaja in vrsta institucij, 

ki urejajo delovanje trga dela (Malačič, 1995, str. 29). 

1.4 Dogajanje na trgu dela v Sloveniji 

1.4.1 Trg dela v preteklosti 

Za obdobje osemdesetih let je bila za slovenski trg dela značilna visoka stopnja 

zaposlenosti in visoka pravna zaščitenost zaposlenih. V veljavi je bila socialistična 

družbena pogodba, ki je temeljila na polni zaposlenosti in majhnih razlikah v plačah. 

Ustavna pravica do dela naj bi vsakomur zagotavljala delo, na delovno razmerje pa je 

bila tudi vezana večina pravic. Odpuščanje je bilo praktično nemogoče. Odpoved s 

strani delodajalca je bila možna le v primeru dokazanih večjih disciplinskih 

prekrškov ali povzročanje materialne škode. Odpusti iz ekonomskih razlogov so 

postali dovoljeni šele konec leta 1989, leta 1991 pa so bili skrajšani zakonsko 

določeni odpovedni roki. Stroški odpuščanja so ostali še vedno visoki, sama pot pa je 

zapletena (Kajzer, 1996, str 143). 

Trg dela je tako v Sloveniji v zadnjem desetletju doživel velike spremembe. Po 

osamosvojitvi Slovenije je izguba več kot 45 % trgov narekovala zmanjšanje števila 

zaposlenih, krčenje proizvodnega procesa in prilagajanje ter osvajanje novih trgov, 

veliko zahtevnejših od jugoslovanskega. Padec obsega proizvodnje je povzročil, da 

se je Slovenija srečala s pomembnim deležem brezposelnih (Rakar, 2000, str. 4). 

Čeprav se je obdobje gospodarske rasti v Sloveniji začelo leta 1993, slednje ni 

prineslo bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela vse do leta 1999, to pa zaradi 
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visoke stopnje prikrite brezposelnosti v obdobju pred tranzicijo. Na vidnejše 

zmanjševanje števila brezposelnih oseb so takrat ob gospodarski rasti in poleg 

administrativnih ukrepov (uveljavitev novele Zakona o zaposlovanju za primer 

brezposelnosti) pozitivno vplivali ukrepi aktivne politike zaposlovanja. 

1.4.2 Trg dela danes in pred vstopom v EU 

Na trgu dela, so se razmere skladno z umirjanjem gospodarske aktivnosti predlani 

poslabšale v primerjavi s preteklimi leti (to velja zlasti za tekstilno, živilsko-

predelovalno in lesno industrijo, rudarstvo in gostinstvo).  

Iz tega lahko sklepamo, da je stanje na trgu dela zrcalo dogajanj v gospodarstvu, pa 

tudi demografskih gibanj. Probleme na slovenskem trgu dela lahko povezujemo tudi 

z vprašanji socialnega razvoja, tehnološko-razvojnega zaostajanja slovenske 

industrije, razvojnega zaostajanja sektorja storitve, zaostajanje v produktivnosti in 

kakovosti izdelkov z nezadostno profitabilizacijo izdelkov in podjetij, slabšo 

usposobljenost zaposlenih in managerjev za poslovanje v globalnem gospodarstvu, 

veliko vlogo države v gospodarstvu in pomanjkanjem ugodnih priložnosti za 

vlaganje. 

Vstopanje Slovenije v EU na področju delovne sile zaradi prostega pretoka ljudi 

odpira nove trge in nove možnosti. Slovenija mora zato prilagoditi instrumente in 

zakonodajo trga dela po evropskih merilih. Doslej je že pripravljen pregled trga dela 

v Sloveniji, narejen pa je tudi nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanje 

do leta 2006, poleg tega pa se letno oz. za plansko obdobje sprejme še akcijski načrt 

za zmanjševanje brezposelnosti. 

Tedanji minister za delo, Vlado Dimovski, ki je opravljal to funkcijo od decembra 

2000 do septembra 2004, je zatrjeval, da ob vstopu v EU na trgu dela, vsaj na 

začetku, ne bo pričakovati bistvenih sprememb. Kar pa zadeva prost pretok delovne 

sile, je EU sprejela sedemletno prehodno obdobje po formuli dve plus tri plus dve 

leti. To pomeni, da bodo dosedanje članice EU po dveh letih ocenjevale, kaj se 

dogaja na trgu dela in na osnovi tega ponovno presojale o nadaljevanju prehodnega 

obdobja. (Lorenčič, Roglič, 2003, str. 22). 
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1.5 Ciljne skupine ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja v 

Sloveniji 

Ukrepi in programi AZP (Aktivna Politika Zaposlovanja) so selektivni. To pomeni, 

da so usmerjeni v posamezne ciljne skupine. Težje zaposljive brezposelne osebe so: 

· mladi brezposelni do 26 let, 

· brezposelne osebe, starejše od 50 let, ki so na Zavodu prijavljene več kot 6 

mesecev, 

· brezposelne osebe, starejše od 45 let, ki imajo srednjo stopnjo strokovne 

izobrazbe ali manj ter so dolgotrajno brezposelne, 

· invalidi in osebe, pri katerih je ugotovljena zaposlitvena oviranost, 

· brezposelne osebe brez izobrazbe, kvalifikacije ali delovnih izkušenj, 

· brezposelne osebe na območju z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, 

· zaposlene osebe v gospodarskih panogah v prestrukturiranju, še posebej 

tekstilni, usnjarski in obutveni industriji ter trajno presežni in presežni 

delavci. 

1.5.1 Zaposlovanje mladih 

Eden najzahtevnejših in ključnih prehodov mladih je prav prehod s področja 

izobraževanja na področje dela. Problematičnost tega prehoda izražajo relativne 

stopnje brezposelnosti mladih, ki so praviloma precej višje od stopenj brezposelnosti 

v drugih starostnih kategorijah. Na položaj mladih na trgu dela v zadnjih desetletjih 

vplivajo različne okoliščine, ki nastajajo tako pri povpraševanju po delovni sili kot 

pri ponudbi. Med pomembnejše okoliščine in trende spadajo zlasti zniževanje 

rodnosti, spremembe v izobraževalnih sistemih in zvišanje izobraževalnih aspiracij 

ter spremembe na trgih dela, ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih priložnosti za 

mlade (Trbanc, Verša, 2002, str. 343). 



 15 

Mladinska brezposelnost je v Sloveniji postala resnejši problem v obdobju tranzicije 

v devetdesetih letih. Prezaposlenost, s katero so se spopadala podjetja, stečaji 

številnih podjetij, počasno nastajanje novih podjetij in drugi razlogi so bili vzrok za 

majhno povpraševanje delodajalcev po delovni sili. Za mlade je bilo malo 

zaposlitvenih možnosti, zato so po koncu izobraževanja ali izgubi zaposlitve, ki je 

pogosto bila za določen čas, postali brezposelni. Poleg tega je spol za položaj mladih 

na trgu dela pomembnejši dejavnik kot pri drugih starostnih kategorijah. Mlajše 

ženske so namreč zaradi reproduktivne faze, v katero vstopajo, pri delodajalcih 

pogosto manj zaželena delovna sila in zato težje najdejo prvo zaposlitev. 

AZP je v devetdesetih letih posegala v nekatere oblike prehajanja mladih v 

zaposlitev in oblikovala številne druge ukrepe za izboljšanje položaja mladih na trgu 

dela. V Sloveniji so v tem okviru tradicionalno razviti trije glavni načini 

načrtovanega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, in sicer štipendiranje, 

pripravništvo in vajeništvo. Ukrepi AZP so tako že v devetdesetih letih skupaj s 

tržnimi trendi pozitivno vplivali na zaposlitveni položaj mladih. Brezposelnost 

mladih se postopno zmanjšuje, izobrazbena raven mladih je vse višja in z njo tudi 

njihove zaposlitvene možnosti. Ne glede na trenutne razmere na trgu dela pa se bodo 

mladi vedno srečevali s težavami, ki so povezane s prvim vstopom na trg dela. Zato 

so ukrepi na področju zaposlovanja mladih še naprej potrebni (Trbanc, Verša, 2002, 

str. 360). 

1.5.2 Zaposlovanje starejših 

V strukturi delovne sile je vse več starejših oseb, pred katere se postavlja zahteva po 

podaljševanju delovne aktivnosti, saj so številne družbeno-ekonomske spremembe in 

gospodarska kriza v devetdesetih letih povzročile množičen prehod starejših iz 

delovne aktivnosti v neaktivnost ali brezposelnost. Na ekonomsko aktivnost starejših 

in na trg dela vplivajo tudi dolgoročni demografski trendi staranja slovenskega 

prebivalstva. Posledice so lahko trojne (Verša, 2002, str 375): 

· zmanjšuje se kontingent delovno sposobnega prebivalstva in posledično 

tudi število aktivnega prebivalstva, 

· delovno aktivno prebivalstvo se stara, 
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· povečuje se število upokojencev. 

Starejši so v začetku devetdesetih let postajali brezposelni  v glavnem kot trajno 

presežni delavci in delavci iz podjetij, ki so šla v stečaj. Lastnosti starejših 

brezposelnih oseb pa skupno učinkujejo kot dejavniki njihove socialne izključenosti. 

Nizka izobrazbena raven skupine jim ne daje zadostne osnove in osebne motivacije 

za dodatno izobraževanje, zato se ne morejo zaposliti. Izključenost iz dela jih potiska 

v ekonomske in psihične težave, zaradi katerih se še težje zaposlijo. V pričakovanju 

zaposlitve postajajo še starejši in s tem pri delodajalcih vse manj zaželeni. Za starejše 

v Sloveniji pomeni brezposelnost zelo pogosto dokončno prekinitev delovne 

aktivnosti. 

Reševanju problema starejših brezposelnih je v AZP namenjena cela vrsta ukrepov, 

kot so specializacija postopkov posredovanja zaposlitev, spodbude za odpiranje 

novih delovnih mest in prilagajanje programov izobraževanja. Spodbuja se namreč 

vse socialne parterje k prevzemanju deleža odgovornosti za razvoj človeških virov. 

Če se bo ta cilj konkretiziral v aktivnostih in ozaveščanje delodajalcev, delojemalcev 

in sindikatov o posebnih potrebah starejših delavcev, bo resnično pripomogel k 

reševanju tega problema (Verša, 2002, str. 390). 

1.5.3 Zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih 

Ne glede na to pri katerih socialnih skupinah in v kakšnem obsegu se pojavlja, 

dolgotrajno brezposelni predstavljajo eno najbolj aktualnih in hkrati najbolj resnih 

socialnih vprašanj s področja zaposlovanja, saj so v primerjavi z drugimi skupinami 

brezposelnih bistveno bolj izpostavljeni socialni in ekonomski izoliranosti, 

nezanimivi so za delodajalce in odvisni od različnih oblik socialne pomoči, ali pa so 

obsojeni na družbeno škodljivo vedenje. Pri dolgotrajno brezposelnih ne smemo 

pozabiti tudi na kategorijo oseb, ki spadajo v skupino tako imenovanih “obupancev”. 

V tem primeru gre za brezposelne osebe, ki bi želele zaposlitev in so na razpolago za 

delo, vendar so nehale aktivno iskati zaposlitev, ker so prepričani, da je ne morejo 

več dobiti. 

Za dolgotrajno brezposelne osebe je značilno, da pogostokrat prihajajo iz socialno 

depriviligiranih okolij, imajo različne zdravstvene težave in sta njihova izobraženost 
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ter usposobljenost praviloma zelo nizki. Pri tem gre večinoma za mlade brez ustrezne 

izobrazbe in delovnih izkušenj, ki šele vstopajo na trg dela, za starejše delavce, ki so 

bili zaposleni v tradicionalnih industrijskih panogah in ženske, ki se zaradi odsotnosti 

zaradi nosečnosti in nege otrok ponovno vključujejo na trg dela. Tem skupinam se 

pridružujejo tudi pripadniki nekaterih drugih družbenih skupin, kot so člani etničnih 

skupin, invalidi, nekdanji zaporniki in odvisniki različnih vrst (Dominikuš, 2002, str. 

324). 

Med dolgotrajno brezposelnimi osebami v Sloveniji prevladujejo osebe starejše od 

štirideset let, ki so v povprečju nizko izobražene in prejemajo določeno obliko 

denarne pomoči. Med njimi je zelo veliko oseb z statusom invalida, še posebno pa 

tistih invalidov, ki med brezposelnostjo dobivajo nadomestilo pokojninskega zavoda 

in niso posebej motivirani za zaposlitev. Dolgotrajna brezposelnost je izrazitejša v 

podravski, prekmurski in celjski regiji, kjer so bila ob prehodu najbolj prizadeta 

industrijska mestna okolja. 

Kot način zmanjševanja brezposelnosti nasploh in poslednjo tudi dolgotrajne 

brezposelnosti, se čedalje bolj izogiba zmanjševanju pritiska na trg dela z zgodnjim 

starostnim oziroma invalidskim upokojevanjem. Vse večjo veljavo pa dobivajo 

različni ukrepi AZP, ki se izvajajo skupaj  s tehnološkimi in strukturnimi 

spremembami v gospodarstvu. Reševanje dolgotrajne brezposelnosti je zelo zahtevno 

delo in terja sodelovanje različnih služb s področja zaposlovanja, sociale, šolstva in 

zdravstva. 

1.5.4 Zaposlovanje invalidov 

Invalidi sestavljajo tisto skupino brezposelnih, ki se težje uveljavlja na trgu dela. 

Invalidi so ponavadi v očeh delodajalcev manj zanesljivi iskalci zaposlitve, saj 

pogosto verjamejo vzorcu, da so invalidi običajno premalo prilagodljivi, učinkoviti 

in vztrajni. Invalidi tako težje dobijo delo kot navadni delavci, so bolj ogroženi od 

brezposelnosti in dobivajo slabše plačana delovna mesta (Drobnič, 2002, str. 436). 

Da bi uresničili cilje glede zaposlovanja invalidov, je potrebno uvesti ukrepe, s 

katerimi lahko vplivamo na invalidove delovne sposobnosti, na drugi strani pa na 

delovne in socialne okoliščine, ki izboljšujejo zaposlitvene priložnosti. Kljub 
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obsežnim ukrepom pospeševanja zaposlovanja invalidov, so zaposlitvene možnosti 

invalidov bistveno manjše kot neinvalidov, na razpolago pa imajo ponavadi slabša 

delovna mesta. Brezposelnim invalidom so na voljo vsi programi AZP in programi, 

ki so namenjeni le njim. Vsi programi AZP upoštevajo komponente enakih možnosti 

za invalide, ki se odražajo v financiranju stroškov programa, učnih pripomočkov in 

tudi asistence druge osebe. S temi programi se ustvarjajo dodatne možnosti za 

zaposlovanje invalidov in rešujejo njihove posebne potrebe ter odpravljajo ovire pri 

njihovem uvajanju v delo in zaposlitev (Presen, 2002, str. 23). 

1.5.5 Zaposlovanje žensk 

Za Slovenijo je značilno, da so ženske dolgo časa izstopale iz trga dela veliko prej 

kot moški. Nižja starostna meja za upokojitev žensk kot moških je bila odpravljena z 

reformo pokojninskega sistema leta 1999. Na slovenskem trgu dela obstajajo med 

drugimi visoka spolna segregacija, ki je delno tudi posledica spolno segregiranega 

izobraževalnega sistema in razlike med plačami žensk in moških (Černigoj Sadar, 

Verša, 2002, str. 428). Na drugi strani pa je značilna visoka udeležba žensk na trgu 

dela. Dejstvo pa je, da potenciali žensk glede na njihovo sorazmerno visoko 

izobraženost (predvsem mlajše generacije) niso izkoriščeni. 

Podatki in raziskave kažejo, da so ženske v Sloveniji tista skupina, ki ji ni 

zagotovljeno uživanje pravic v tolikšni meri kot moškim. Ženske kljub ustrezni ali 

celo višji izobrazbi zasedajo manj pomembna delovna mesta od moških kolegov, za 

svoje delo so slabše plačane, neprimerno manj jih je v političnem oziroma javnem 

življenju (Robnik, 2002, str. 5). Med na novo zaposlenimi osebami za določen čas je 

bistveno več žensk kot moških. Negotovost, nižja socialna varnost, manjše možnosti 

za napredovanje in izobraževanje, ki so povezane z zaposlitvijo za določen čas, so 

pogoji zaposlovanja, v katerih počasi vendar zanesljivo drsi ženska delovna sila v 

Sloveniji (Černigoj Sadar, Verša, 2002, str. 405). 

Za žensko brezposelnost lahko rečemo, da dolgo ni predstavljala večjega problema. 

Medtem ko so v prvi polovici devetdesetih let stečaji velikih proizvodnih podjetij v 

težki in strojni industriji pustili brez dela pretežno moško delovno silo, so se z 

umiritvijo izrednih tranzicijskih razmer in izboljšanjem ekonomskih razmer začeli 

kazati prvi znaki relativnega slabšanja položaja žensk na trgu dela. Leta 1999 so 
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ženske sestavljale več kot 50 % registriranih brezposelnih oseb, njihov delež pa se z 

leti povečuje. 

Pri prenosu smernic evropske politike enakih možnosti na področju zaposlovanja je 

potrebno upoštevati značilnosti slovenskih razmer. Glede na visoko stopnjo delovne 

aktivnosti žensk je smiselno prizadevanje za izboljšanje položaja žensk na trgu dela 

usmeriti na dvig kakovosti zaposlitev. Poleg tega pa so pri nas ženske ena izmed 

ciljnih skupin pri pospeševanju podjetništva in tudi posebna ciljna skupina v 

programih poklicnega usposabljanja za spoprijemanje s problemi, ki onemogočajo 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
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2 FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA 

Nove oblike zaposlitve in dela najenostavneje definiramo kot oblike, ki odstopajo od 

standardne oblike zaposlitve. Standardna oblika zaposlitve je oblika delovnega 

razmerja, ki se je razvila sredi devetnajstega stoletja in je še danes prevladujoča 

oblika zaposlitve. To je zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 

(Svetlik, 1994). Ta oblika delovnega razmerja temelji na polni osebi in ekonomski 

podrejenosti delodajalcu v času, ko se delo opravlja. Podrejenost delodajalcu se kaže 

v opravljanju dela pod vodstvom, pod navodili in pod nadzorom delodajalca na 

sedežu delodajalca, z njegovimi delovnimi sredstvi, na določenem kraju, v 

določenem času in organizacijski obliki ter razporeditvi, ki sta določeni s strani 

delodajalca (Dobrin, 1995, str. 172). 

Nove oblike zaposlitve za delodajalce pomenijo najcenejši legalni način prilagajanja 

števila zaposlenih proizvodnim , tehnološkim in tržnim spremembam, saj je v tem 

primeru omogočeno odpuščanje presežnih delavcev brez visokih stroškov. Za 

brezposelne pomenijo nove oblike zaposlitve in dela pogosto edino možnost, da 

lahko sploh pridejo do dela, za zaposlene pa vir dodatnega zaslužka ter večjo 

možnost usklajevanja delovnega z drugimi področji v življenju. Nove oblike 

zaposlitve po eni strani za državo pomenijo večjo možnost zaposlovanja ter s tem 

znižajo brezposelnost. Po drugi strani pa zagotavljajo manj sredstev za državni 

proračun, za zaposlene pa manjšo ekonomsko in socialno varnost, tako da je pogosto 

nujna pomoč države z njenimi socialnim programi (Svetlik, 1994, str. 125). Nove 

oblike zaposlitve za delojemalce pogosto pomenijo tudi neugodno razporeditev 

njihovega delovnega časa in manjše možnosti napredovanja. 

Delodajalci vedno bolj odklanjajo standardno zaposlitev v obliki delovnega razmerja 

za nedoločen čas s polnim delovnim časom kot edino obliko zaposlitve. Usmerjajo se 

v iskanje drugačnih zaposlitvenih razmerij, ki poskušajo obiti dosedanjo standardno 

delovno razmerje (Dobrin, 1995, str. 171). Ponudba novih oblik zaposlitve in dela 

tako sega od oblik z določenimi značilnostmi delovnega razmerja za nedoločen čas s 
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polnim delovnim časom, pa vse do oblik, ki popolnoma odstopajo od omenjenega 

delovnega razmerja (Dobrin, 1995). 

Raznolikost novih oblik zaposlitve in dela ter pomanjkanje splošno sprejetih 

mednarodnih definicij povzroča težave pri enotnem poimenovanju teh oblik. 

Nekateri uporabljajo termin nestandardne oblike zaposlitve in dela. Drugi 

poimenujejo te oblike zaposlitve in dela fleksibilne oblike. V splošnem fleksibilnost 

oblike nakazujejo na kreativnost, inovativnost in pozitivno odzivanje na spremembe. 

Fleksibilnost zaposlovanja se odraža na sposobnosti delodajalca, da sproti prilagaja 

zaposlovanje tržnim spremembam (Felstead, Jewson, 1999, str. 2). 

Fleksibilna zaposlitev je konvencionalno opredeljena kot zaposlitev s krajšim 

delovnim časom, zaposlitev za določen čas in samozaposlitev. V bistvu pa ima 

veliko širši pomen, saj zajema še številne druge oblike zaposlitve in dela. Skupna 

značilnost vseh novih oblik zaposlitve in dela pa je, da kažejo odstopanja od 

kapitalističnih norm, ki so se razvile sredi prejšnjega stoletja (Felstead, Jewson, 

1999, str. 1). Med nove oblike zaposlitve oziroma dela tako uvrščamo tudi delo po 

pogodbi o delu, delo na domu, izmensko delo, delitev delovnega mesta (kombinacija 

dveh delavcev na delovnem mestu, ki sicer zaposluje enega delavca s polnim 

delovnim časom, trikotno zaposlovanje (posredniki dela svoje delavce posredujejo 

drugim podjetjem), lažno samozaposlovanje (delavca k temu prisili bivši 

delodajalec) ter delo na vpoklic (delavci čakajo doma na delo). 

2.1 Nastanek in širitev fleksibilnih oblik zaposlitve 

Nove oblike zaposlitve in dela so se v razvitih državah začele uveljavljat zlasti po 

letu 1975, predvsem kot posledica številnih gospodarskih kriz, in sicer pod pritiski 

delodajalcev in zaradi povečanje deregulacije na področju zaposlovanja s strani 

države. Na nadaljnjo širitev novih oblik zaposlitve so pomembno vplivali tudi 

pomiki v gospodarskih sektorjih. Proizvodnja se je čedalje bolj selila iz 

industrijskega v storitvenem sektor, kjer je sprotno prilagajanje tržnim zahtevam 

nujnega pomena in tudi lažje kot v industriji. Industrijski sektor je tako vse bolj 

izgubljal na svojem pomenu (Svetlik, 1994, str. 124). 
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Značaj dela v storitvenem sektorju je omogočil uveljavljanje novih oblik zaposlitve 

in dela, poleg tega pa je spodbujal tudi množično zaposlovanje žensk. Zaposlitev s 

skrajšanim delovnim časom, so ženskam omogočile večjo uskladitev delovnega 

področja z družinskimi obveznostmi. Razen zaposlitev za določen čas v Sloveniji 

fleksibilne oblike zaposlitve niso posebej razširjene, največ jih je v storitvenih 

dejavnostih. V prihodnje lahko pričakujemo tudi pri nas širjenje fleksibilnih oblik 

zaposlitve, ki pa jih bo potrebno ustrezno uravnavati. Cilji širjenja takšnih oblik 

zaposlitve so lahko usmerjeni v zaposlovanje dodatnih delavcev, v socialno varnost 

delavcev ali pa v večjo prožnost podjetij pri prilagajanju tržnim spremembam. 

Iz razvitih držav prihajajo opozorila, da se z uvajanje novih oblik zaposlitve in dela 

zmanjšuje socialna varnost delavcev. Poleg tega so te oblike zaposlitve in dela tudi 

kot vir dohodka veliko bolj negativne. Skoraj povsem odprto ostaja vprašanje ali do 

uporabe fleksibilnih oblik zaposlitve in dela prihaja zgolj iz gospodarskih vzrokov ali 

pa je vse več takšnih ljudi, ki iščejo nove oblike delovnih razmerij zaradi določenih 

prednosti takšnih oblik zaposlitve in dela (Svetlik, 1994, str. 124). 

2.2 Vzroki za širitev novih oblik zaposlitve in dela 

Vzroki, ki spodbujajo širjenje novih oblik zaposlitve in dela lahko najdemo na strani 

povpraševanja kot tudi na strani ponudbe na trgu dela. Na strani povpraševanja 

delodajalci poskušajo povečati produktivnost, znižati stroške dela in prenesti večino 

poslovnega tveganja na zaposlene. Na strani ponudbe delodajalcev bodo fleksibilne 

oblike zaposlitve vidne tako na gospodarskem kot tudi na socialnem področju. V 

primeru, da bo država te oblike zaposlitve omejevala, bo tvegala manjšo 

konkurenčnost naših podjetij v primerjavi s tujimi in bo na ta način tudi zmanjšala 

možnost odpiranja novih delovnih mest. Če pa bo te oblike zaposlitve dopuščala ali 

celo spodbujala, pa se lahko zgodi, da bo prišlo do pojava drugorazrednih del, ki 

zaposlenim ne bodo zagotavljala niti minimalne socialne varnosti (Svetlik, 1994, str. 

126). Zato je nujno, da država te oblike zaposlitve in dela ustrezno uravnava. 

2.3 Najpomembnejše nove oblike zaposlitve in dela v Sloveniji 

V Sloveniji so se nove oblike zaposlitve in dela začele v večji meri pojavljati šele v 

začetku devetdesetih let. Najbolj razširjene fleksibilne oblike zaposlitve in dela v 
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Sloveniji, ki so zakonsko urejene in za katere se vsaj v določeni meri vodi evidenca, 

so naslednje: 

· zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

· zaposlitev za določen čas, 

· delovno razmerje s krajšim delovnim časom poleg delovnega razmerja s 

polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, 

· delovno razmerje s krajšim delovnim časom pri več delodajalcih, 

· delo na domu, 

· delo po pogodbi o delu. 

2.3.1 Zaposlitev s krajšim delovnim časom 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom je tista oblika zaposlitve, kjer je delovni čas 

krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri določenem delodajalcu. Lahko pomeni 

delno zaposlitev v dnevu, tednu, mesecu ali letu. Možno je tudi, da so dela polne 

delovne dni, vendar samo določene dni. Zaposlitev s krajšim delovnim časom je 

oblika zaposlitve, ki pri nas v obdobju prehoda v tržno gospodarstvo ni doživela 

večjih sprememb glede razširjenosti in lastnosti. Delež zaposlitve s krajšim delovnim 

časom je še naprej ostal nizek. Zaposlitev s krajšim delovnim časom se pri nas 

pojavlja predvsem zaradi individualnih potreb delojemalcev, ki zaradi zmanjšanih 

delovnih zmožnosti ali privatnih obveznosti ne morejo delati s polnim delovnim 

časom (Verša, 1996, str. 615). 

Primerjava Slovenije z državami EU pokaže, da ima pri nas zaposlitev s krajšim 

delovnim časom za podjetja manjši pomen in je veliko manj razširjena kot v državah 

EU, kjer spada med najbolj reprezentativne oblike fleksibilnega zaposlovanja. 

Naraščanje zaposlitev s krajšim delovnim časom v državah EU je povezano 

predvsem s povečanjem vstopom žensk med delovno aktivne, čedalje večjim 

širjenjem storitvenega sektorja in povečevanjem konkurence med delojemalci zaradi 

naraščajoče brezposelnosti. Ekonomske in tehnološke spremembe vedno bolj 

intenzivno zahtevajo usklajevanje obsega delovnega časa s potrebami delovnega 
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procesa. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo ta trend še nadaljeval 

(Verša, 1996, str. 618). Naraščanje te oblike zaposlitve in dela je izrazito predvsem v 

podjetjih iz storitvene dejavnosti, kjer je nujno hitro prilagajanje spremembam na 

trgu. V državah EU v zadnjem času to obliko zaposlitve uporabljajo predvsem zaradi 

sprememb na trgu in možnosti večjega prilagajanja delovnemu procesu, kot pa zaradi 

subjektivnih potreb določenih kategorij zaposlenih (Dobrin, 1992, str. 112). 

V evropskih podjetjih se pojavljata dva tipa zaposlovanja s krajšim delovnim časom. 

Razlikujeta se predvsem po vzrokih, zaradi katerih se za določeno delovno mesto 

vpelje zaposlitev s krajšim delovnim časom. Vzrok za uvedbo zaposlovanja s krajšim 

delovnim časom je lahko odločitev vodstva za takšno obliko zaposlovanja zaradi 

ekonomskih ali organizacijskih potreb podjetja. V takšnih podjetjih  se uporablja 

korporativna strategija. Zaposlovanje s krajšim delovnim časom pa je lahko v 

podjetje vpeljano tudi zaradi želje delavcev, ki so prvotno delali s polnim delovnim 

časom. V takšnih podjetjih pa uporabljajo individualno strategijo. 

2.3.1.1 Delovna mesta s korporativno strategijo 

Številna podjetja v državah EU v namene povečanja svoje organizacijske in 

ekonomske učinkovitosti načrtno uvajajo zaposlovanje s krajšim delovnim časom. 

Takšna podjetja uporabljajo korporativno strategijo, ki izhajajoč iz potreb 

posameznega podjetja določa zaposlovanje delavcev s krajšim delovnim časom z 

zunanjega trga dela. Ta strategija ne omogoča prehajanja med različnimi dolžinami 

delovnega časa, oziroma je takšno prehajanje zelo omejeno. Vzroke za to lahko 

iščemo v dejstvu, da je v takšnih podjetjih delo s krajšim delovnim časom zelo dobro 

organizirano. Ker je celotna organiziranost delovnih procesov usmerjena v  delo s 

krajšim delovnim časom, je v takšnih podjetjih zelo malo delovnih mest s polnim 

delovnim časom. V podjetjih s korporativno strategijo je med zaposlenimi 

razmeroma visok delež žensk. Delodajalci, ki uporabljajo takšno strategijo, vidijo v 

zaposlovanju s krajšim delovnim časom predvsem možnost povečanja produktivnosti 

in s tem tudi večjo konkurenčnost podjetje (Verša, 1996, str. 619). 

1.3.1.2 Delovna mesta z individualno strategijo 



 25 

Poleg korporativne strategije je poznana tudi individualna strategija. Ta strategija se 

uporablja v tistih podjetjih, v katerih delodajalec uvede zaposlovanje s krajšim 

delovnim časom zaradi potreb svojih zaposlenih. Zaposleni s polnim delovnim 

časom lahko iz osebnih vzrokov zaprosijo za skrajšanje svojega delovnega časa. Ker 

se delavci za zaposlitev s skrajšanim delovnim časom rekrutirajo znotraj podjetja, je 

tudi prehajanje med različnimi dolžinami delovnega časa precej lažja (Verša, 1996, 

str. 619). 

V takšnih podjetjih je večina delavcev zaposlena s polnim delovnim časom. Ker je v 

primerjavi individualne strategije zaposlovanja s krajšim delovnim časom v podjetje 

vpeljano na pobudo zaposlenih, je tudi plačilo za uro dela ponavadi isto kot pri 

primerljivem delu s polnim delovnim časom. Tudi ostale ugodnosti zaposlenih s 

krajšim delovnim časom se ponavadi ne zmanjšajo, zato predstavniki delavcev v 

primeru individualne strategije vidijo v takšni obliki zaposlovanja možnost za 

izboljšanje delovnih pogojev. 

Značilnosti zaposlitev s krajšim delovni časom v Sloveniji kažejo na to, da pri nas 

uporabljamo individualno strategijo, saj do uvedbe zaposlovanja s krajšim delovnim 

časom prihaja zaradi potreb zaposlenih. Zaposlovanje s krajšim delovnim časom se 

torej v Sloveniji uvaja večinoma zaradi individualnih potreb delojemalcev. Uvaja se 

na njihovo zahtevo in ni osredotočeno na povečanje konkurenčnosti podjetja. Med 

vzroki za zaposlitev s skrajšanim delovnim časom jih največ odpade na nezmožnost 

opravljanja dela s polnim delovnim časom. Tej kategoriji zaposlenih pravice iz dela, 

kot tudi plača, niso zmanjšane, čeprav opravljajo manjše število delovnih ur. Med 

zaposlenimi s krajšim delovnim časom je tudi precej takšnih, ki ne morejo najti dela 

s polnim delovnim časom. Nizek delež pa je takšnih, ki ne želijo delati s polnim 

delovnim časom (Verša, 1996, str. 619). 

2.3.1.3 Delitev delovnega mesta 

Delitev delovnega mesta (job-sharing) je posebna oblika zaposlitve za nedoločen čas 

s krajšim delovnim časom, kjer ponavadi dva ali pa tudi več zaposlenih opravljajo 

delo, ki bi ga sicer lahko opravljal en delavec, zaposlen za polni delovni čas. Delovni 

teden se lahko razdeli na različne načine, odvisno od potreb zaposlenih in 

delodajalca. Oba delavca prevzemata odgovornost in si delita plačo, število dni 
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letnega dopusta ter druge ugodnosti v razmerju s številom delovnih ur, ki jih vsak 

izmed njiju opravi. Na ta način ima zaposleni večjo možnost uskladitve dela z 

drugimi področji življenja. Ta oblika dela je razširjena predvsem v različnih 

storitvenih dejavnostih (Stredwick, Ellis, 1999, str. 50). 

2.3.1.4 Prednosti zaposlovanja s krajšim delovnim časom 

Zagovorniki zaposlitve s krajšim delovni časom takšno obliko zaposlitve opisujejo 

kot prožno in relativno dobro socialno varovano obliko dela, ki je ugodna za nekatere 

kategorije delavcev ter poleg tega izpolnjujejo tudi določene zahteve delodajalcev. 

Zaposlovanje s krajšim delovnim časom zaposlenim omogoča lažje usklajevanje 

delovnega področja s privatnim življenjem, saj zaposlenim prinaša več prostega časa, 

ki je vse bolj cenjena dobrina. Zaposlenim tudi omogoča več časa za izobraževanje, 

ki je v današnjem času vse bolj pomembno (npr. za podiplomski študij ali pa študij 

ob delu). Zaposlitev s krajšim delovnim časom lahko olajša vstop na trg dela, saj 

nekateri na začetku ne želijo delati s polnim delovnim časom. Starejšim delavcem pa 

omogoča, da lahko postopoma izstopajo s trga dela. Takšna oblika zaposlitve 

omogoča tudi lažje ponovno vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela in je v 

veliko pomoč zaposlenim z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi. 

Prednosti zaposlovanja s krajšim delovnim časom pa imajo tudi delodajalci. Koristi 

delodajalcev se kažejo v boljšem razmerju med plačanim in dejanskim delovnim 

časom, saj zaposleni del polnega delovnega časa porabijo za svoje osebne opravke, 

pri krajšem delovnem času pa se delež tako porabljenega delovnega časa bistveno 

zmanjša. Manjši je tudi izostanek z dela, saj imajo zaposleni na razpolago več 

prostega časa in zato lahko svoje osebne opravke opravijo izven delovnega časa. Z 

uporabo zaposlovanja s krajšim delovnim časom obstaja tudi možnost pokritja 

neugodnih delovnih ur, v katerih sicer zaposleni ne želijo delati. Ta možnost je 

pomembna predvsem v storitvenem sektorju, ki je v porastu in kjer morajo podjetja 

svoje odpiralne čase prilagoditi povpraševanju. Z aposlovanje s krajšim delovnim 

časom ponuja tudi možnost uvedbe kratkih izmen za pokritje periodičnih konic, ko 

so potrebe po zaposlenih največje. 

Delodajalci imajo s takšno obliko zaposlovanja pogosto nižje stroške kot pri 

zaposlovanju s polnim delovnim časom. Delavci so bolj zbrani, če delajo krajši 
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delovni čas, zato se povečata produktivnost in intenzivnost dela, s tem pa tudi 

konkurenčnost podjetja. Zakonodaja v večini evropskih držav omejuje števil nadur in 

za nadure zahteva višje plačilo, zato je za podjetja v katerih pogosto prihaja do sicer 

nerednega povečanja obsega dela, bolj ugodno zaposliti delavce s krajšim delovnim 

časom. Večja fleksibilnost razpoložljive delovne sile omogoča delodajalcu izpolnitev 

nepričakovanih naročil, s tem pa se povečata tako dobiček kot tudi konkurenčnost 

podjetja. 

2.3.1.5 Pomanjkljivosti zaposlovanja s krajšim delovnim časom 

Pri zaposlovanju s krajšim delovni časom lahko navedemo tudi nekatere 

pomanjkljivosti. Za zaposlene s krajšim delovnim časom predstavlja takšna oblika 

zaposlitve nižjo plačo, pa tudi manjše možnosti za napredovanje in profesionalni 

razvoj ter manjšo socialno varnost. Nekateri so prisiljeni sprejeti takšno obliko 

zaposlitve, ker ne dobijo zaposlitve s polnim delovnim časom. Če delodajalci 

zaposlovanje s krajšim delovnim časom uporabijo za pokrivanje neugodnih 

terminov, se lahko zgodi, da so zaposleni prikrajšani za družinske in družbene stike, 

saj se v tem primeru njihov prosti čas ne ujema s prostim časom večine ostalih. Z 

gospodarskega vidika pa bi pretirano izkoriščanje zaposlovanja s krajšim delovnim 

časom lahko vodilo v zmanjšanje dohodkov in s tem posredno v gospodarsko krizo. 

Kritiki zaposlovanja s krajšim delovnim časom pa opozarjajo tudi na možnost 

upadanja delavske solidarnosti. Različno obravnavanje zaposlenih s polnim delovnim 

časom in zaposlenih s krajšim delovnim časom, lahko pretirano zmanjša povezanost 

med zaposlenimi in na ta način negativno vpliva za skupno udejstvovanje za 

uresničevanje pravic delavcev. Vzrok za upadanje delavske solidarnosti je lahko tudi 

v manjšem zanimanju zaposlenih s krajšim delovnim časom za dogajanje v podjetju. 

V tem primeru krajši delovni čas nastopi kot dejavnik nižje stopnje identifikacije 

zaposlenih s podjetjem in zaposlenih za polni delovni čas. 

Delavci s krajšim delovnim časom so tudi bolj izpostavljeni večji negotovosti. To se 

pokaže zlasti ob potrebi po odpuščanju delavcev, kjer so zaposleni s krajšim 

delovnim časom pogosto me prvimi na seznamu. Neugodnost položaja zaposlenih s 

krajšim delovnim časom pa se kaže tudi izven podjetja, ko je zaposleni dolžan 

izpostaviti svoj delovni položaj, npr. pri najemu kredita. 
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2.3.2 Zaposlitev za določen čas  

Zaostrovanje razmer v slovenskem gospodarstvu v začetku devetdesetih let je 

privedlo do obsežnega zaposlovanja za določen čas, ki je začelo nadomeščati 

zaposlovanje za nedoločen čas. Zaposlovanje za določen čas je po eni strani začelo 

zmanjševati ekonomsko in socialno varnost zaposlenih, po drugi strani pa je 

pozitivno vplivalo na povečanje prožnosti slovenskega trga dela. Zaposlitev za 

določen čas je najbolj razširjena oblika zaposlitve v Sloveniji in je v primerjavi z 

ostalimi oblikami zaposlitev naklonjena povečini delodajalcem. To obliko zaposlitve 

delodajalci ponujajo predvsem delavcem z nizko stopnjo izobrazbe in za delovna 

mesta, kjer ni potrebno tolikšno uvajanje. Izstopajo tri skupine, ki se najpogosteje 

zaposlujejo za določen čas: brezposelni, iskalci prve zaposlitve in delavci z nižjo 

stopnjo izobrazbe. 

V državah kjer se na zaposlitev za določen čas veže veliko pravic za delavce, se 

delodajalci raje odločajo za razmerje za določen čas, ki je za njih manj obvezujoče. 

Zaposlitev za določen čas so nekateri sprejeli zaradi želje po takšni obliki zaposlitve, 

drugi pa so se za njo odločili zaradi pomanjkanja zaposlitve za nedoločen čas. Delež 

zaposlitev za določen čas zaradi pomanjkanja zaposlitve za nedoločen čas je visok 

predvsem v državah z visoko in dolgotrajno brezposelnostjo kot so Francija, Španija 

in Italija (Ignjatović, Kramberger, 2000 str. 454). 

Za določen čas se zaposlujejo predvsem mlajše osebe. Povprečna starost zaposlenih 

za določen čas je v Sloveniji 30 let, medtem ko je povprečna starost zaposlenih za 

nedoločen čas več kot 30 let. Mladi s takšno obliko zaposlitve prevzemajo tveganje, 

da bodo hitreje menjali zaposlitev in pogosto prehajali iz stanja zaposlenosti v stanje 

brezposelnosti (Ignjatović, Kramberger, 2000, str. 455). 

Dejavnik, ki je pri zaposlitvi za določen čas najbolj izpostavljen, je trajanje 

zaposlitve. Zaradi odsotnosti zakonskega natančno določenega trajanja delovnega 

razmerja za določen čas lahko delodajalci sklepajo zaposlitve za določen čas z zelo 

raznolikim trajanjem. Zaposlitve za določen čas so pri nas ponavadi sklenjene za čas 

do treh mesecev ali pa za čas od štirih do šestih mesecev. Zelo nizek delež zaposlitev 

za določen čas, ki so sklenjena za čas 12 mesecev ali več pa opozarja na to, da ta 

oblika zaposlitve prinaša koristi predvsem delodajalcem (Verša, 1999, str. 6). 
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2.3.2.1 Prednosti zaposlovanja za določen čas 

Prednost zaposlovanja za določen čas so predvsem v večji prožnosti trga dela, saj ta 

oblika zaposlovanja povečuje poklicno in prostorsko mobilnost zaposlenih. 

Zaposlitev za določen čas za nekatere predstavlja edino možnost zaposlitve. Ta 

oblika zaposlitve tudi omogoča, da se v podjetju ohrani določeno število delovnih 

mest, ki niso polno produktivna. Delodajalcem omogoča lažje in hitrejše prilagajanje 

tržnim spremembam, poleg tega pa delodajalci tudi nimajo stroškov, ki so povezani z 

odpuščanjem zaposlenih. 

2.3.2.2 Pomanjkljivosti zaposlovanja za določen čas 

Pomanjkljivosti zaposlovanja za določen čas se kažejo predvsem v manjši socialni 

varnosti zaposlenih za določen čas v primerjavi z zaposlenimi za nedoločen čas. 

Poleg tega so pomanjkljivosti tudi v zmanjšanju možnosti takšnih zaposlenih za 

izobraževanje in napredovanje. Zmanjšanje možnosti izobraževanja in napredovanja 

pa izhajajo predvsem iz kratkotrajnosti oziroma določenosti trajanja delovnega 

razmerja. 

2.3.3 Delo na domu 

Delo na domu se vse bolj uveljavlja tako v razvitih državah kot tudi v državah v 

razvoju, vendar pa so vzroki za to različni. Na hitro širjenje te oblike dela v razvitih 

državah vpliva tehnološki razvoj, saj razvita informacijska in telekomunikacijska 

tehnologija omogočata opravljanja dela izven sedeža delodajalca. V državah v 

razvoju pa takšno delo narašča zaradi revščine in selitve industrije iz razvitih držav.  

V splošnem se kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec s svojo privolitvijo opravlja 

na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven prostorov delodajalca. 

Dogovor o tem, da bo delavec opravljal delo doma, skleneta delavec in delodajalec v 

pogodbi o zaposlitvi, in sicer samo za delo, ki spada v dejavnost delodajalca  ali pa je 

z njo v neposredni zvezi. Pri delu na domu je delavec v posredni povezanosti z 

delodajalcem ob dani višji stopnji samostojnosti pri opravljanju in organiziranju dela, 

delovnega časa ter odmorom. Pri tem pa je ohranjena podrejenost delavca v odnosu 

do delodajalca. Delavec na domu je oseba, ki delo opravlja za plačilo. Delodajalec pa 
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je oseba, ki je naročnik dela na domu proti plačilu in tudi določi obseg ter vrsto dela. 

Plačilo je lahko dolgoročno glede na število proizvedenih izdelkov ali pa glede na 

čas dela (Korpič  Horvat, 1995, str. 1142). 

Poznamo različne vrste dela na domu. V prvo skupino spadajo klasične oblike dela 

na domu. Tu gre v glavnem za oblike dela na domu, ki se nanašajo na kmetijske in 

industrijske dejavnosti (npr. tekstilna industrija). Bistvene lastnosti, ki označujejo to 

skupino oblik dela na domu so ročne spretnosti in razmeroma majhna vlaganja. 

Naslednjo skupino predstavljajo dela, ki se pojavljajo v storitvenem sektorju (npr. 

administrativna dela, čiščenje itd.). Zadnjo skupino pa predstavljajo tiste oblike dela 

na domu, kamor spadajo predvsem različne intelektualne storitve ter storitve s 

področja informatike (npr. računalniško programiranje, oglaševanje, založništvo 

itd.). Predvsem tej zadnji skupini dela na domu se v prihodnosti obeta velik porast 

(Korpič Horvat, 1995 str. 1145). 

Z delom na domu je olajšana tudi razporeditev dela v države z nižje plačanimi 

delavci, to pa podjetju omogoča nižje stroške dela v doseganje večje konkurenčnosti. 

Te prednosti se najbolj izrazito kažejo v delovno intenzivni industriji. Med delavci na 

domu v večini držav prevladujejo predvsem ženske, ki zaradi različnih vzrokov 

(družinske obveznosti, manjša usposobljenost, zmanjšana možnost za delo, 

diskriminacija itd.) ne morejo enakovredno konkurirati na trgu dela. Za takšna dela 

ponavadi prejemajo nižje plačilo in nimajo ustrezne socialne varnosti (Korpič 

Horvat, 1995 str. 1142). 

Odločitev za delo na domu je v veliki meri odvisna od osebnostnih lastnosti 

posameznika. Zaradi večje samostojnosti pri delu in zmanjšanje neposrednega 

nadzora delodajalca so za uspešno opravljanje dela na domu izpostavljene nekatere 

osebne lastnosti ter sposobnosti delavca kot so sposobnost samostojnega odločanja, 

samostojnost pri delu, samodisciplina, prilagodljivost, zanesljivost itd. 

Pravice in obveznosti zaposlenih na domu so identične pravicam ter obveznostim 

tistih delavcev, ki svoje delo opravljajo na podjetju. Pri delu na domu se posebnosti 

dogovora nanašajo le na lokacijo opravljanja dela. Ta vpliva na določene posebne 

pravice in obveznosti, ne pa na splošne, npr. iz zaposlovanja in socialne varnosti. Po 

sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, s katero je dogovorjeno opravljanje dela na domu, je 
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delodajalec dolžan v osmih dneh poslati omenjeno pogodbo inšpektorju za delo 

(Drevenšek, 1999, str. 22).  

 

2.3.3.1 Prednosti dela na domu 

Delo na domu s seboj prinaša številne prednosti. Pozitivno vpliva na večje 

usklajevanje delovnega in družinskega življenja. Delavci imajo možnost večjega 

prilagajanja delovnega časa lastnim potrebam. Poleg tega pa imajo večjo spodbudo 

za intenzivnejše in produktivnejše delo, da imajo tako na razpolago več prostega časa 

(Horvat, 2000, str. 19). Delavci imajo pri tej obliki zaposlitve večjo izbiro glede kraja 

opravljanja dela. Ta oblika dela pa prinaša tudi večje možnosti za zaposlitev 

delavcev s podeželja ter oseb s posebnimi potrebami, saj svoje delo lahko opravljajo 

doma. 

Delo na domu ponuja delavcem tudi možnost prilagajanja delovnega prostora lastnim 

željam. Zadovoljstvo z delom se načeloma poveča in zmanjša s številom stresnih 

situacij. Delavci so tako pri svojem delu bolj sproščeni, to pa pomembno vpliva na 

produktivnost pri delu. Ta oblika dela tudi odpravlja nepotrebne prekinitve dela, ki 

so na delovnem mestu v podjetju včasih prepogosto prisotne. Možnost 

neprekinjenega dela omogoča tudi večjo produktivnost in večji zaslužek (Horvat, 

2000, str. 19). Delo na domu omogoča prihranek časa in stroškov, saj ni potreb po 

dnevnih migracijah iz kraja bivanja na delovno mesto v podjetju. S tem se zmanjša 

tudi število prometnih nesreč ter zastojev v mestnih središčih. 

Prednosti pa ima tudi delodajalec, saj prihrani znatna finančna sredstva pri delovnih 

in drugih prostorih ter opremi, saj nima stroškov nakupa ali najema, vzdrževanja ter 

prilagajanja (Mazi, 2000, str. 19). Poleg tega pa delodajalec tudi nima stroškov 

nadomestil za prevoz in malico delavcev. 

Z gospodarskega vidika je delo na domu pomembno zaradi zmanjševanja 

brezposelnosti, to pa prispeva k večjemu socialnemu ravnovesju in k povečanju k 

bruto domačega proizvoda. Uvedba dela na domu pozitivno vpliva na povečanje 
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konkurenčnosti celotnega gospodarstva. Zagotovljen je tudi večji razvoj podeželja 

(Korpič Horvat, 1995 str. 1145). 

2.3.3.2 Pomanjkljivosti dela na domu 

Delo na domu ima tudi določene pomanjkljivosti. Eden izmed njih je možnost 

prevelike socialne izoliranosti delavca, ki se kaže v prikrajšanosti za družbo in 

pomoč sodelavcev, izmenjavo mnenj, izkušenj, socialne interakcije pri delu ter 

podpore pri opravljanju dela. Možna je tudi izguba občutka pripadnosti podjetju. 

Prostorska razpršenost zaposlenih pa ima negativen vpliv na skupno organiziranje 

delavcev za uveljavljanja pravic iz dela. Pri delu na domu lahko nastane tudi problem 

glede profesionalnega razvoja delavca, saj delavec svoje delo opravlja na domu in 

delodajalec ne more neposredno spremljati opravljanje dela. Možno je, da delavec 

dela v neprimernem delovnem prostoru, to pa se lahko kaže v manjši produktivnosti 

pri delu. Zaradi želje po čim večjem zaslužku pa se lahko zgodi, da je delavec na 

domu preobremenjen z delom in ima premalo prostega časa. V primeru, da mora 

delavec sam priskrbeti opremo za delo, ima delavec visoke začetne stroške (Korpič 

Horvat, 1995 str. 1146). 

Nepotrebne prekinitve dela tudi pri delu na domu niso popolnoma odpravljene. 

Prepogoste obiske sodelavcev in številne nepotrebne telefonske klice lahko 

nadomestijo sosedje, prijatelji in družinski člani, katere je težko odsloviti. Delavce na 

domu velikokrat karaterizira relativno nizko plačilo. V primeru, ko je plačilo 

določeno po neki dejansko merljivi enoti, se lahko zgodi, da delavec v želji po čim 

večjem zaslužku podaljšuje svoj delovni čas, ki ob neustreznih delovnih razmerah 

neugodno vpliva na zdravstveno stanje delavca (Trček, 2000, str. 295). 

Pogosto se pojavlja problem glede kraja opravljanja dela, ki je v tem, da delavec 

nima zagotovljenega primarnega delovnega prostora, kateri mora biti ločen od 

bivalnih prostorov. Opravljanje dela v neustreznih prostorih ne omogoča zahtevane 

ravni profesionalnosti, poleg tega pa tudi meja med delovnim in zasebnim področjem 

življenja postaja vse manj izrazita. Vse to se kaže v samem poteku dnevnega 

življenja delavca. Delavec lahko izgubi sposobnost omejitve zgolj na delovni čas ali 

prosti čas, to pa lahko povzroči preveč stresnih situacij za delavca in nižjo stopnjo 

produktivnosti pri delu (Korpič Horvat, 1995 str. 1146). 
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2.3.4. Delo po pogodbi o delu 

Delo po pogodbi o delu oziroma pogodbeno delo je oblika dela, pri katerem ima 

delavec najvišjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju svojega dela. Takšna 

samostojnost delavca je posledica začasnega in občasnega opravljanja dela za 

delodajalca,  pri čemer pa ni izpostavljena tesnejša navezanost med delavcem in 

delodajalcem. Delodajalec najame pogodbenega delavca za opravilo določenega dela 

oziroma storitve. Večja samostojnost pa prinaša za delavca tudi višjo stopnjo 

tveganja, ki se kaže v tem, da si delavec sam organizira svoje delo in tudi sam 

odgovarja za uspešnost pri svojem delu (Menžar, 1995, str. 63). 

Pogodbeno delo je namenjeno racionalizaciji proizvodnje in zniževanju stroškov. 

Podjetja, ki uporabljajo pogodbeno delo, največkrat najamejo pogodbene delavce 

takrat, kadar je obseg dela premajhen za polno zaposlitev in bi bilo zato z 

ekonomskega vidika neupravičeno delavce redno zaposliti. Poleg tega pa se 

pogodbeno delo pogosto uporablja, kadar nastopijo težave v proizvodnji, za 

nadomeščanje izpadle proizvodnje, zaradi pomanjkanja delavcev določenih poklicev, 

za nadomeščanje za določen čas odsotnih delavcev ter za izrazito sezonska dela. 

Poleg dela po pogodbi sta tudi delo po avtorski pogodbi in delo za neposredno 

plačilo obliki dela, ki jih karakterizirata kratkotrajnost ter začasnost. Za delavce te 

oblike dela pogosto predstavljajo začasen izhod iz brezposelnosti, vendar pa 

delavcem ne zagotavljajo določenih ugodnosti ter socialne varnosti. 

Zaradi izrazite samostojnosti pri delu pogodbeni delavec nima natančno določenega 

fiksnega delovnega mesta. Delo lahko opravlja doma v svojih delovnih prostorih, na 

terenu (npr. akviziterstvo) ali pa v podjetju. Pogodbeni delavec tudi nima določenega 

delovnega časa. Pomembno je le, da dokonča delo oziroma opravi storitev do 

dogovorjenega roka, saj dokončano delo oziroma opravljena storitev pogodbenemu 

delavcu zagotavlja plačilo. Zaradi opravljanja le začasnih in občasnih del je pri 

pogodbenih delavcih lahko prisoten veliko manjši občutek pripadnosti podjetju, to pa 

ima lahko negativen vpliv na produktivnost in delavčevo disciplino pri delu (Kresal, 

1999, str. 71). 

Pogodbeno delo je še posebej privlačno za delodajalce, veliko manj pa za delavce. Za 

delodajalce je ugodno zato, ker se z njim prilagajamo tržnim spremembam in ker je 
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ponavadi manj obremenjeno s prispevki. Za delavce pa takšna oblika dela lahko sicer 

predstavlja dodaten vir zaslužka. V primeru, da je to edino delo, ki ga imajo na 

razpolago, pa so izpostavljeni veliki negotovosti in so socialno nezaščiteni (Svetlik, 

1994, str. 137). 

Kratkoročno gledano lahko predstavlja pogodbeno delo možnost zaslužka, če ne 

upoštevamo prikrajšanost pogodbenega delavca za uveljavljanje določenih pravic. V 

kolikor so davki in prispevki za socialno varnost manjši, so lahko kratkoročno 

neposredni zaslužki iz pogodbenega dela večji (Kresal, 1999, str. 71). Pogodbeno 

delo lahko v nekaterih primerih predstavlja tudi prvi korak k pridobitvi redne 

zaposlitve. 

Dolgoročni vidik pogodbenega dela pa kaže na negativne strani takšne oblike dela, 

zlasti glede zagotavljanja pravic in socialne varnosti, ki jih imajo delavci v delovnem 

razmerju. Pogodbeni delavec nima pravice do letnega dopusta, ne prejema 

nadomestila za čas, ko ne more delati in za čas drugih odsotnosti ter ni upravičen do 

odpravnine ter socialno-varstvene zaščite. Čeprav ima delodajalec pri pogodbenem 

delu manj obveznosti, je plačilo za pogodbeno delo pogosto manjše od plačila za isto 

ali podobno delo v delovnem razmerju (Kresal, 1999, str. 71). 
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3 BREZPOSELNOST 

Pri proučevanju stanja na trgu dela in vodenju ekonomske politike je pomembno 

razlikovati več vrst brezposelnosti, saj so ukrepi za njeno zmanjševanje odvisni od 

njene vrste. Osnovne vrste odkrite brezposelnosti v gospodarstvu so: frikcijska, 

strukturna, ciklična in naravna. Poleg tega obstaja tudi prikrita ali latentna 

brezposelnost. Glavni dejavniki za njihov obseg in gibanje je dogajanje na trgu. V 

nadaljevanju sledi še opis vsake od njih. 

3.1 Frikcijska brezposelnost 

Frikcijska brezposelnost se pojavlja na vsakem trgu dela, tudi v gospodarstvu, ki je 

na ravni polne zaposlenosti delovne sile. Nastaja zaradi stalnega gibanja prebivalcev 

med mesti in regijami ali iskanja nove zaposlitve. Do nje prihaja, ker mladi, ki 

končajo šolanje, iščejo zaposlitev, ker delavci zapuščajo delovna mesta tako, da 

postanejo brezposelni ali se upokojijo in s tem izpraznijo nekatera delovna mesta, 

ker zaposleni menjajo zaposlitev zaradi težnje po spremembi delovnega okolja, ker 

podjetja propadajo in odpuščeni delavci iščejo novo službo ali pa nastajajo nova 

podjetja, ki iščejo zaposlene (Ehrenberg, Smith, 2000, str. 566). Kakšen delež 

brezposelnosti je frikcijski, je težko reči. Schiller (2003, str. 121) navaja, da je ta 

delež dva do tri odstotke stopnje brezposelnosti. 

Takšna brezposelnost se navaja kot začasna, kratkotrajna, saj lahko traja od enega 

dneva do nekaj mesecev, da se služba in delavec najdeta. Vztrajnost in zavzetost pri 

iskanju zaposlitve, število novih delovnih mest in kako lahko je opaziti priložnost, 

so eni od dejavnikov, ki vplivajo na dolžino tega časa. Oseba, ki išče delo, mora 

poiskati zaposlitev, ki ji ustreza po vrsti izobrazbe, sposobnostih, geografski 

lokaciji, delovnih pogojih in podobno, kar ni tako preprosto. Na frikcijsko 

brezposelnost tako vpliva učinkovitost trga dela in trenja na njem, ekonomske 
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razmere, obseg pravic in zavarovanja za primer brezposelnosti, predvsem pa stanje 

pretoka informacij o prostih delovnih mestih in iskalcih zaposlitve. Slabši je pretok, 

večja je frikcijska brezposelnost. Pomembno pri njenem zmanjševanju je torej 

vzpostavitev informacijskega sistema o brezposelnih osebah in prostih delovnih 

mestih (Ehrenberg, Smith, 2000, str. 566). 

3.2 Strukturna brezposelnost 

Do strukturne brezposelnosti prihaja zaradi neusklajenosti med povpraševanjem in 

ponudbo delovne sile. Delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve ne ustrezajo 

zahtevam prostih delovnih mest, kar je posledica gospodarskega in tehnološkega 

razvoja (hitra rast in nazadovanje nekaterih sektorjev ali panog in nastajanje novih 

panog). Povpraševanje po neki vrsti dela se tako povečuje, po drugi pa zmanjšuje, 

ponudba pa se ne more temu hitro prilagoditi (npr. povečano povpraševanje po 

računalniških strokovnjakih in informatikih ter upad povpraševanja po 

nekvalificiranih delavcih v tekstilni industriji in premogovništvu). Najpogosteje 

prihaja do neskladij v poklicih, stopnji izobrazbe in geografski razporeditvi delovnih 

mest in iskalcev zaposlitve. Če je mobilnost delovne sile nezadostna ali pa so 

usihajoči sektorji koncentrirani na določenih območjih (to je značilno za Slovenijo), 

se geografska neusklajenost težko odpravi in posledica vsega tega je visoka 

nezaposlenost določenih regij (Ehrenberg, Smith, 2000, str. 574; Hrovatin, 2002, str. 

206). 

Strukturna brezposelnost je zaradi počasnega in težkega prilagajanja med ponudbo 

in povpraševanjem po delovni sili dolgotrajna in zmanjševanje le-te je najtrši oreh. 

Na tem področju je v preteklosti najbolj napredovala Švedska, ki ji je s programom 

izobraževanja in preseljevanja brezposelnih uspelo ustaviti naraščajočo 

brezposelnost (Česen, 1996, str. 19). Strukturna brezposelnost predstavlja velik 

problem tudi za Slovenijo. K njenemu zmanjševanju pripomore: 

· aktivna politika zaposlovanja z vključevanjem v programe in ukrepe 

predvsem tistih, ki imajo najslabše zaposlitvene možnosti (starejši 

brezposelni, invalidi, dolgotrajno brezposelni, ki so večinoma brez 

izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe), 
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· pospeševanje mobilnosti delovne sile, 

· večja prilagodljivost izobraževalnih programov potrebam trga dela 

(prekvalifikacije, dokvalifikacije). 

V ZDA je strukturna brezposelnost (in s tem tudi dolgotrajna) mnogo manjša kot v 

Evropi, kar je posledica večje mobilnosti delovne sile, večje fleksibilnosti plač ter 

manjšega vmešavanja države pri odpuščanju in izobraževanju delavcev (Ehrenberg, 

Smith, 2000, str. 576). 

3.3 Ciklična brezposelnost 

Ciklična brezposelnost ali brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se 

pojavi občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarstva. V času recesij, ko družbeni 

produkt in celotna potrošnja upadata, se zmanjšuje obseg proizvodnje in investicij. 

To pa privede do zmanjševanja celotnega (agregatnega) povpraševanja po delovni 

sili. Neprostovoljna brezposelnost se takrat pojavlja v vseh ali večini sektorjev in 

med vsemi kategorijami zaposlenih. Velika kriza v ZDA (1930-1939) je dober 

primer za to. Ko pride gospodarstvo v drugi del cikla, to je v fazo oživljanja in 

prosperitete, ciklična brezposelnost izgine (Hrovatin, 2002, str. 207), vendar ne tako 

hitro, kot je do nje prišlo. Povezanost med gospodarsko rastjo in brezposelnostjo 

namreč kaže, da v obdobju gospodarske recesije število brezposelnih hitro naraste, 

za zmanjšanje pa je potrebno večletno obdobje gospodarske rasti. Pri zmanjševanju 

te vrste brezposelnosti so pomembni ukrepi supply-side politike (deregulacija, 

zmanjšanje davkov) ter monetarna in fiskalna politika (Kajzer, 1996, str. 107). Da bi 

se izognili ciklični brezposelnosti, pravi Schiller (2003, str. 123), mora gospodarstvo 

rasti vsaj tako hitro kot delovna sila. 

Razlikovanje med ciklično, frikcijsko in strukturno brezposelnostjo pomaga 

ekonomistom pri oceni splošnega stanja trga dela. Visoka stopnja frikcijske in 

strukturne brezposelnosti  se lahko pojavi kljub ravnotežju na celotnem trgu dela. 

Ciklična pa nastopi v recesiji, ko zaposlenost pade kot rezultat neskladanja med 

agregatno ponudbo in povpraševanjem (Samuelson, Nordhaus, 2001, str. 671). 

3.4 Naravna brezposelnost 
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V tržnem gospodarstvu se brezposelnosti ni moč izogniti. Tudi ob polnozaposlitveni 

ravni zaposlenosti in produkta je nekaj trajne brezposelnosti, ki se imenuje naravna. 

Razloga za njen obstoj sta strukturna in frikcijska brezposelnost. Naravno stopnjo 

brezposelnosti lahko opredelimo na več načinov (Ehrenberg, Smith, 2000, str. 590): 

· stopnja brezposelnosti, pri kateri sta inflacija plač in cen stabilni ali na 

sprejemljivih ravneh, 

· stopnja brezposelnosti, pri kateri je število prostih delovnih mest enako 

številu brezposelnih delavcev, 

· stopnja brezposelnosti, pri kateri kakršna koli povečanja agregatnega 

povpraševanja ne povzročijo več nadaljnjih zniževanj brezposelnosti, 

· stopnja brezposelnosti, pri kateri je vsa brezposelnost prostovoljna, 

· stopnja brezposelnosti, pri kateri se raven brezposelnosti ne spreminja in so 

pritoki v brezposelnost in njeno trajanje normalni. 

Naravna stopnja brezposelnosti predstavlja dolgoročen cilj gospodarstva. 

Opredeljena je med 4 in 6 odstotki, vendar pa ni stabilna. Vzroki za njeno povečanje 

so predvsem demografski, ekonomsko-politični (denarna nadomestila in drugi 

transferji, ki delavce ne spodbujajo k iskanju zaposlitve, določanje minimalnih plač) 

in strukturni (starost in sestava delovne sile). Ukrepi za njeno znižanje se navezujejo 

na ukrepe za znižanje frikcijske in strukturne brezposelnosti. 

3.5 Prikrita (latentna) brezposelnost 

Pri tej brezposelnosti gre za osebe, ki prostovoljno niso zaposlene, niti ne iščejo 

zaposlitve aktivno, vendar bi se bile pripravljene takoj ali ob določenih pogojih 

zaposliti. Primer za to so apatični delavci, ki ne iščejo več zaposlitve, ker so zaradi 

velikih fizičnih in psihičnih naporov ter stroškov iskanja zaposlitve izgubili upanje v 

to, da bi jo lahko našli. Plača, ki jo nekateri delavci lahko pričakujejo ob eventualni 

zaposlitvi, v času velike in rastoče brezposelnosti namreč ni vredna takšnih naporov 

in stroškov. Apatični delavci imajo pasiven odnos do iskanja zaposlitve, zato se 

njihovo iskanje nikjer ne registrira. Ko pa so časi za zaposlitev boljši, ti delavci 
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znova poskusijo poiskati zaposlitev in se tako uvrstijo med registrirane brezposelne. 

Čim daljši je čas iskanja zaposlitve in čim večji so stroški in napori za to, tem večja 

je latentna brezposelnost. Vzroki za njen nastanek so apatija do trga delovne sile, 

neurejene osebne in družinske razmere ter zakonske omejitve zaposlovanja (Svetlik, 

1985, str. 43). 

Prikrita brezposelnost predstavlja tudi zaposlene, ki imajo zaposlitev, vendar ničesar 

ne prispevajo k bruto domačemu proizvodu (BDP). Takšnih, ki na delovnem mestu 

ne delajo nič, ni veliko. Seštevek vseh nedelovnih ur in preračun ur na število 

zaposlenih pa pokažeta število prikrito brezposelnih. Prikrito brezposelnost lahko 

ugotavljamo le z ocenami. Značilna je bila zlasti za bivši samoupravni socialistični 

sistem, kjer je bila skupna brezposelnost sorazmerno nizka (okoli dva odstotka). 

Pravi obseg “brezposelnosti za tovarniškimi vrati” se je pokazal v času prehoda v 

tržno gospodarstvo, ko so se stopnje brezposelnosti v nekdanjih socialističnih 

državah močno povečale (glej Tabelo 2) in vztrajale na visoki ravni kar nekaj let 

(Hrovatin, 2002, str. 207). 

Tabela 2: Stopnja brezposelnosti (v %) v nekdanjih socialističnih državah v obdobju 

prehoda v tržno gospodarstvo ( Kajzer, 1996, str. 17; Letno poročilo 1999, ZRSZ, 

str. 34 (za Slovenijo)) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Slovenija 4,7 8,2 11,5 14,4 14,4 13,9 

Madžarska  1,9 7,5 12,3 12,1 10,4 10,0 

Poljska  6,0 12,0 11,4 15,7 16,2 14,8 

Češka 1,0 4,0 2,6 3,5 3,2 3,2 

Slovaška 2,0 12,0 10,4 14,4 14,8 14,0 

Romunija 1,0 3,0 8,4 10,2 10,9 12,5 

Bolgarija 1,0 11,0 15,2 16,3 12,0 10,8 
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4 MREŽNI MARKETING 

Mrežni marketing je v bistvu revolucionaren poslovni model, ki je po »poslovni 

filozofiji« zelo podoben sistemu franšiz . V 1950. letu, ko se je sistem franšiz začel 

razvijati, je bil najprej obravnavan kot nelegalen poslovni model. Danes pa vemo, da 

veliko svetovno znanih podjetij širi svoje poslovanje prav s tem sistemom. Najbolj 

znan  je prav gotovo McDonald's. Zelo enostavno povedano se pri mrežnem 

marketingu izpustijo vsi vmesni členi med proizvajalcem nekega produkta ali 

storitev in potrošnikom. Na ta način se privarčuje veliko denarja zaradi vseh vmesnih 

»členov« (uvozniki, generalni zastopniki, prodaja na drobno, razne marže, stroški 

marketinga, oglaševanja…), ki na ta način odpadejo, »privarčevan denar« pa se 

uporabi za plačilo in nagrajevanje tistih, ki so svojim prijateljem priporočali določen 

produkt ali storitev. V Sloveniji se trenutno najbolj znane tri tovrstne organizacije: 

· Network TwentyOne, 

· Amway in 

· Quixtar. 

Mrežni marketing, legalen poslovni model? 

Mrežni marketing je povsem legalen poslovni  model, vendar pa ga nekateri 

zamenjujejo s »piramidno prodajo«, ki nima nobene zveze z mrežnim marketingom. 

Se pa najde veliko ljudi, ki legalen poslovni model mrežnega marketinga izkoristijo 

za promoviranje »piramidne prodaje«, zaradi katere je nato lahko razočaranih veliko 

število ljudi. Takšni primeri so zelo pogosti tudi v Sloveniji, kjer ljudje še vedno 

nasedajo določenim piramidnim modelom, ki obljubljajo hiter zaslužek z nič dela. 

Prednosti mrežnega marketing v primerjavi z ostalimi poslovnimi modeli so 
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predvsem: zelo nizki začetni stroški, z njim se lahko ukvarja večje število ljudi ne 

glede na izobrazbo, omogoča pasivne prihodke in lahko je odličen vir dodatnega 

zaslužka. 

 

 

Slab prizvok 

Mrežni marketing ima slab prizvok in mogoče celo še bolj slab imidž. Razlogov za 

slab ugled je lahko več, največkrat je posledica "slabih" posameznikov, napačnih 

pričakovanj, piramidnih iger itd. 

V mrežnem marketingu je lahko nekdo uspešen tako kot v vsakem drugem poslu. 

Brez resnega pristopa, trdega dela in vztrajnosti pa ne bo nobenega uspeha. Da bi 

lahko nekdo uspel v tem poslu, bo moral pridobiti veliko znanj, ki jih skozi 

tradicionalno šolanje ni pridobil (komunikacija, prodaja, vodenje, samomotivacija, 

vodenje drugih…). Zaradi tega je za uspeh posameznika v tem poslu zelo 

pomembno, da ima podjetje, kateremu se pridruži, tudi odličen podporni sistem 

(seminarji, sestanki, treningi, knjige, kasete, priročniki). Brez teh orodij bosta tako 

posameznik kot podjetje hitro »pogorela«.  

Vir:  ( http://www.revija.mojedelo.com/revija/iskanjezaposlitve.asp?showID=199). 

4.1 Začetki mrežnega trženja 

Leta 1892 je Richard Sears, ustanovitelj podjetja Sears Roebuck and Co., začel s 

kataloškim poslom. Sears je bil inovator na področju trženja, ki je nadkrilil vse 

inovatorje in je bil odločen razviti največjo kataloško podjetje v državi. 

Da bi povečal naklado svojih katalogov, je Sears svojim najboljšim odjemalcem 

podaril 24 brezplačnih katalogov, ki naj bi jih ti razdelili med svoje prijatelje in 

sorodnike. V zameno je Sears, ko so prejemniki oddali naročilo, njihovim 

»sponzorjem« podelil točke za brezplačno blago. 

http://www.revija.mojedelo.com/revija/iskanjezaposlitve.asp?showID=199
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Zaradi njegovega inovativnega trženja je posel rasel tako hitro, da je v osmih letih 

premagal podjetje Montgomery Ward, ki je imelo prednost 20 let, na mestu kataloga 

za naročilo po pošti v ZDA. Osebno trženje, od ust do ust, je Searsu pomagalo 

napraviti eno največjih podjetjih na svetu (Hedges, 1999, str. 87). 

 

 

4.2 Mrežno trženje danes in v prihodnosti 

Danes se mrežno trženje globalizira, saj preplavlja tako rekoč celi svet. Mrežno 

trženje je uveljavljen način poslovanja v 125 državah, v svetovnem merilu pa kar 

okrog 20 milijonov ljudi dela v sodelovanju z mrežno trženjskimi podjetji. 

Mreženje danes doživlja velik uspeh, prihodnost pa je še svetlejša. Zakaj? Zato, ker 

se vse več ljudi loteva posla na domu kot dodatka njihovim dohodkom in pobega iz 

gospodarskega mlina. Link Resources, podjetje za raziskovanje trga s sedežem v 

Manhattnu, navaja, da se v Severni Ameriki vsakih deset sekund odpre en nov posel 

na domu. Sodeč po raziskavah uglednega ameriškega časnika USA Today, se kar 96 

odstotkov odraslih med 25. in 44. letom zelo zanima, da bi imeli svoj lastni posel. 

Zaradi naraščanja trenda samozaposlovanja vsak dan na tisoče ljudi postaja 

samostojni nosilec posla v sodelovanju z mrežno trženjskim podjetjem (Hedges, 

1999, str. 88). 

4.3 Mrežno trženje in tehnologija  

Mrežno trženje od njegovega začetka, do tam kjer je danes, ni prišlo, ne da bi med 

potjo izvedlo več prilagoditev. Ravno tako kot so se Searsove veleblagovnice s 

časom spremenile z odpravo tistega, kar je nekoč bremenilo hrbtenico njihovega 

posla-njihov katalog-je mrežno trženje preživelo s prilagajanjem spremembam. 

Pravzaprav je bilo mrežno trženje vedno na čelu sprememb in prav to je njegova 

velika prednost, ki se posluži prelomnih tehnoloških orodij, ko ta pridejo na trg. 
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Samostojni nosilci posla pri mrežno trženjskih podjetjih so bili med prvimi 

uporabniki avdio in numeričnih pozivalnikov, telefaksov, mobilnih telefonov, 

telekonferenc, videokonferenc, video in avdio izobraževalnih kaset, glasovne pošte, 

osebnih računalnikov, satelitskih prenosov, elektronske pošte itd. Za domala sleherno 

tehnologijo velja, da so bili mrežni trgovci med prvimi, ki so jo kupili, uporabljali, 

izboljšali tako, da jim je pomagala prodajati njihove izdelke in graditi njihov posel 

(Hedges, 1999, str. 89). 

 

4.4 Sprejemanje nove tehnologije 

Za razliko od številnih tradicionalnih poslov, ki se branijo sprememb, se mrežno 

trženje slednjih veseli. Podjetniško okolje spodbuja inovativnost in nagrajuje 

učinkovitost. Če lahko mrežnim trgovcem pokažete, kako hitreje prodati več 

izdelkov in kako vzpostaviti tesnejše odnose, ste dobrodošli. 

Kadarkoli se na tržišču pojavi najnovejša tehnologija, se mrežni trgovci vprašajo 

dvoje: 

· Ali mi bo pomagala bolje izkoristiti čas, doseči več ljudi in vzpostaviti boljše 

odnose? 

· Ali je cenovno dostopna in nezmožna podvajanja? 

 Če je na obe vprašanji odgovor pozitiven, potem se naslednje vprašanje razumljivo 

glasi: »Kje lahko dobim in kdaj lahko začnem?« 

Zdaj pa primerjajmo pozitiven, proaktiven odnos mrežnega trgovca z negativnim, 

reaktivnim odnosom večine zaposlenih v tradicionalnih podjetjih: »Že vrsto let to 

počnem takole, do upokojitve mi manjkajo samo še tri leta, zakaj moram uporabljati 

elektronsko pošto? Hočejo govoriti z mano, draga? Naj me pokličejo!« (Hedges, 

1999, str. 89). 

4.5 Moč omrežij 
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Vsakič ko imamo skupino posameznikov s skupnim interesom ter metodo pošiljanja 

in sprejemanja informacij, imamo omrežje. Tako preprosto je. Najenostavnejše 

omrežje je naša družina. To so ljudje, ki jih videvamo dan za dnem. Naslednje 

omrežje so naši poslovni sodelavci- ljudje s katerimi delamo vsak dan. Potem so tu 

naše omrežje v cerkvi, šoli, omrežje prijateljev, soseščini. 

Vsako izmed naših omrežij je povezano z omrežji nekoga drugega, ki je povezano z 

drugimi omrežji, in tako dalje. Te konstelacije omrežij imenujemo medmrežja (ang. 

internets), kar je krajše za »medsebojno povezana omrežja« (ang. inter-conected 

networks). Naša osebna medmrežja so neformalna in nestrukturirana, so pa tudi zelo 

učinkovita pri pošiljanju in sprejemanju informacij. V nekaj minutah ali dnevih je 

moč informacije (tako dobre kot slabe) pošiljati sem in tja med več sto ali celo tisoč 

ljudmi, ki se niso nikoli srečali in ki utegnejo živeti kjerkoli na svetu (Hedges, 1999, 

str. 64). 

4.5.1 Kako omrežja delujejo 

Da, bi bolje ponazorili, kako naše osebno medmrežje deluje, vzemimo za primer 

promocijo filma. Denimo, da smo si ogledali spektakularen film. Upravičeno lahko 

rečemo, da bi film lahko priporočili najmanj desetim ljudem v svojih različnih 

omrežjih. Predpostavimo, da ga teh deset ljudi priporoči deset znancem (»Sam si ga 

še nisem ogledal, ampak tip v pisarni pravi, da je odličen«) in tako naprej. Vaše 

osebno medmrežje bi vašo informacijo razširilo tako, kot to prikazuje slika 3. 
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Slika 3: Širjenje osebnega medmrežja (Hedges, 1999, str. 83) 

 
 
 
Kot lahko vidimo iz slike 3, bi lahko v nekaj dneh za naše odobravanje vedelo nekaj 

100 ljudi. V nekaj tednih ali mesecih bi se to število lahko pomnožilo na več sto. To 

je poenostavljena ponazoritev delovanja osebnih medmrežij, vendar pa nudi precej 

dobro sliko tega, kako daleč in kako hitro lahko naša osebna medmrežja razširijo 

informacije. Prav tu je razlog, da je trženje od ust do ust tako učinkovit način 

promocije (Hedges, 1999, str. 64). 

4.5.2 Elektronsko medmrežje 

Z uvajanjem novih komunikacijskih tehnologij (najprej govora nato pisave, nato 

telegrafa, nato telefona, nato telefaksa, nenazadnje računalnika), so se človeška 

medmrežja povečevala in postajala učinkovitejša. V teh nekaj letih od izuma 

osebnega računalnika je iz koncepta majhnega osebnega medmrežja naraslo na 

velikansko globalno medmrežje. Temeljno načelo mreženja ostaja enako- ljudje s 

skupnimi interesi, ki si medsebojno izmenjujejo informacije. Hitrost, velikost, moč in 

medsebojna povezanost-medmrežje je povečalo vse štiri omenjene lastnosti mreženja 

do neverjetne mere. Kot rečeno temeljno načelo mreženja še vedno velja, toda 

namesto, da bi opravili en telefonski klic in komunicirali z enim članom našega 



 46 

medmrežja, lahko s pomočjo današnjega medmrežja pošiljamo eno e-sporočilo in 

komuniciramo z sto člani (Hedges, 1999, str. 66). 

4.5.3 Kako mrežno trženje deluje 

Poslovnega modela mrežnega trženja ni težko razumeti. Podjetje izdela ali distribuira 

neki izdelek oziroma storitev. Nato to podjetje sklene partnerstvo z mrežo 

samostojnih nosilcev posla. Tako partnerstvo deluje takole: podjetje skrbi za vse 

velike stroške infrastruktur, proizvodnje, pakiranje, obvladovanje kakovosti, 

skladiščenje, raziskave in razvoj, uprava zaposlenih, vodstvo, odnosi z javnostjo, 

obdelava naročil, odpremo in osebni dohodki. Skoraj edina stvar, ki jo podjetje ne 

plačuje, tradicionalni posli pa v to vlagajo velike stroške, je oglaševanje. Tu pa na 

vrsto pridejo samostojni nosilci posla. Ti namreč tržijo izdelke in storitve za podjetje. 

Podjetje samostojne nosilce posla nagradi tako, da jim plačuje provizijo in premije 

od oglaševalskega denarja, ki ga prihrani. Tu bi se zdaj lahko vprašali koliko znaša ta 

prihranek? Odgovor pa je naslednji, za oglaševanje se nameni tudi do 80 % 

maloprodajne cene izdelka. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo do leta 2010 podjetja letno plačevala že več kot 

200 milijard dolarjev za oglaševanje na televiziji, radiju, časopisih in medmrežju. Ob 

tem pa, kot da to še ne bi bilo dovolj hudo, podjetja niso prepričana, če njihovi dragi 

oglasi sploh delujejo. Tradicionalno oglaševanje je kot metanje kock, kot se je izrazil 

slavni oglaševalski strokovnjak David Ogitry: »le 50 % vsakega dolarja, potrošenega 

za oglaševanje, deluje. Problem je le, da ne vemo, katerih 50 %« (Hedges, 1999, str. 

80). 

Samostojni nosilci posla dobijo rabate in/ali provizije za izdelke, ki jih uporabljajo in 

ponujajo ter provizije za prodajo, ustvarjeno s strani drugih poslovnih partnerjev, 

katere vpeljejo v ta posel. Ker njihov dohodek nima zgornje meje, imajo samostojni 

nosilci poslov stimulacijo in svobodo, da zgradijo ogromne organizacije potrošnikov. 

Nič nenavadnega ni, če si samostojni nosilec zgradi organizacijo, ki šteje več 100 ali 

več 1.000 ali več 10.000 ali še več potrošnikov. Če bi vsak od teh potrošnikov 

nakupil le za 100 dolarjev izdelkov mesečno, mi pa bi zgradili organizacijo z denimo 

1.000 potrošnikov, bi lahko dobili od 1 do 10 %, ali pa še višje, provizije za izdelke v 

vrednosti 100.000 dolarjev-vsak mesec (Hedges, 1999, str. 80). 
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4.6 Franšizing 

Mreženje je podobno nekemu drugemu revolucionarnemu konceptu, franšizingu, in 

sicer v tem, da vsak novi »franšizojemalec«, znan tudi kot samostojni nosilec posla, 

podvoji in oblikuje preizkušeno formulo uspeha. Igramo lahko vlogo franšizodajalca, 

tako da se povežemo z drugimi ljudmi in jih naučimo preizkušenega sistema za 

ustvarjanja dodatnega dobička. 

Toda s podvajanjem je podobnosti med mreženjem in franšizingom tudi konec, kajti 

franšizing lahko raste le enakomerno linearno, za razliko od eksponentne rasti 

mreženja, ki je dinamična. Takole bi bila videti slika 4 linearne rasti za naš sistem na 

osnovi franšize 

 

Franšiza
1

Franšiza
6

Franšiza
5

Franšiza
4

Franšiza
3

Franšiza
2

FRANŠIZOJEMALEC

 

   
  

Raste linearno

 Slika 4: Linearna rast franšize (Hedges, 1999, str. 84) 

Kot je razvidno iz slike 4, ne glede na to, koliko dodatnih franšiz pridobimo, bo rast 

vedno linearna. Kar pomeni, da ne moremo nikoli zaslužiti več kot celotni dobiček, v 

tem primeru naših šestih franšiz. Poleg tega nas mrežno trženje podjetja ne omejuje 

na ozka ozemlja, kot to počnejo franšizojemalci (Hedges, 1999, str. 84). 

4.7 Mrežna investicija 

Kot vsak posel ima tudi ta, čeprav se ta razlikujejo od tradicionalnih poslov, 

poslovne  investicije. Ko pomislimo na poslovne investicije, nam na misel pridejo 

milijoni, kar pa v mrežnem marketingu niti približno ni tako. Investicije v 

tradicionalnem poslu sestavljajo: 

· infrastrukture, 

· inventar, 

· proizvodne naprave, 
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· pisarniške naprave,  

· itd. 

 

V tem poslu pa ne potrebujemo nobeno od zgoraj naštetih investicij. Tu je za NSP-je-

nosilce samostojnega posla investicija vpisnina, knjige z raznimi pripomočki 

(zgoščenke, kasete, DVD-ji), ki jih učijo, kako komunicirati z ljudmi in tehnike 

privabljanja novih članov, prosti čas, potni stroški ter telefon. Prosti čas sem omenil 

zato, ker je mrežni marketing, vsaj na začetku, postransko delo. Namreč začetki ne 

prinašajo nobenega dobička, ampak samo vlaganja, katerim sami določijo mejo. Kot 

sem že prej omenil, so začetne investicije v primerjavi s tradicionalnimi posli zelo 

majhne.  

Poleg teh stroškov, ki sem jih zgoraj naštel, je posebno treba omeniti še eno 

investicijo in to je nakupovanje izdelkov. Na to temo se bom osredotočil kasneje, ko 

si bomo natančno ogledali, kako je s kupovanjem. Vse nadaljne izračune in cene so 

vzete iz Amwayevih izdelkov in Amwayevih pravil mrežnega trženja. 

Sedaj si pa oglejmo začetne investicije, ki so potrebne da sploh lahko začnemo 

poslovati z mrežnim marketingom. Kot prvo imeti moramo lasten prevoz in telefon, 

to pa ne moremo ravno upoštevati za investicijo, kajti to je za današnje čase skoraj 

neizbežno in kar skoraj vsak od nas že ima. Temu je potrebno prišteti stroške za 

vpisnino, ki znaša 8.900 SIT, prvo literaturo z avdio pripomočki, ki znaša 4.880 SIT, 

ostale literature, ki niso obvezne, so pa močno zaželene in priporočljive, če hočemo 

uspeti v mrežnem marketingu in znašajo 10.900 SIT mesečno. To pomeni, da 

moramo vsak mesec kupiti novo literaturo za izpopolnjevanje našega načina 

komuniciranja z bodočimi člani. K začetni investiciji moramo dodati še eno in to je 

začetni paket, ki je obvezen. Začetni paket je skupek določenih Amwayevih 

izdelkov. Tu imamo možnost izbire med dvema osnovnima paketoma in sicer paket 

za 27.464 SIT ter paket za 54.928 SIT. K vsem naštetim moramo dodati še stroške za 

sestanke-konference, ki potekajo enkrat tedensko in znašajo 700 SIT na osebo. Če pa 

vzamemo, da je cilj teh sestankov oziroma konferenc, da povabimo tudi bodoče 

člane in seveda čim več tem boljše se ta znesek (700 SIT) močno poveča. 

Poleg tedenskih konferenc obstajajo še enodnevna srečanja, ki potekajo vsaka dva 

meseca in potekajo po različnih krajih Slovenije ali sosednjih državah in znašajo 
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okrog 4.000 SIT brez potnih stroškov in hrane ter dvodnevne konference, ki potekajo 

dvakrat na leto in znašajo okrog 22.000 SIT, spet brez potnih stroškov hrane in tokrat 

tudi brez nočitve, kar pomeni, da se znesek 22.000 SIT kar hitro več kot podvoji. 

4.7.1 Približna ocena začetnih stroškov 

Vpisnina oziroma včlanitev = 8.900 SIT 

Prva literatura = 4.800 SIT 

Prvi sestanek = 700 SIT 

Prvi Amwayev paket izdelkov = 27.464 SIT oziroma 54.928 SIT 

Znesek = 41.864 SIT oziroma 69.328 SIT 

4.7.2 Približna ocena mesečnih stroškov 

Mesečna literatura = 10.900 SIT 

Sestanki (v primeru da se jih udeležuješ sam) = 2.800 SIT 

Znesek = 13.700 SIT 

Ta znesek ne vsebuje stroškov nakupljenih izdelkov, potne stroške in telefonskih 

klicev. 
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4.7.3. Približna ocena letnih stroškov 

Preden se lotimo letne kalkulacije, si poglejmo najprej cene enodnevnih nočitev z 

zajtrkom po različnih hotelih v Sloveniji, ki bo pomagala pri letni kalkulaciji. 

Tabela 3: Prikaz cen hotelskih sob  

 

HOTEL PIRAN Piran 26.500 SIT 
GRAND HOTEL BERNARDIN Portorož 44.400 SIT 

HOTEL HISTRION Portorož 33.600 SIT 
HOTEL KRONA Domžale 17.080 SIT 

HOTEL GOLF Bled 37.800 SIT 
HOTEL PARK Nova Gorica 32.000 SIT 

HOTEL VILLA MERANO Maribor 6.900 SIT 
HOTEL EUROPA Celje 15.320 SIT 

HOTEL GRAND UNION Ljubljana 42.480 SIT 

 
Kot je razvidno iz tabele 3 so cene zelo raznolike, odvisne so namreč od števila 

zvezdic in seveda od lokacije hotela. Odločil sem se, da bom izbral povprečje vseh 

naštetih cen hotelov in to je 28.450 SIT. 

Če pa bi se odrekli »luksuzu« in bi si za eno nočitev najeli sobo, bi zanjo ošteli v 

povprečju 9.000 SIT in če nočitvi dodamo še zajtrk, se cena povspe na 12.000 SIT. 

Sedaj pa se vrnimo ponovno na našo letno kalkulacijo stroškov. 

Mesečna literatura =12 × 10.900 SIT = 130.800 SIT 

Sestanki tedenski(v primeru da se jih udeležuješ sam) = 54  ×  700 SIT = 37.800 SIT 

Enodnevne konference = 6  ×  4.000 SIT = 24.000 SIT 

Dvodnevne konference = 2  ×  22.000 SIT = 44.000 SIT 

Nočitev z zajtrkom = 2  ×  28.450 SIT = 56.900 sit oziroma 2 × 12.000 SIT = 24.000 

SIT 

Znesek = 293.000 SIT oziroma 260.600 SIT. 

Tudi pri letnih izračunih nisem upošteval potnih stroškov, telefonskih klicev ter 

nakupa Amwayevih izdelkov. 

4.7.4 Dobiček  

V tem poglavju bom poskušal razložiti, kje so prednosti mrežnega marketinga. Kot 

smo lahko že prej videli izračun stroškov, so ti kar precejšnji. 
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Poglejmo si kaj pomeni postati samostojni nosilec posla (SNP) oziroma postati del 

mrežnega marketinga. Ko poravnamo vse tiste finančne zadeve, ki sem jih prej 

omenil, pridobimo pravico popusta pri nakupu izdelkov iz Amwayeve ponudbe. Ta 

popust pa znaša 26 %, izdelki pa so zelo raznoliki.  

V Amwayevi ponudbi najdemo: 

 

· računalniška oprema, 

· elektronske naprave, 

· avtomobilske pripomočke, 

· izdelke za osebno higieno, 

· čistilna sredstva, 

· gospodinjske pripomočke, 

· izdelke za otroke, 

· vitaminske dodatke, 

· nakit in ure, 

· oblačila,  

· izdelke za prosti čas itd 

Ko govorimo o nakupu Amwayevih izdelkov, moramo poudariti, da poznamo tri 

vrste potrošnikov in sicer: 

 

· SNP-imajo 26 odstotni popust pri nakupu vseh Amwayevih izdelkov, zbirajo 

točke za lastni dobiček ter včlanjujejo nove člane, kar pomeni, da so sami 

včlanjeni predvsem zaradi dodatnega zaslužka. 

· Kupec- ima prav tako 26 odstotni popust pri nakupu Amwayevih izdelkov. 

Podobnosti med kupcem in SNP-jem pa se tu tudi končajo, kajti kupec plača 

samo včlanitev in ne kupuje literature, prav tako se ne udeležuje seminarjev. 

Kupec je včlanjen samo zaradi popusta in ne išče nove člane. 

· Stranka-ni včlanjena, Amwayeve izdelke ne more kupovati sam ampak to 

počne preko SNP-ja. Stranka nima pravice do nobenega popusta, kar pomeni, 

da kupuje izdelke po redni ceni. 
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Zdaj pa bi se vsak od nas vprašal: «Zakaj bi sploh plačevali polno ceno in poštnino in 

zato bi morali še čakati?«. Odgovor je preprost. Ne glede na to kdo kupi Amwayeve 

izdelke (SNP, kupec, stranka), ima vedno možnost izdelek v roku 90 dni od 

prevzema vrniti nazaj, če mu ta ne odgovarja brez kakršnihkoli pojasnil in Amway 

bo zamenjal izdelek za katerega drugega v njihovi ponudbi ali pa bo celoten znesek 

nakupa povrnil. Ko smo že pri nakupih, je potrebno omeniti, da so stroški pošiljanja 

pri nakupu, ki je manjši od 9.000 SIT 900 SIT, pri nakupu, ki je večji od 9.000 SIT 

pa so stroški pošiljanja brezplačni.  

4.7.5 Ceniki 

V tem poglavju si bomo ogledali, kako je z Amwayevimi cenami. Za primerjavo sem 

si vzel nekaj znanih trgovin, ki jih najdemo po Sloveniji kot so Merkur, Bof, Harvey 

Norman, E.Leclerc. Cene sem primerjal tako, da sem na Amwayevi spletni strani 

prepisal cenik določenih artiklov iz Amwayeve ponudbe. Amway namreč sodeluje s 

svetovno znanimi proizvajalci kot so Sony, Samsung, Philips, Reebok in še vrsto 

drugih. Izdelke, ki sem jih vzel za primerjavo, so predvsem iz tehničnega področja in 

računalništva, ker so to najlažje primerljive cene. Vitaminske dodatke, nakit in 

kozmetiko pa nisem mogel vzeti za primerjavo, kajti na tem področju Amway 

sodeluje predvsem z ameriškimi izdelovalci, ki jih na našem tržišču žal ne moremo 

kupiti. Vse cene so v slovenskih tolarjih in vsebujejo davek na dodano vrednost. Pri 

Amwayevih cenah moram še poudariti, da so navedene redne cene in cene za SNP-

je. To pa zato, ker imajo SNP-ji dodaten 26 odstotni popust. Za primerjavo sem vzel 

naslednje skupine izdelkov: 

 

· sesalce, 

· likalnike, 

· TV, 

· digitalne fotoaparate, 

· računalniške LCD monitorje in 

· računalniške tiskalnike. 

Sedaj pa si iz grafov ter tabel poglejmo kako se gibljejo cene v primerjavi s 

trgovinami, ki določen izdelek prodajajo. 
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Tabela 4: Gibanje cen pri sesalcih 

 

 AMWAY 
BIG 

BANG 
BOF MERKUR 

HARVEY 
NORMAN 

PHILIPS 
FC6050ACCU 

8.200 SIT 8.900 SIT 8.990 SIT 8.900 SIT 8.990 SIT 
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Slika 5: Gibanje cen pri sesalcih 

 

Tabela 5: Gibanje cen pri likalnikih 
 

 AMWAY BIG BANG 
HARVEY 
NORMAN 

PHILIPS GC 1010 6.800 SIT 6.990 SIT 7.990 SIT 
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PHILIPS GC 1010
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Slika 6: Gibanje cen pri likalnikih 

Tabela 6: Gibanje cen pri televizijah 

 
 AMWAY BIG BANG BOF MERKUR 

PHILIPS 21PT 
1820 

37.990 SIT 39.990 SIT 39.990 SIT 39.990 SIT 

SONY 
KV21CL5 

73.990 SIT 59.990 SIT 59.990 SIT - 

SONY 
KV29LX7 

159.990 SIT - 129.990 SIT 129.990 SIT 
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Slika 7: Gibanje cen pri televizijah 
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Pri digitalnih fotoaparatih sem vzel za primerjavo še dve zelo poznani italijanski 

trgovini, ki se ukvarjata s prodajo izključno tehničnih naprav in to sta trgovini 

Unieuro in Euronics. To si bomo ogledali v tabeli 7 in na sliki 8. 

Tabela 7: Gibanje cen digitalnih fotoaparatov 

 

 AMWAY 
BIG 

BANG 
BOF MERKUR 

HARVEY 
NORMAN 

EURONICS UNIEURO 

CANON 
POWERSHOT 

A520 

64.990 
SIT 

49.990 
SIT 

49.990 
SIT 

65.990 
SIT 

59.990 
SIT 

62.290 SIT 47.890 SIT 

OLIMPUS 
MJU 

70.224 
SIT 

69.990 
SIT 

69.990 
SIT 

- 
69.990 

SIT 
71.910 SIT 71.670 SIT 

SONY IXUS 
55 

90.240 
SIT 

89.990 
SIT 

- 
89.990 

SIT 
94.990 

SIT 
- - 
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Slika 8: Gibanje cen digitalnih fotoaparatov 
 

Tabela 8: Gibanje cen računalniških LCD monitorjev 

 AMWAY BOF LECLERK 
HARVEY 
NORMAN 

SAMSUNG 
930BF 

105.210 SIT 89.990 SIT 97.890 SIT 89.990 SIT 
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Slika 9: Gibanje cen računalniških LCD monitorjev 
 

Za tiskalnike sem prav tako dodal italijansko trgovino, ki se ukvarja izključno s 

prodajo tehničnih naprav in to je trgovina Media World, ki slovi po zelo 

konkurenčnih cenah na italijanskem tržišču. To si bomo ogledali v tabeli 9 in na sliki 

10. 

Tabela 9: Gibanje cen računalniških tiskalnikov 

 

 AMWAY 
BIG 

BANG 
MERKUR 

HARVEY 
NORAMAN 

MEDIA 
WORLD 

HP 5440 23.972 SIT 
19.990 

SIT 
19.990 SIT - 19.000 SIT 

SAMSUNG 
ML1610 

26.145 SIT 
19.990 

SIT 
19.990 SIT 18.990 SIT 23.810 SIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

 

0 SIT

5.000 SIT

10.000 SIT

15.000 SIT

20.000 SIT

25.000 SIT

30.000 SIT

AM
W

AY

BIG
 B

AN
G

M
ER

KU
R

H
AR

VEY N
O
R
AM

AN

M
ED

IA
 W

O
R
LD

HP 5440

SAMSUNG ML1610

 

Slika 10: Gibanje cen računalniških tiskalnikov 

 

Če si dobro ogledamo slike in tabele s primerjalnimi cenami, opazimo, da so 

cenovno nižji izdelki pri Amwayu cenejši kot pri drugih ponudnikih medtem, ko se 

pri višjem cenovnem razredu slika spremeni in vidimo, da je Amway v tem sektorju 

kar dražji od drugih ponudnikov, če pa vzamemo, da imamo kot člani še dodaten 

popust, potem vidimo, da so cene vse zelo konkurenčne. Ta zgled je bil za pomoč, 

kako in kje bomo naprej kupovali pa je odločitev posameznika. 

4.7.6 Načini ustvarjanja dohodka 

V Amwayevem mrežnem marketingu dohodek pridobimo na naslednje načine: 

· osnovna provizija, ki je določena za vsak izdelek; 

· nagrade za uspešnost, ki temeljijo na skupni vrednosti izdelkov, ki so prodane 

strankam; 

· nagrade, ki jih Amway izplača, če drugim pod nami uspešno pomagajo doseči 

21 % nagrado za uspešnost. 

Poslovni dohodek temelji na številu točk, ki jih SNP-ji zberejo v določenem mesecu. 

Vsi izdelki imajo štiri vrednost: SNP-jev znesek za plačilo, maloprodajna cena, 

točkovna vrednost (VT) in poslovna vrednost (PV). Tabela 10 bo prikazala povezavo 

med vrednostnimi točkami (VT) in poslovno vrednost (PV). 
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Tabela 10: pregled nagrad za uspešnost 

 
 MESEČNA TOČKOVNA 

VREDNOST 
NAGRADA ZA USPEŠNOST 

200 VT 3 % SKUPNE VP 
600 VT 6 % SKUPNE VP 

1.200 VT 9 % SKUPNE VP 
2.400 VT 12 % SKUPNE VP 
4.000 VT 15 % SKUPNE VP 
7.000 VT 18 % SKUPNE VP 

10.000 VT 21 % SKUPNE VP 
 

Nagrada za uspešnost ni odvisna le od vrednosti prodaje, vendar tudi od izdelkov, ki 

jih kupijo SNP-ji in članov v skupini pod njimi. Njihova osebna vrednost se upošteva 

pri izračunu njihove skupne vrednosti, kot tudi strank, katerim se izdelki prodajo. 

Preden si ogledamo nekaj primerov izračunov dobička, naj vas seznanim še s tem, da 

je 1 VT = 274,64 VP. To pomeni da je 1 TV = 274,64 SIT. 

Sedaj pa si poglejmo sl iko 11, ki nam ponazarja na kakšen način sploh lahko 

zaslužimo kaj dobička pri tem poslu in kako lahko ta posel iz dodatnega zaslužka 

preide v glavni vir zaslužka. 

 

Recimo, da naš posel doseže 200 TV izdelka prvi mesec. 

Osnovna provizija je v povprečju 30 %, v tem primeru 

16.478,40 SIT. Poleg osnovne provizije smo zaradi TV 

izdelka 200 upravičeni še do 3 % nagrade za uspešnost. Pri 

54.928,00 SIT VP je nagrada za uspešnost 1.647,84 SIT, kar 

bo skupaj s  16.478,40 SIT zneslo 18.126,40 SIT za tisti 

mesec. Pri mesečni skupini TV izdelka 200 bo naš bruto 

dohodek: 

 

Slika 11: Zaslužek pri 200 VT 

 

 

 

SPONZOR

VI
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Osnovna provizija (30 % × 54.928,00)                            16.478,40 SIT 

Nagrada za uspešnost (3 % × 54.928.00)                      +1.647,84 SIT 

Mesečni bruto dohodek                                                  18.126,24 SIT 

Letni bruto dohodek                                                                                         

217.514,88 SIT 

 

 
Recimo, da se naš posel poveča do 600 VT, naša mesečna VP 
znaša 164.784.00 SIT. Naš dohodek se bo povečal: 
Osnovna provizija (30 %×164.784,00)                            
49.435,20 SIT 
Nagrada za uspešnost (6 % × 164.784,00)                      
+9.887,04 SIT 
Mesečni bruto dohodek                                                    
59.322,24 SIT 

Letni bruto dohodek                                                        
711.866,88 SIT 

 

Slika 12: Zaslužek pri 600 VT 
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Slika 13: Zaslužek pri šestih pridobljenih članih 

 
Recimo, da smo sponzor šestih novih SNP-jev in da vsak izmed njih kupi izdelke v 

vrednosti 200 VT. 

Mesečna skupinska TV: 1.400 TV 
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Mesečna skupinska VP: 384.496,00 SIT 

Nastala nagrada za uspešnost (384.496,00 × 9 %)                                             

34.604,64 SIT 

Izplačana nagrada za uspešnost našim frontam 

(54.928,00 ×3 % × 6)                                                                                            -

9.887,04 SIT 

Mi dobimo                                                                                                             

24.717,60 SIT 

Osnovno plačilo na naših 54.928,00 SIT  

Vrednosti posla                                                                                                  

+16.478,40 SIT 

Mesečni bruto dohodek                                                                                        

41.196,00 SIT 

Letni bruto dohodek                                                                                           

494.352,00 SIT 
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Slika 14: Zaslužek po eni odcepitvi  
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Recimo, da dejavnost vsakega od šestih SNP-jev v določenem mesecu doseže 200 

TV in da je vsak od njih sponzor šestih drugih SNP-jev, ki tudi dosežejo 200 TV. 

Skupinska TV teh trideset SNP-jev bi bila 6.000 TV. Z našimi 200 TV je dosežena 

vrednost 6.200 TV. Mesečna VP je 1.702.768,00 SIT. 

Nastala nagrada za uspešnost (1.702.768,00 ×15 %)                                      

255.415,20 SIT 

Izplačana nagrada za uspešnost našim frontam 

(274.640,00 × 6 % × 6)                                                                                       -

98.870,40 SIT 

Mi dobimo                                                                                                           

156.455,80 SIT 

Osnovna provizija na naših 54.928,00 SIT vrednosti posla                               

+16.478,40 SIT 

Mesečni bruto dohodek                                                                                      

173.023,20 SIT 

Letni bruto dohodek                                                                                        

2.076.278,40 SIT 
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Slika 15: Zaslužek po eni odcepitvi v podskupini 
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Recimo, da je vsak od 4 SNP-jev v vsaki od šestih skupin sponzor dvema SNP-jema. 

Recimo tudi, da vsak na mesec ustvari promet za 200 VT. Skupinska TV vsake od 6 

skupin, ki smo jim sponzor bi bila 2.600 točk, celotna skupinska TV pa je 15.600 

točk. Če še naprej osebno ustvarimo 200 TV mesečno, bi skupinska TV znašala 

15.800 točk. Mesečna VP pa bi bila 4.339.312,00 SIT. 

Nastala nagrada za uspešnost (4.339.312,00 × 21%)                                       

911.255,52 SIT 

Izplačana nagrada za uspešnost našim frontam 

(714.064,00 × 12 % × 6)                                                                                    -

514.126,08 SIT 

Mi dobimo                                                                                                           

397.129,44 SIT 

Osnovna provizija na naših 54.928,00 SIT 

Vrednost posla                                                                                                   

+16.478,40 SIT 

Mesečni bruto dohodek                                                                                      

413.607,84 SIT 

Letni bruto dohodek                                                                                        

4.963.294,08 SIT 

Na tej stopnji je naš popoldanski zaslužek že podoben zelo solidnemu zaslužku za 

polni delovni čas. Skupaj s skupino pod nami ustvarjamo skupinsko vrednost in 

gradimo temelj za dolgoročen posel in zaslužek, ki ga lahko prinese. Tu pa se 

nagrade ne ustavijo in zaslužek je neomejen. Odvisen je le od nas in naše skupine. 

Kot smo lahko videli, je mrežni marketing zelo dober vir zaslužka, vendar samo za 

tiste, ki imajo denar in veliko prostega časa. Kot kažejo izračuni so že sestanki in 

obvezna nabava literature dovolj, da se izgubi dober del rednega mesečnega dohodka 

in to brez nakupa Amwayevih izdelkov. Iz navedenega vidimo, d a  večji kot je 

vložek, večji je dobiček. Zdaj se pa lahko vprašamo, kako  je možno ustvariti 

dobiček,  č e  primanjkujejo sredstva za vlaganje. Namreč dodaten zaslužek služi 

pridobivanju denarja in ne vlaganje le tega. To je izključno moje mnenje, katerega 

sem si ustvaril pri proučevanju mrežnega marketinga. Odločitev ali je ta posel za vas 

in ali ima res samo prednosti je odločitev vsakega posameznika.  
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4.8. Analiza anket 

Preden si ogledamo izide anket, si oglejmo nekaj splošnih podatkov o naključnih 

anketirancih. Od vseh  74 anketirancev, od katerih je velika večina iz Osrednje 

Slovenije, je 20,3 % moških in 79,7 % žensk. Od tega jih ima 8,1 % osnovnošolsko 

izobrazbo, 8,1 % poklicno, 60,8 % srednjo, 18,9 % visoko ter 4,1 % univerzitetno 

izobrazbo. 

V nadaljevanju je prikazana stopnja izobrazbe glede na starost anketirancev.  

Tabela 11: Stopnja izobrazbe glede na starostno skupino   

starostna 
skupina 

osnovna 
šola 

poklicna 
izobrazba 

srednja 
izobrazba 

visokošolska 
izobrazba 

univerzitetna 
izobrazba 

18 do 25 let 0% 9,10% 81,80% 9,10% 0% 
25 do 35 let 0% 5,90% 58,80% 17,60% 18% 
35 do 45 let 14,30% 7,10% 35,70% 42,90% 0% 
45 do 55 let 25% 6,30% 56,30% 12,50% 0% 
več kot 55 let 0% 20% 60% 20% 0% 

Tabela 11 prikazuje izobrazbeno stopnjo glede na starostno mejo. Kot je iz tabele 

razvidno ima skupina med 25 in 35 let največji odstotek univerzitetne izobrazbe in 

drugi največji odstotek visokošolske izobrazbe. Vidimo pa tudi, da je v skupini od 

35 do 45 let največji odstotek anketirancev z visokošolsko izobrazbo in hkrati tudi 

največji odstotek z osnovnošolsko izobrazbo. 

Z analizo moje ankete sem prišel do naslednjih ugotovitev. Pri alternativnih oblikah 

sem pričakoval, da bo večji odstotek anketirancev poznalo te oblike zaposlovanja. 

Tako sem dobil rezultat, da jih samo 60,8 % pozna tovrstne oblike zaposlitev, 

čeprav menim, da jih vsi poznajo vendar ne poznajo tega naziva. 

Iz ankete je še posebej razvidno, da je zaposlovanje zelo velik problem, kajti kar 

95,9 % anketirancev se je odločilo za ta odgovor. Da bo zaposlovanje v prihodnje še 

večji problem, je potrdilo 63,5 % anketirancev, 14.9 % jih je odgovorilo, da se 

stanje ne bo spremenilo in le 8,1 %, da se bo stanje izboljšalo, 13,5 % anketirancev 

pa se ni hotelo izjasniti na to vprašanje in je odgovorilo z »ne vem«. Glede na to, da 

je kar precejšnji delež anketirancev mladih, je ta problem še bolj zaskrbljujoč, kajti 

prav ta skupina je najbolj ogrožena, ko govorimo o zaposlovanju, še posebej pa tisti, 

ki iščejo svojo prvo zaposlitev. Te podatke pa si bomo ogledali na sliki 10 in 11. 
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DA 95,5%

NE 4,6%

 

Slika 16: Pogled na problem zaposlovanja v Sloveniji 
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Slika 17: Pogled na problem zaposlovanja v Sloveniji v prihodnosti 

 

Pri vprašanjih povezanih z mrežnim marketingom s e m  bil z odgovori ze lo  

presenečen, kajti kar 62,2 % anketirancev pozna tovrstno aktivnost, vendar jih je le 

4,1 % že poskusilo ta posel, kar sem tudi pričakoval glede na slabe izkušnje, ki 

krožijo o tovrstnih poslih. Čeprav je le 4,1 % anketirancev odgovorilo, da so že 

poskusili ta posel, menim, da to število utegne biti malo večje kajti ljudje, ki so se 

ukvarjali s tem poslom in izgubili denar ne radi priznajo svoje napake in zato raje 

odgovorijo z »ne«. To si bomo ogledali na sliki 18. 
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da 62,2 %

poskusili ta posel 4,1
%

ne 37,8 %

 

Slika 18: Poznavanje mrežnega marketinga, ter sodelovanje v njem 

Na moje zadnje vprašanje, ki se je glasilo koliko denarja je potrebno mesečno 

zaslužiti, da lahko normalno živimo, so anketiranci odgovorili na naslednji način kot 

to prikazuje slika 19. Preden pa si ogledamo sliko19, b i  rad poudaril, da je 

povprečna mesečna neto plača za november 2005 v Slo znašala 196.071 SIT 

( http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=904). 
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Slika 19: Mesečna plača za normalno življenje glede na starostno skupino 

 

Slika 19 prikazuje, koliko denarja je po mnenju anketirancev potrebno mesečno 

zaslužiti v Slovenji, da lahko normalno živimo. Kot je iz slike razvidno in kot je bilo 

za pričakovati je 100.000 SIT mesečno premalo. Kot lahko vidimo se je največ 

http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=904
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anketirancev odločilo za razrede od 150.000 do 200.000 SIT ter od 200.000 do 

300.000 SIT. Določen odstotek pa se ne zadovolji niti s temi vsotami in jim je za 

normalno življenje potrebno več kot 300.000 sit in to zlasti ljudje med 25 in 35 let. 

Iz grafa pa je tudi razvidno, da se starejši od 55 let nobeden ni odločil za 100.000 

SIT in niti za razred med 200.000 in 300.000 SIT. To pa po mojem mnenju zato, ker 

so pokojnine razmeroma nizke in si redko kateri lahko zamislijo, da bi pokojnine 

presegale mesečno 200.000 SIT. Opazimo lahko še eno zanimivost in to je, da se pri 

starostni meji od 35 do 45 let število anketirancev, ki meni, da je za normalno 

življenje potrebno od 200.000 SIT do 300.000 SIT sunkovito zviša in je tu ta delež 

največji medtem, ko je pri vseh drugih starostnih skupinah največji delež tistih, ki 

menijo, da lahko normalno živijo z vsoto od 150.000 SIT do 200.000 SIT. 
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5 ZAKLJUČEK 

V času od osamosvojitve Slovenije je prišlo nedvomno do velikih sprememb na trgu 

dela in tako tudi na področju zaposlovanja. Ljudje pa smo narejeni tako, da se težko 

spoprimemo s spremembami, saj v njih vidimo prej negativne kot pozitivne strani. 

Ob spremembi sistema zaposlovanja smo izgubili občutek varnosti. Nihče nam ne 

more zagotoviti, da bomo delo, ki ga opravljamo lahko obdržali oziroma da si bomo 

kar se da hitro našli novo zaposlitev. Veliko ljudi je ostalo brez dela, mladi ne 

vidimo perspektive in ne moremo unovčiti pridobljeno znanje, ki smo ga pridobili v 

času šolanja.  Tako je prišlo do velikega nezadovoljstva. Država želi to 

nezadovoljstvo rešiti z novimi fleksibilnimi oblikami zaposlovanja. 

Iz vseh teh razlogov se spuščamo v nove vode in eden od teh je prav mrežni 

marketing. Mrežni marketing pa je zasnovan tako, da za začetek potrebujemo 

določeno vsoto denarja, ki si jo vsi ne moremo privoščiti, še posebej brezposelni. 

Poleg tega pa nas že na začetku odvrne dejstvo, da nimamo nobenih zagotovil, da se 

bodo zagonski stroški obrestovali, kaj pa šele, da bomo kdaj začeli poslovati z 

dobičkom.  

Tako menim, da mrežni marketing ne more omiliti, kaj šele rešiti problem 

brezposelnosti, kajti brezposelnost je eden največjih problemov sodobne družbe s 

katerim se bolj ali manj neuspešno spopadajo države celega sveta.   
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PRILOGE: Anketa 
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ANKETA 
 
Moje ime je Dejan Babić, sem absolvent poslovno-tehniške fakultete. Anketa, ki jo 
boste izpolnili, je popolnoma anonimna in bo služila izključno analizi mrežnega 
marketinga, ki je tema moje diplomske naloge. Vnaprej se vam zahvaljujem za vaše 
sodelovanje. 
 
Starost:___ 
 
Spol:___ 
 
Izobrazba:______________________ 
 
Poklic, ki ga opravljate:____________________________ 
 
1.) Ali se vam zdi brezposelnost velik problem v naši družbi?  
   a.) DA 
   b.) NE 
 
2.) Ali menite, da država naredi dovolj v tej smeri (zmanjševanje brezposelnosti)? 
   a.) DA 
   b.) NE 
 
3.) Ste že slišali za alternativne oblike zaposlovanja? 
   a.) DA 
   b.) NE (pojdi na vprašanje št. 6) 
 
4.) Kako gledate na alternativne oblike zaposlovanja? 
   a.) ZAČASNA REŠITEV FINANČNIH TEŽAV 
   b.) TRAJNA REŠITEV FINANČNIH TEŽAV 
   c.) NE VEM 
 
5.) Ali menite, da alternativne zaposlitve počasi zamenjujejo redno zaposlitev za 
nedoločen čas? 
   a.) DA 
   b.) NE 
   c.) NE VEM 
 
6.) Kako vidite problem zaposlovanja v prihodnosti? 
   a.) STVARI SE BODO IZBOLJŠALE 
   b.) STVARI SE BODO POSLABŠALE 
   c.) STVARI BODO OSTALE TAKE, KAKRŠNE SO 
   d.) NE VEM 
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7.) Ali ste že kdaj slišali za mrežni marketing? 
   a.) DA 
   b.) NE (pojdi na vprašanje št.14) 
 
8.) Ali ste že kdaj bili v tem poslu? 
   a.) DA 
   b.) NE 
 
9.) Kako dobro poznate ta posel? 
   a.) SLABO  
   b.) DOBRO 
   c.) ZELO DOBRO 
 
10.) Kaj menite o tem poslu? 
   a.) DOBRA ZAMISEL 
   b.) SLABA ZAMISEL 
   c.) NE VEM 
 
11.) Poznate koga, ki se ukvarja s tem poslom? 
   a.) DA 
   b.) NE 
 
12.) Poznate koga, ki je uspel v tem poslu? 
   a.) DA 
   b.) NE 
 
13.) Koliko denarja bi bili pripravljeni mesečno (v tem poslu) vložiti za vaš uspeh? 
   a.) DO 20.000 SIT 
   b.) OD 20.000 SIT DO 50.000 SIT 
   c.) VEČ KOT 50.000 SIT 
 
14.) Ali ste zadovoljni z vašimi življenjskimi uspehi do sedaj? 
   a.) DA  
   b.) NE 
   c.) NE RAZMIŠLJAM O TEM 
 
15.) Koliko denarja je potrebno mesečno zaslužiti, da lahko normalno živimo? 
   a.) DO 100.000 SIT 
   b.) OD 100.000 SIT DO 150.000 SIT 
   c.) OD 150.000 SIT DO 200.000 SIT 
   d.) OD 200.000 SIT DO 300.000 SIT 
   e.) VEČ KOT 300.000 SIT 
 
 
Datum:___________ 

 


