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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi obravnavamo problem zaposlovanja ljudi na Primorskem v 

povezavi s fenomenoma globalizacije in gospodarske krize. Gre za preučevanje nekaj 

primerov gospodarstvenikov, ki se ukvarjajo s storitvenim sektorjem. Poseben poudarek je 

dan fleksibilnim oblikam zaposlovanja (predvsem mladih ljudi), ki so vedno bolj prisotne tudi 

v primorskih podjetjih. Ker manjša podjetja v večji meri čutijo vpliv globalizacije in 

gospodarske krize, se naloga osredotoča na njih. Opravljena je bila kvalitativna raziskava med 

podjetniki, ki je potrdila, da so trendi zaposlovanja, značilni za sodobni globalizirani poslovni 

svet in opisani v teoretičnem delu naloge, prisotni tudi v primorskih podjetjih. 

Ključne besede: globalizacija, gospodarska kriza, zaposlovanje, fleksibilne oblike 

zaposlovanja, storitveni sektor. 

 

SUMMARY 

The thesis deals with the issue of employment in the Primorska region in relation to the 

phenomena of globalisation and the economic crisis. It is about researching couple of 

examples from entrepreneurs, who are working within service sector. Special attention is 

devoted to flexible types of employment (of young people in particular) that are increasingly 

visible in this region. Smaller companies are under stronger influence of globalisation and the 

economic crisis than larger ones. To this end, the thesis focuses on them. A qualitative 

research was conducted among entrepreneurs. It was confirmed that employment trends, 

typical for the modern and global business world and described in the theoretical part of the 

thesis, can be observed in companies operating in the Primorska region. 

Keywords: globalisation, economic crisis, employment, flexible types of employment, service 

sector. 
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1 UVOD 

Korenine modernega svetovnega sistema segajo v začetek 16. stoletja. »Globalizacija nikakor 

ni nov pojav, saj so blagovni in finančni tokovi potekali med vaškimi in mestnimi tržnicami 

ter finančnimi centri že davno v preteklosti. Razlika med globalizacijo v preteklosti in tisto, o 

kateri govorimo danes, je v razsežnosti transakcij in njihovi selitvi na nadnacionalno raven.« 

(Cirman in Prašnikar 2005, 13) »Ta ima svoje začetke, še preden je Marco Polo odkril 

kitajsko civilizacijo, pred odkritjem Portugalske, pred Kolumbovim odkritjem Amerike, 

najdbo Srebrne gore v Boliviji l. 1544, ki je spodbudila ogromno trgovino s srebrom.« 

(Svetličič 2004, 25) 

Mnogi so mnenja, da je globalizacija pojav sodobnega sveta, vendar ni tako. Če vsaj malo 

poznamo zgodovino, vemo, da so mnogi veliki državniki, politiki, ekonomisti in ostali imeli 

idejo o velikem svetovnem gospodarstvu. Te ideje so se tekom let izpopolnjevale in z 

razvojem tehnologije tudi dosegle to, kar imamo danes: globalizacijo na vseh ravneh 

življenja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

V svoji zaključni projektni nalogi nameravam predstaviti problem zaposlovanja ljudi v 

povezavi s fenomenom globalizacije. Danes je delovnih pogodb za nedoločen čas relativno 

malo, saj se v vedno večji meri pojavljajo fleksibilne oblike zaposlovanja, za katere menijo, 

da so posledica globalizacije. S takimi oblikami zaposlitve so vedno bolj v ospredju interesi 

delodajalca in manj delavca. S širitvijo fleksibilnih oblik zaposlitve se zmanjšuje stabilnost 

zaposlitve. Skorupan (2009, 7) meni, da je akcijski načrt, s katerim bi država fleksibilnost in 

mobilnost dela na trgu povečala, nedvomno nujen dokument. 

Globalizacijo bom s pomočjo strokovnih in znanstvenih del skušal osvetliti z različnih zornih 

kotov ter jo povezati s trendi zaposlovanja. Pikalo (2003, 20) pravi, da je globalizacijo 

potrebno dojeti in razlagati večplastno. Hkrati pa danes ne moremo mimo dveh vidikov, ki 

tudi krojita zaposlovalne politike – to sta na eni strani tehnološki razvoj in na drugi 

gospodarska kriza. Svetličič (2004, 118) pripisuje globalizaciji tudi tehnologijo, ki z njenim 

tehnološkim napredkom dolgoročno vpliva na upadanje povpraševanja po neizobraženi 

delovni sili. Obeh fenomenov se bom v nalogi dotaknil in ju skušal povezati s trendi na 

področju zaposlovanja. V empiričnem delu pa naloga poveže teoretična izhodišča s trendi 

zaposlovanja na Primorskem. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen projektne naloge je preučiti vpliv globalizacije in gospodarske krize na oblike 

zaposlovanja ljudi na Primorskem. 

Cilji projektne naloge so naslednji:  

− opredeliti globalizacijo in njen vpliv na politiko zaposlovanja, 

− ugotoviti trende zaposlovanja na Primorskem, 

− proučiti vpliv gospodarske krize na zaposlovanje, 

− podati sklepni del s strokovnimi ugotovitvami tako s teoretičnega kot tudi z vidika 

praktičnega dela in jih skušati med sabo povezati. 

 

Odgovoriti bomo poskušali na naslednja vprašanja: 

1. Ali se storitvena podjetja lažje prilagajajo globalizaciji, kot proizvodna podjetja? 

2. Kako vpliva sezonsko delo na zaposlovanje v storitvenih podjetjih? 

3. Kako vpliva gospodarska kriza na poslovanje? 

4. Uveljavljajo podjetja pravico do subvencije ob zaposlovanju za nedoločen čas? 

5. Kako tehnologija vpliva na zaposlovanje? 

6. Kakšni so trenutni trendi zaposlovanja ljudi na Primorskem? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Za doseganje zastavljenih ciljev projektne naloge si bomo pomagali z različnimi metodami 

raziskovanja. Cilje teoretičnega dela bomo skušali doseči z zbiranjem podatkov in informacij 

iz različnih sekundarnih virov, kot so strokovna in znanstvena dela, kjer bomo predstavilo 

različna teoretična izhodišča problematike zaposlovanja v času globalizacije, s katerimi bom 

nato lažje oblikoval kvalitativno raziskavo. 

Pri raziskavi bomo uporabili metodo intervjuja. Za intervju smo se odločili, ker želimo 

pridobiti specifične odgovore. Intervju bo nestrukturirane oblike, kjer se vprašanja porajajo 

sproti.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Vpliv globalizacije na zaposlitev je zelo obširna tema. Je zelo močen zunanji dejavnik, ki 

lahko v zelo kratkem roku vpliva na spremembe pri trendu zaposlovanja ljudi. 

Zaradi tega smo se pri pisanju zaključne projektne naloge odločili, da izpostavim naslednje 

predpostavke: 

− Slovenski trg delovne sile je nefleksibilen in relativno tog. 

− Globalizacija vpliva na vrste zaposlenosti v Sloveniji oz. na Primorskem. 
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Omejitve so naslednje: 

− Čeprav globalizacija zajema celoten svet in vpliva na globalni trg in oblike zaposlovanja, 

se v nalogi, še posebej v raziskovalnem delu, omejujem le na del Slovenije (južna 

Primorska). 

− Rezultatov raziskave ne bo mogoče posploševati, saj bo šlo po eni strani za kvalitativno 

raziskavo, po drugi pa bo raziskava izvedena le v delu Slovenije in le v storitvenem 

sektorju. 

 

2 GLOBALIZACIJA 

Beseda globalizacija je novejšega izvora, čeprav je sam proces globalizacije znan že precej 

časa, samo imenoval se je drugače. Danes so drugačni procesi širitve poslovanja v druge 

države, povečana je stopnja intenzivnosti, večja je razsežnost pojava. Sama ideja pa vsekakor 

ni proizvod novega časa, saj je iz zgodovine znano, da so bogatejše države kolonizirale 

revnejše. Pikalo (2003, 20) pravi, da je globalizacijo potrebno dojeti in razlagati večplastno. 

Glede na to, da je globalizacija večplasten proces, je zelo težko najti definicijo, ki bi jo 

najbolje opredelila. V nadaljevanju predstavljam poglede priznanih avtorjev na sam proces 

globalizacije, njene pozitivne ter slabe lastnosti in naštevam vrste globalizacij. V nalogi sem 

se osredotočil na vpliv globalizacije na trg dela. 

2.1 Kaj je globalizacija? 

V najbolj splošni definiciji globalizacije gre za procese, ki označujejo gibanje ljudi, znanja, 

idej, dobrin in denarja preko mej nacionalnih držav in vodijo k vedno večji politični, 

gospodarski, kulturni in družbeni soodvisnosti sveta. 

Bezjakova (2012, 22) pravi, da je globalizacija proces, v katerem svet postaja vedno bolj 

soodvisen. 

Soros (2003, 2) meni, da je globalizacija enaka prostemu pretoku kapitala ter prevladi 

multinacionalnih korporacij nad državnim gospodarstvom. 

Beck (2003, 37) o globalizaciji trdi, da »je prav gotovo najbolj uporabljena − zlorabljena − in 

najredkeje definirana, verjetno najbolj napačno razumljena, najnebuloznejša in politično 

najučinkovitejša (udarna in sporna) beseda zadnjih in tudi prihodnjih let.« 

Po Svetličiču (2004, 22) je globalizacija: 

− večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične in kulturne prvine, ki skupaj 

tvorijo novo kakovost, 
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− globalna internacionalizacija, kot so trgovina, TNI, pogodbene oblike mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih, 

− globalna povezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti na povsem 

nov način, 

− proizvodnja enakih izdelkov za domačo rabo in tujino, 

− naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih za domačo porabo in za izvoz. 

Ne glede na definicijo globalizacije ugotavljam, da ima globalizacija na vseh področjih 

življenja in dela svoje zagovornike in tudi svoje nasprotnike. Eden izmed zagovornikov 

globalizacije je Jose Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije, ki pravi, da je 

globalizacija nepovratni proces, ki ga moramo sprejeti kot največji politični in ekonomski 

fenomen naše generacije. Preobrazba sveta nam prinaša globoke, hitre in nepovratne 

spremembe na geopolitičnem zemljevidu. Razvoj tehnologije skupaj z globalizacijo omogoča 

dvig več milijonov ljudi iz revščine, še posebej na vzhodu Azije, kjer Kitajska in Indija 

doživljata tehnološki »boom« (VOA Glas Amerike 2005). 

Velik navdušenec globalizacije je Mike More, ki je v govoru na Novi Zelandiji leta 2000 

dejal, da je prišel slavit prihodnost, kajti nikoli v zgodovini človeštva ni bilo boljše priložnosti 

za gradnjo višjih življenjskih standardov in več sveta za vse, in del te priložnosti je 

globalizacija (Pikalo 2003, 25, cit. po Moore 2000). 

Eden izmed največjih kritikov globalizacije je Hugo Chavez, ki pravi: »Globalizacija ni 

prinesla tako imenovane medsebojne odvisnosti, ampak je povečala nesamostojnost. Namesto 

blaginje globalizacije imamo širjenje revščine.« (Pikalo 2003, 46, cit. po Chavez 2000) 

Pikalo (2003, 26, cit. po Keita 1999) navaja citat Ibrahima Boubacara Keita, ministrskega 

predsednika Malija, ki se ne želi opredeliti: »Globalizacija prinaša težave in skrbi, pa tudi 

večje priložnosti kot kdajkoli prej. Nihče od nas ne nasprotuje globalizaciji, kot tudi nihče v 

tem trenutku, ko se skoraj sami borimo, da bi politika strukturnega prilagajanja upoštevala 

tudi socialno dimenzijo razvoja, ne razmišlja o predlaganju politik, ki bi se razlikovale od 

trdega makroekonomskega ravnotežja.« 

V svojih izjavah je bil bolj previden Drnovšek, kjer Pikalo (2003, 46, cit. po Drnovšek 2002) 

navaja njegov citat, v katerem pravi, da je globalizacija dejstvo, v katerem živimo. »Procesi 

globalizacije v svetu se odvijajo naprej, in postavlja se vprašanje, kako se v takšnih procesih 

najbolje znajde posameznik in pa, kar nas še bolj zanima, kako se v teh procesih znajde 

država, predvsem manjša država, kot je Slovenija. Ne moremo biti globalni igralec, da bi sami 

lahko aktivno vplivali na te procese. V večji meri ti procesi vplivajo na nas oz. ustvarjajo 

okolje, v katerem poskušamo vzpostaviti čim boljšo eksistenco.« 
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2.2 Vpliv globalizacije na posameznika 

Glede na zgoraj navedene definicije je bistvo globalizacije v tem, da se poslovanje širi izven 

meja matične domovine, in sicer večje multinacionalne korporacije težijo k temu, da svojo 

proizvodnjo selijo v države, kjer je cenejša delovna sila. Že samo iz tega zornega kota lahko 

rečemo, da je bistvo globalizacije, da se kapital širi izven držav v druge države. To je seveda 

v interesu posameznikov, lastnikov podjetij, ne more pa to biti v interesu države, saj država na 

ta način izgublja nadzor nad kapitalom. Moje mnenje je, da je sam proces globalizacije v tem 

smislu preveč poveličevan, predvsem s strani državnih zagovornikov le-te, saj je očitno, da 

bodo prav države največ izgubile. Pikalo (2003, 41, cit. po Drnovšek 2002) navaja, da se je 

Drnovšek zavedal, ko je dejal, da bo Slovenija morala biti del tega procesa, vendar za kakšno 

ceno. Cena in davek globalizacije sta danes že znana, saj so skorajda vsi proizvodni obrati 

propadli, kapitala ni, vedno več ljudi pa je brezposelnih. 

Interes lastnikov kapitala je, da se le-ta še povečuje, pri tem pa se ne ozirajo na socialno 

problematiko. Velja pravilo: Če delaš, boš zaslužil, kolikor ti dam, če ne, pa ne bo denarja. V 

državah, predvsem manj razvitih, je tako socialno vprašanje izredno pereče, saj država, ki ne 

pobira davkov, nima prihodkov in tako tudi mora omejevati različne socialne politike, ki 

služijo za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva.  

Iz vsega navedenega lahko zaključim, da je bistvena pomanjkljivost globalizacije tudi 

neenakomerna razporeditev dobrin: eni imajo veliko, drugi manj, eni bodo imeli zaposlitev, 

drugi ne.  

Kot pozitivno lastnost globalizacije vidim tehnološki napredek. S širitvijo poslovanja izven 

državnih meja je bil interes lastnikov tudi ta, da iz teh podružničnih baz čim hitreje dobivajo 

podatke o delu, tako da so v tem času veliko vlagali v to, zato imamo od tega vsi koristi, saj je 

tehnologija informatike na višku. Prenos podatkov je sekundni, seznanjeni smo lahko z vsem, 

kar se dogaja po celotnem svetu.  

Globalizacija je prisotna na vseh področjih. Tako je možno, da na lastnih življenjskih 

izkušnjah v različnih časovnih obdobjih globalizacijo doživimo kot prednost ali slabost. Zato 

bom opisal primer, ki prikazuje, da lahko globalizacijo začutimo kot prednost, na drugi strani 

kot slabost. 

Primer: Na berlinskem letališču ob 22. uri skupina ljudi nestrpno pričakuje poziv k pristopu 

na oddelek B za njihov transport z avtobusom na letalo. Nekaj minut po 22. uri se oglasi 

ženski glas in sporoči množici, da je čas za transport. Vse skupaj ne bi bilo nič nenavadnega, 

če bi ta glas prispel iz letališke infrastrukture. Ampak ženski glas je sprožila ženska oseba iz 

Kanade s pomočjo razvite tehnologije. V bistvu je časovni razmik med Nemčijo in Kanado 
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tako velik, da je v Kanadi ura 16. S tem oseba v Kanadi opravlja delovno razmerje v 

popoldanskem času, ki je cenejši od nočnega delovnika.  

Z vidika osebe iz Kanade je globalizacija prednost, nezaposlenim v Nemčiji pa predstavlja 

slabost. Kljub temu da poznamo primere, ki praktično dokazujejo globalizacijo kot nekaj 

dobrega ali slabega, obstajajo njeni zagovorniki in kritiki. Očitno je, da imajo lahko oboji 

prav, saj globalizacija dejansko pomeni različne stvari za različne ljudi, države ali njihove 

skupine, pač glede na posledice, ki jih prinaša v danem trenutku. 

2.3 Vrste globalizacij 

Sprva se je globalizacija pojavila na gospodarskem, ekonomskem področju in je seveda 

pozneje za seboj povlekla vse segmente človekovega obstoja in bivanja. Glede na to lahko 

govorimo o večjih vrstah globalizacije. Pikalo (2003, 15) jih opredeljuje kot:  

− okoljska globalizacija, 

− tehnološka globalizacija, 

− ekonomska globalizacija, 

− globalizacija in etika  

Okoljska globalizacija je povezana s pretiranim razvojem industrije in premalo posluha za 

okolje. Plut (2008, 6) opozarja, da se je iz narave jemalo več, kot pa se je narava sama 

zmožna obnavljati. Posledica tega je neravnovesje v naravi, kar pomeni, da bi morale države 

sprejemati zakone, ki bi varovali okolje ne glede na gospodarski razvoj. Mora biti ravno 

nasprotno, kot je: okoljska politika bi morala biti nad gospodarsko politiko. 

Glede na to, da živimo na Primorskem, vedno bolj opažamo onesnaževanje morja s 

steklenicami. Steklo pa za razgradnjo v morju potrebuje 10.000 let. Tukaj je glavni krivec 

človek, ampak če bi prepovedali proizvodnjo stekla, bi na račun tega ostalo brez zaposlitve 

veliko število ljudi.  

Globalizacija je kriva za onesnaževanje okolja, zato je potrebno na ravni države in tudi 

posameznika narediti več v smislu njenega ohranjanja in varovanja. 

»Posledica gospodarske globalizacije je tudi tehnološka globalizacija, ki je v zadnjih 20 letih 

doživela ogromno rast na področju telekomunikacij, predvsem je napredoval razvoj 

računalnikov, mobilne telefonije, internetnih prenosov itd.« (Svetličič 2004, 32) 

Vsekakor je razvoj na področju telekomunikacij pomemben tudi v vsakdanjem življenju, saj 

lahko človek medsebojno komunicira, si išče zaposlitev, opravlja določene storitve in delo od 

doma. S tehnološkega vidika je globalizacija pojav v pozitivnem smislu, kar se tiče samega 

procesa medsebojnega komuniciranja na poslovni in osebni ravni. 
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Svetličič (2004, 34) je pozoren: »Po drugi strani pa razvoj tehnologije prinaša vse večjo 

avtomatizacijo. Po industrijski revoluciji so stroji v veliki meri nadomestili človeka, danes pa 

ga izpodriva avtomatizacija. Lastniki podjetij stremijo k čim večji avtomatizaciji, kar pomeni, 

da bodo v prihodnje zaposlovali vse manj ljudi. To pa je vsekakor slaba novica za ljudi, ki so 

odvisni od delodajalcev in ne razmišljajo o svoji lastni karierni poti podjetnika«.  

Z razvojem tehnologije se je razširila tudi uporaba interneta. 

Preglednica 1: Statistična populacija in svetovna uporaba interneta, 31. december 2011 

Regija Populacija Št. 

uporabnikov 

  Penetracija Rast med leti 

2000-2011 

Afrika 

Azija 

1.037.524.058 

3.879.740.877 

139.875.242 

1.016.799.076 

13,5 % 

26,2 % 

2988,4 % 

789,6 % 

Evropa 816.426.346 500.723.686 61,3 % 376,4 % 

Bližnji vzhod 216.258.843 77.020.995 35,6 % 2244.8 % 

Severna Amerika 347.394.870 273.067.546 78,6 % 152,6 % 

Latinska Amerika 597.283.165 235.819.740 39,5 % 1205,1 % 

Oceanija 35.426.995 23.927.457 67,5 % 214,0 % 

Skupaj 6.930.055.154 2.267.233.742 32,7 % 528,1 % 

Vir: Internet world stats 2011. 

Tabela prikazuje populacijo in uporabo interneta med letoma 2000 in 2011, primerjalno med 

svetovnimi regijami. Pogoj za uporabo interneta je dostop do tehnološke opreme, ker vemo, 

da v tretjem svetu nimajo niti dostopa do hrane, kaj šele do tovrstne tehnologije. Kljub temu 

lahko opazimo, da je najvišja rast uporabe interneta v Afriki, saj je leta 2000 do leta 2011 

uporabo interneta zvišala za 2.988,4 %. Najmanjšo rast je zabeležila Severna Amerika, 152,6 

%, a če primerjamo populacijo, ki je v Severni Ameriki za približno 150.000.000 manjša kot 

v Srednji Ameriki, je uporaba interneta še zmeraj višja (Severna Amerika 273.067.546, 

Srednja Amerika 235.819.457). Zagotovo sta ena izmed razlogov kljub visokemu število 

prebivalcev za tako nizko uporabo interneta v Srednji Ameriki Hugo Chavez in Fidel Castro, 

ki sta svetovno znana kritika globalizacije.  

Uporaba interneta je danes vse bolj pomembna tudi pri fleksibilnih oblikah zaposlovanja, 

predvsem pri delu na domu.  
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Tretja vrsta, a ne manj pomembna, je ekonomska globalizacija.  

»Ekonomska globalizacija pa naj bi tudi ovirala demokracijo in demokratični razvoj. Rezultat 

globalizacijskih procesov naj bi bilo večje število ljudi, ki bi z globalizacijo izgubili, v 

primerjavi s tistimi, ki bi pridobili. To pelje v dohodkovno neenakost in zaostreno razredno 

delitev, ki naj bi prispevala k zmanjševanju demokracije.« (Pikalo 2003, 22) 

Na konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD 2014) so poudarili, da ne 

obstaja edinstvena definicija za ekonomsko globalizacijo. Opredeljujejo jo kot faktor, ki 

gospodarstva med sabo povezuje in so soodvisna v različnih državah in regijah sveta. Danes 

lahko opazimo, da vsa uspešna podjetja oz. multinacionalna podjetja delujejo globalno v vseh 

razvitih regijah in regijah, ki so v razvoju. Tako kot ekonomska globalizacija vpliva na razvoj 

trga, obstajajo dejavniki, ki so vplivali na pospešeno rast ekonomske globalizacije. Mednje 

spada npr. tehnologija, še posebej telekomunikacijska, kot je npr. internet, elektronska 

trgovina, ki omogoča lažji dostop do proizvodov, zniževanje transportnih stroškov, 

liberalizacija trgovine, prost pretok kapitala na različne konce sveta, kar vpliva tudi na večjo 

konkurenčnost na trgu.  

Nekatera multinacionalna podjetja so uspešna do te mere, da imajo moč vplivati na globalni 

trg in njegov proces. UNCTAD (UNCTAD 2014) ocenjuje, da obstaja v svetu okoli 64 tisoč 

multinacionalnih podjetij s približno 870 tisoč podružnic, ki pridelajo 10 % BDP-ja ter 33 % 

svetovnega izvoza. 

Četrta vrsta pa je povezava med globalizacijo in etiko. Najbolj opazna je pri primerjavi 

razmerij med bogatimi in revnimi. Nekateri kot glavnega krivca za to navajajo globalizacijo, 

drugi pa etiko v smislu oz. z vidika individualizma, kjer ljudje pod vplivom denarnega 

sistema razmišljajo in sprejemajo odločitve, ki jih delajo manj človeške. Predsednik 

mednarodnega PEN, kanadski pisatelj in publicist John Ralston Saul, pravi: »Spremembe v 

družbi ne bodo mogoče, dokler ne bomo spremenili intelektualne strukture družbe, saj 

problem globalizacije ni stvar ekonomije, ampak etike.« (Bratož 2010) S tem je želel 

poudariti, da statistični podatki (indikatorji) prikazujejo slike, ki poudarjajo, da na življenjsko 

dobo, duševne bolezni, kriminal, zlorabljanje mamil, stopnjo umorov, debelost, stopnjo 

brezposelnosti, inovacije vpliva neenakost v družbi. Življenjska doba je daljša v državah, kjer 

je neenakost manjša, duševnih bolezni je manj v državah z manj neenakosti, kriminal je nižji 

v državah, kjer so ljudje bolj enakopravni, stopnja umorov je višja v državah z višjo 

neenakostjo, stopnja brezposelnosti je višja, kjer je višja neenakost. Najbolj pomembne so 

inovacije, ki so nujno potrebne za razvoj gospodarstva in zmanjšanje brezposelnosti. Ljudje 

so namreč manj inovativni, če je stopnja neenakosti višja. Višja, kot je stopnja neenakosti, več 

je individualizma, kar postavlja na glavo dejstvo, da smo ustvarjalnejši in učinkovitejši, če 

živimo v bolj tekmovalni, neenakopravni in individualni družbi. 
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Slika 1: Prikaz inovacij v bolj in manj enakih družbah 
Vir: Counselor&Law 2010 
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3 TRENDI ZAPOSLOVANJA NA PRIMORSKEM 

Že uvodoma sem omenil tehnološki napredek ter z njim povezano avtomatizacijo dela, kar 

pomeni, da zaradi tega prihaja do tehnološke brezposelnosti, saj se zmanjšuje povpraševanje 

po nižje kvalificiranih delavcih. K vse večji brezposelnosti pripomorejo tudi sama podjetja s 

svojo politiko zaposlovanja, in sicer raje plačujejo že zaposlenim delavcem nadurno delo ali 

pa se odločijo za zunanje sodelavce, s katerimi sklenejo le podjemne pogodbe. Na ta način si 

zagotovijo nemoten proces dela, po drugi strani pa se povečuje brezposelnost.  

Atipične, posebne ali fleksibilne oblike zaposlovanja označujejo številne raznovrstne 

delovnopravne položaje, katerih skupna značilnost je ta, da delavec opravlja delo pri 

določenem delodajalcu z različnimi pogoji. 

Pri standardni ali klasični obliki zaposlovanja delavec opravlja delo za polni delovni čas (40 

ur na teden), kjer je v času dela osebno in ekonomsko podrejen delodajalcu. Pri tem 

delodajalec izpolnjuje vse svoje dolžnosti in obveznosti, upošteva pa tudi pravice delavca. 

Kot pravice delavca upoštevamo vse zakonske in varnostne norme. Dolžnost delavca je, da 

opravlja delo po navodilih, na določenem mestu, ob določeni uri s primernimi in varnimi 

sredstvi, ki jih je dolžan delodajalec omogočiti. Poznamo dve vrsti zaposlovanja: atipična 

oblika zaposlovanja in klasična oblika zaposlovanja. Pri klasični obliki zaposlovanja gre za 

varno zaposlitev. Atipična oblika zaposlovanja je manj varna, omogoča delodajalcu, da 

spremeni kraj dela, način plačevanja, delovni urnik, itn. Atipične oblike zaposlovanja 

opazimo pri delu na domu, zaposlovanju za določen čas, fleksibilnem delu, delu na daljavo in 

delo s krajšim delovnim časom. 

Vedno več prihaja do atipičnih oblik zaposlovanj, kjer se delodajalci želijo hitro prilagoditi 

trgu. S takšnimi oblikami zaposlitve delodajalci lažje zaposlijo, odpustijo ali zamenjajo 

delovno mesto delavca. Zato se vedno več delodajalcev odloča za fleksibilne oblike 

zaposlovanja. Zaradi fleksibilnih oblik zaposlovanja je na trgu dela vedno večja konkurenca, 

k temu pripomore tehnologija, ki se hitro razvija in napreduje, kjer je potrebno izobraževati 

obstoječe delavce ali uvajati nove zaposlene, so delavci primorani v vedno večji meri sprejeti 

fleksibilne oblike pogodbe. 

Zaradi programa Zavoda RS za zaposlovanje, se je v zadnjih letih povečalo število 

samozaposlitev (s. p.), ker namenijo več subvencij za samozaposlovanje. Drugi razlog je, da 

delodajalec zaradi hitrega spreminjanja trga lažje zaposli in odpusti delavca, ki ima s. p., 

poleg tega imajo do njih manj obveznosti glede odmora, dopusta, izobraževanja. 

Na Primorskem je opaziti, da je vedno več oblik zaposlovanja s krajšim delovnim časom, kar 

pomeni, da lahko delavci delajo do 35 ur na teden. Če delajo več, se to razume kot polni 

delovni čas. Razlog je turizem. Delodajalci med sezono oz. pred sezono zaposlijo delavca za 
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določen čas in ga izobražujejo, da bo pripravljen za sezono. Po sezoni delodajalci velikokrat 

odpustijo delavca, v določenih okoliščinah pa mu ponudijo pogodbo za določen čas, da si 

zmanjša stroške med zimo, ko ni dela in strank. 

Zaposlenost, brezposelnost in študentsko delo so besede, ki so v zadnjem času vedno bolj 

deležne različnih razprav. Brezposelnost postaja eden izmed najbolj vidnih problemov EU v 

21. stoletju. Problemi, kot so brezposelnost, zaposlovanje mladih, niso samo problemi EU, 

ampak tudi Slovenije. »Mladinska brezposelnost je v večini evropskih držav že desetletja dva- 

do trikrat višja od splošnih stopenj brezposelnosti, zaradi česar je prepoznana za enega 

osrednjih problemov zaposlovanja« (Kramberger in Pavlin 2007, 39). Slovenija je majhna 

država, razdeljena na več regij, v katerih se izvajajo različne primarne, sekundarne in 

terciarne gospodarske dejavnosti. Izboljšanje na področju brezposelnosti smo pričakovali z 

vstopom Slovenije v EU, kjer so se odprli novi trgi in možnost lažjega zaposlovanja znotraj 

držav EU. Pričakovali smo investiranje tujih vlagateljev v naše gospodarske panoge, s 

katerimi bi omogočili boljše izobraževanje, izobraževanje v tujini, inovacije itd. Pri tem pa 

smo malo pozornosti namenili dejstvu, da so tudi revnejše države, kot so Bolgarija in 

Romunija vstopile v EU in si s svojo še bolj poceni delovno silo, kot je v Sloveniji, omogočile 

zaposlovanje na slovenskem trgu. 

 

Slika 2: Zunanje izvajanje poslovnih procesov v Sloveniji 
Vir: Moj mikro 2009.  

Slika prikazuje zunanje izvajanje poslovnih procesov v Sloveniji. Opazimo lahko, da je 

prikazan večinoma storitveni sektor. Podjetja se lažje odločajo za zunanje izvajanje, ker jim to 

predstavlja manjši strošek kot zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje novega delavca.  
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3.1 Razlogi za nove načine zaposlovanja 

Po osamosvojitvi je Slovenija začela s prestrukturiranjem v smeri tržnega gospodarstva. Začel 

se je postopek privatizacije, v katerem so se večja podjetja začela organizirati kot delniške 

družbe, kot gobe po dežju pa so začela nastajati mala podjetja v privatni lasti. Vendar pa je bil 

prehod intenziven in je zahteval nove prilagoditve trgu ter konkurenci. Na žalost so v tem 

boju ostali le redki, večina njih je podlegla, ker se spremembam ni znala prilagoditi in ker se 

ni znala soočiti s problemi, ki jih zahteva nov način poslovanja. 

Svetličič (2004, 118) trdi, da ni nobenega dvoma, da globalizacija, mednarodna menjava in/ali 

tehnologija vplivajo na zaposlovanje in dohodke. Pravi, da izvoz povečuje povpraševanje po 

delu, s čimer se povišujejo plače, pri uvozu pa je ravno obratno.  

Pomembnejše so investicije, ki omogočajo dvig povpraševanja po delovni sili. Druga možnost 

je selitev določenih dejavnosti v države z nižjimi dohodki. Tako je globalizacija omogočila, 

da v državah, ki investirajo ali selijo dejavnosti, vplivajo na višanje in zmanjševanje 

brezposelnosti.  

Svetličič (2004, 118) pripisuje globalizaciji tudi tehnologijo, ki z njenim tehnološkim 

napredkom dolgoročno vpliva na upadanje povpraševanja po neizobraženi delovni sili. 

Varnih služb je danes vse manj, kar pomeni, da je vedno manj sklenitev delovnih razmerij za 

nedoločen čas, zato se vedno bolj iščejo novi načini zaposlovanja, s katerimi bi delodajalci na 

lažji način prišli do delovne sile ter z zaposlenimi imeli manj stroškov. 

 

Slika 3: Delež dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo 
Vir: E-Študentski servis 2014. 
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Študentsko delo je med priljubljenimi oblikami zaposlovanja delodajalcev, saj slednji s 

študenti nimajo veliko obveznosti, pa tudi sami prispevki državi so minimalni. Študente lahko 

zaposlijo za krajši delovni čas, na ure, brez kakšnih posebnih obveznosti do njih.  

Študentsko delo predstavlja socialni korektiv, ki zagotavlja študentom sofinanciranje 

njihovega študija oz. življenjskih stroškov.  

S 1. 2. 2015 začne veljati novela zakona o študentskem delu, ki prinaša novosti na področju 

delovne dobe in prispevkov. Po zakonu (Študentski servis Maribor 2015) navaja spremembe: 

− koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % 

za ŠOS in 3,8 % za ŠS) in dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %, 

− prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %, 

− prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %, 

− prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. 

− člani bodo od honorarja plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 

stopnji 15,5 %, po novem se jim bo delo preko študentskih servisov štelo v pokojninsko 

dobo (100 € - 15,5 % = 84,50 €). 

− uvede se minimalna urna postavka v višini 4,5 € bruto oziroma 3,8 € neto  

(če študent za uro opravljenega dela dobi 4,5 € je do sedaj na svoj TRR prejel 4,5 €. Po 

novem bo to bruto znesek za študenta, od 1. februarja 2015 bo dobil na TRR 3,8 €, 

razliko (0,7 €) pa mu bomo odvedli kot prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

− Podražitev za podjetja na 33,74 % (brez DDV). 

3.2 Politika zaposlovanja 

V Sloveniji poznamo dve vrsti politik zaposlovanj. Prva je aktivna politika zaposlovanja, s 

katero želijo zadržati delovno sposobno prebivalstvo, da zmanjšajo »beg možganov« in da se 

sposobna delovna sila ne poda s »trebuhom za kruhom«. Druga je pasivna politika 

zaposlovanja, s katero želijo zagotoviti socialno varnost. 

Svetlik idr. (1994, 494) opisujejo aktivno in pasivno politiko zaposlovanja kot nujen proces, 

pri katerem bi država selektivno in neposredno posegala na trg dela, da bi zadržala čim več 

aktivno sposobnega prebivalstva in s tem zmanjšala brezposelnost. Procesi zajemajo 

programe usposabljanja, izobraževanja, zaposlovanja ter odpiranje novih delovnih mest. S 

pasivno politiko se želijo osredotočiti na pomoč brezposelnim, da bi jim zagotovili socialno 

varnost v obliki denarnih dajatev, plačevanja stroškov za potne stroške, ko gre za razgovore 

za delovno mesto. 

V EU poznamo dve vrsti politik zaposlovanj. Evropska strategija zaposlovanja je politični 

proces, ki temelji na Amsterdamski pogodbi in vključuje evropske politike na najvišji ravni. 
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Skupno si delijo odgovornost za razvoj in izpeljavo strategije zaposlovanja (angl. Policies 

Towards Full Employement). 

Druga vrsta je Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel leta 2000 in predstavlja 

dolgoročno strategijo. Leta 2005 so jo spremenili, saj lahko s prenovljeno strategijo EU 

dolgoročno doseže tudi druge ekonomske, socialne in okolske cilje, ki so ključnega pomena 

za trajnostni razvoj. 

Evropski svet je s sprejemom prenovljene Lizbonske strategije države članice EU ponovno 

zavezal k izvajanju potrebnih reform, hkrati pa potrdil zavezo, da si bo EU k višji gospodarski 

rasti in višji stopnji zaposlenosti prizadevala le ob ohranjanju obstoječega evropskega 

socialnega modela. 

Cilji ukrepov APZ v Sloveniji so naslednji: hitrejše in učinkovitejše zaposlovanje, zmanjšanje 

brezposelnosti, povečanje možnosti za delovno-socialno integracijo in preprečevanje pasti 

brezposelnosti ter zmanjševanje regionalnih razlik v državi.  

Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leto 2012 so naslednji: 

– usposabljanje in izobraževanje, 

– nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 

– spodbude za zaposlovanje, 

– kreiranje delovnih mest, 

– spodbujanje samozaposlovanja. 

Vlada RS je 8. 12. 2011 sprejela smernice APZ in PPZ za obdobje 2012–2015. Izvajalec 

ukrepov je državni organ ZRSZ, ki bo s pomočjo Sklada za razvoj in štipendiranje tudi 

usposabljal in izobraževal zaposlene, brezposelne osebe in osebe, ki so v procesu izgubljanja 

službe. Za uspešno in učinkovito izvajanje zgoraj omenjenih procesov je pomembno, da se 

izvajajo programi vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanje, kjer bi lahko bili tako 

zaposleni, kot tudi brezposelni deležni sprotnih informacij o stanju trga dela, svetovanj in 

ustvarjanju osebnih karier. Če pride do kriznih obdobij, sprememb na trgu dela in 

zaposlovanja, lahko ministrstvo pripravi dodatne ukrepe, ki bi preprečile dodatna odpuščanja 

delavcev in povečanje deleža mladih brezposelnih. 
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Preglednica 2: Kazalniki za spremljanje hitrejše aktivacije brezposelnih oseb 

 

Kazalnik 
Izhodišče 

2010 

Cilj 

2015 

Ukrepi APZ za 

doseganje ciljev 

Izvajalec 

ukrepov 

APZ 

Hitrejša aktivacija 

brezposelnih oseb, 

predvsem mladih 

(do 26 let) in 

starejših (nad 50 

let) 

Povprečni 

čas v 

evidenci 

brezposelnih 

- mladi 

8,1 mesec 
7 

mesecev 

Spodbude za 

zaposlovanje, 

kreiranje 

delovnih mest, 

spodbude za 

samozaposlovanje 

še posebej za 

mlade 
ZRSZ 

Povprečni 

čas v 

evidenci 

brezposelnih 

- starejši 

 27,1 mesec 
23 

mesecev 

Delež 

mladih, 

vključenih v 

ukrepe APZ 

19,8 % 22 % 

Podporni ukrep; 

storitvi 

vseživljenjska 

karierna 

orientacija in 

posredovanje 

zaposlitve 

Delež 

starejših, 

vključenih v 

ukrepe APZ 

12,4 % 15 % 

Vir: Vlada Republike Slovenije 2010.  

3.3 Trendi zaposlovanja 

Kljub programu, kot sta APZ in PPZ, se brezposelnost od leta 2008 do 2013 ni zmanjšala, 

ampak povečala. Po podatkih SURS-a lahko opazimo, da se je stopnja brezposelnosti letno 

zviševala približno za 1 %. Leta 2009 je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji 10 %, leta 

2011 pa 12 %. V prvi polovici leta 2013 je stopnja brezposelnosti upadla, kar prikazujejo 

naslednji statistični podatki. 
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Preglednica 3: Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih, 2014  

Starostni razred v letih  Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. 

15-24 11.220 10.579 9.954 9.521 9.307 11.564 

25-29 19.109 18.595 18.167 17.840 17.411 18.839 

30-39 28.302 27.837 28.042 27.912 27.298 27.259 

Skupaj 58.631 57.011 56.163 55.273 54.016 57.662 

Vir: ZRSZ 2015.  

Preglednica 3 prikazuje starostne razrede in število brezposelnih oseb v letu 2014 po mesecih. 

Kot opazimo pri mladih, trend brezposelnosti začne vpadati pred sezonskim delom, nato se 

dvigne po končani delovni sezoni. 

3.3.1 Zaposlovanje mladih 

V EU uvrščajo med mlade tiste osebe, ki so stare med 15 in 30 let. To je obdobje, v katerem 

se največ izobražujemo in sprejemamo največ informacij. V Sloveniji Urad RS starostno mejo 

premakne za -1, kar pomeni, da med mlade štejemo tiste osebe, ki so stare od 15 do 29 let. 

Danes je vse več mladih med iskalci zaposlitve. Problem se pojavi že pri sami prvi zaposlitvi, 

saj ni delovnih mest. Vsak delodajalec raje zaposli nekoga z izkušnjami kot pa nekoga brez 

izkušenj. Po drugi strani pa se ugotavlja, da nekaterih poklicev v Sloveniji primanjkuje. Torej 

gre za nek večji problem, katerega posledice nosijo mladi, ki ne najdejo zaposlitve. Zato se jih 

vse več odloča za odhod v tujino, kar pa tudi ni prav, saj pravijo, da nam beži intelektualnost 

iz države. Šolajo se tukaj, delajo v tujini. Sam problem bi morala začeti reševati država, 

vendar pa tukaj ostaja zgolj pri obljubah.  

 »Problem vse težavnejšega prehoda slovenske mladine v zaposlitev je povezan z vse šibkejšo 

absorbcijsko sposobnostjo slovenske države in njene ekonomije za učinkovito in uspešno 

integracijo vse bolj izobražene mladine v sfero dela. Glavnina precejšnje pozitivne 

ekonomske rasti države že nekaj let izhaja iz državnih infrastrukturnih investicij, ki vežejo 

nase predvsem polkvalificirano in kvalificirano delo, medtem ko so tehnološko zahtevnejša 

podjetja, panoge in sektorji slovenskega gospodarstva, ki so tudi z vidika potrebnega znanja 

intenzivnejše, za zdaj v manjšini.« (Tajnikar idr. 2007, 11)  
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Slika 4: Brezposelnost mladih 2005-2013 
Vir: Spletni klin 2014. 

 

Kot je razvidno v tabeli, Surs prikazuje, da se v prvem letu krize število brezposelnih mladih 

hitro dvigne, njihov delež pa bistveno ni narasel, saj se je med brezposelnimi znašlo tudi 

veliko število oseb, ki so bile stare 30 let ali več. V prvem letu krize so delodajalci močno 

omejili novo zaposlovanje, število zaposlenih so zmanjševali predvsem na račun odpuščanja 

zaposlenih v bolj fleksibilnih oblikah dela. Delno je k rasti brezposelnosti mladih prispevalo 

tudi dejstvo, da se je zmanjšalo število prostih delovnih mest; manj priložnosti za zaposlitev 

je povzročilo, da se je na Zavodu prijavilo več mladih, ki so v letih pred krizo prešli iz šole 

neposredno v zaposlitev. 

 

Iz slike je razvidno, da je število registrirano brezposelnih mladih v času krize naraslo, a 

podpovprečno; glede na december 2007 je bilo konec aprila letos na Zavodu prijavljenih 18,2 

% več mladih v starosti od 15 do 24 let ter 68,3 % več mladih v starosti od 25 do 29 let.  

 

Skupno število brezposelnih se je v istem obdobju povečalo kar za 77,4 %. Na podpovprečno 

rast števila brezposelnih mladih v starosti od 15 do 24 let vpliva več razlogov. Demografske 

spremembe vplivajo na vedno manj obsežene generacije mladih v tem starostnem obdobju, 

bistveno večji pomen pa ima vedno večja vključenost mladih v terciarno izobraževanje ter 

pomanjkanje zaposlitvenih možnosti zaradi krize. Mladi tako podaljšujejo študij, čim dlje 

morejo, saj so njihovi izgledi na trgu dela slabi. V drugi polovici dvajsetih let večinoma vsi 
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vstopijo na trg dela, tudi generacije so nekoliko bolj obsežne, zaradi česar je število 

brezposelnih mladih v tem starostnem razredu naraslo bolj kot pri mlajših od 25 let. 

3.3.2 Podaljševanje aktivne dobe starejših zaposlenih 

Prebivalstvo EU se stara, k temu pripomore tudi Slovenija, kjer se je v zadnjih 50 letih 

življenje povprečno podaljšalo za 10 let. V naslednjih 50 letih naj bi se življenje podaljšalo še 

za 8 let.  

»Leta 1990 so osebe v starosti 65 ali več let predstavljale 13,7 % vseh prebivalcev današnje 

EU (v Sloveniji 10,6 %). Leta 2010 je bil delež starejših v celotni EU 17,4-odstoten, v 

Sloveniji pa 16,5-odstoten. Delež starejših se je med letoma 1990 in 2010 najbolj povečal 

prav v Sloveniji.« (SURS 2013) 

Novak (2006, 18) glede zaposlitve poudarjata, da je potrebno doseči ravnovesje med 

varnostjo in fleksibilnostjo delovnega razmerja, še posebej pri zaposlenih starejših občanih 

(55–64 let).  

3.3.3 Zaposlovanje tujcev 

Med tujce štejemo tiste osebe, ki niso državljani držav EU, kar ne pomeni, da tujci ne morejo 

delati v Sloveniji. Če želi tujec delati in služiti denar v Sloveniji, mora izpolnjevati določene 

pogoje. Prvi pogoj je delovno dovoljenje, ki pa spet ima določene pogoje, ki jih mora tujec 

izpolnjevati, da ga lahko pridobi. Drugi pogoj je, da ga delodajalec prijavi kot delovno silo v 

podjetju. Delovno dovoljenje ni potrebno le v primeru, če ima tujec pravico do prostega 

dostopa na trg dela. 

»Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da lahko tujci v Republiki Sloveniji 

opravljajo delo, se zaposlijo ali samozaposlijo brez delovnega dovoljenja, razen če 

mednarodna pogodba, ki zavezuje Republiko Slovenijo, določa drugače. Prost pretok oseb je 

poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena temeljnih svoboščin notranjega trga EU. 

Pravica do prostega gibanja znotraj EU se nanaša na delavce, študente, upokojence, skratka na 

vse državljane EU ter njihove družinske člane (ne glede na državljanstvo).« (ZRSZ 2012a) 
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Slika 5: EU in prost potek gibanja 
Vir: Evropska komisija 2014. 

Po 9. členu zakona o zaposlovanju tujcev (ZZDT 2011), ki je vpisan v uradnem listu RS. št. 

26/2011 do prostega dostopa na Slovenski trg dela imajo: 

– družinski člani slovenskega državljana, ki svojo pravico dokazujejo z dovoljenjem za 

začasno prebivanje za družinskega člana, 

– državljani držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije, ki svojo pravico dokazujejo z 

državljanstvom države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, 

– družinski člani državljanov iz druge alineje, ki nimajo državljanstva države članice EU, 

EGP ali Švicarske konfederacije in imajo dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega 

člana ali vizum za dolgoročno bivanje, s katerim tudi dokazujejo svojo pravico do prostega 

dostopa na trg dela, 

– tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, 

– begunci, ki svojo pravico dokazujejo z dokumentom, izdanim na podlagi zakona, ki ureja 

mednarodno zaščito, 
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– tujci, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, po enem letu 

prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler imajo v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje 

za začasno prebivanje, s katerim tudi dokazujejo svojo pravico do prostega dostopa na trg 

dela, 

– tujci slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti, ki svojo pravico dokazujejo z 

dovoljenjem za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu, 

– za družinske člane slovenskega državljana in družinske člane državljana države članice 

EU, EGP ali Švicarske konfederacije iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se po zakonu 

štejejo osebe, ki jim je zaradi združitve družine izdano dovoljenje za prebivanje v 

Republiki Sloveniji ali vizum za dolgoročno bivanje. 

 

Slika 6: Delovna dovoljenja 
Vir: ZRSZ 2012b. 

Preglednica 4: Delovna dovoljenja  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Izdana delovna dovoljenja 58.750 40.688 27.010 20.519 21.033 17.457 

Veljavna delovna dovoljenja 78.424 73.962 34.266 32.734 27.124 22.853 

Vir: ZRSZ 2014. 

Glede na to, da imamo v Sloveniji veliko stopnjo brezposelnosti, pričakujemo ukrepe države, 

da z različnimi programi postopoma zmanjša brezposelnost. Dve izmed vrst sta APZ in PPZ. 
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Iz Preglednice 4 lahko opazimo, da se je realizacija v letu 2011 zmanjšala za približno 13.000 

izdanih delovnih dovoljenj kot v letu 2010. Plan leta 2014 je znižati število izdanih delovnih 

dovoljenj glede na leto 2011 za približno 50 %. To nam govori, da želi država z različnimi 

ukrepi dvigniti zaposlenost v Sloveniji s slovenskimi državljani. Nedopustno je, da brez 

strokovnega nadzora in omejitev podjetja zaposlujejo delavce iz tujine zaradi bolj poceni 

delovne sile, medtem pa se slovenski državljani bojujejo z lastnimi delodajalci, trgom za 

pridobitev delovnega razmerja. Razvidno je, da se plan za izdajanje dovoljenja za delo iz leta 

v leto zmanjšuje.  

3.3.4 Fleksibilne pogodbe 

Vse drugačne oblike pogodb od pogodbe za nedoločen čas spadajo med fleksibilne pogodbe 

zaposlitve. Fleksibilno delo danes vedno bolj pridobiva na pomenu, saj je – kot smo že 

omenili – zaposlovanja za nedoločen čas vedno manj. Stabilnih delovnih mest ni več, zato se 

je razmeram na trgu pomembno prilagoditi tudi v smislu drugačne pogodbene ureditve 

zaposlovanja. 
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4 FLEKSIBILIZACIJA ZAPOSLOVANJA 

»Fleksibilne oblike zaposlitve in dela so se v razvitih državah začele uvajati zlasti po letu 

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

zaradi povečane deregulacije na področju zaposlovanja s strani države. Na nadaljnjo širitev 

fleksibilnih oblik zaposlitve so pomembno vplivali tudi premiki v gospodarskih sektorjih. 

Proizvodnja se je čedalje bolj selila iz industrijskega v storitveni 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 idr. 1994, 124) 

Ena izmed najbolj znanih fleksibilnih oblik zaposlovanja je najem delovne sile (ang. 

outsourcing). Zaradi gospodarske krize v zadnjih letih ta oblika zaposlovanja dobiva vedno 

več pozornosti. Podjetja se odločajo za najemanje delovne sile, da bi zmanjšali stroške 

poslovanja oz. da bi fiksne stroške spremenili v variabilne in si s tem omogočili lažje 

prilaganje spremembam na trgu. Igor Božič v zvočnem intervjuju dne 14. novembra 2014 

razlaga, da zaradi hitrih sprememb na trgu imajo podjetja vedno več težav z zaposlovanjem 

ljudi, tudi glede fleksibilnih pogodb. Zato prihaja do novih vrst zaposlovanja pri najemu 

delovne sile, čemur pravimo »trikotno zaposlovanje«. V trikotno zaposlovanje so vključeni 

delavec, podjetje, ki ga zaposli, in agencija kot posrednik pri zaposlovanju. Prednost 

vključevanja tretjega akterja (agencije) kot posrednika pri iskalcu zaposlitve je v tem, da je 

možnost zaposliti delavca v dveh urah. Je podobno kot študentsko delo, le da se v tem 

primeru delavca zaposli pogodbeno. Prednosti za iskalca zaposlitve so v tem, da potrebuje 

samo eno prošnjo za iskanje več različnih služb, dostop do ponudb dela, ki niso oglaševane v 

medijih, svetovanje pri izbiri dela. Prednost podjetij, ki se odločajo iskati delavce s pomočjo 

agencije, je v tem, da prihranijo čas in stroške pri razpisih, sklepanju pogodb, možna je hitra 

zapolnitev delovnega mesta, analiza usposobljenosti delavca ter glede sprememb na trgu 

pravilno in pravočasno koordiniranje in zaposlovanje začasnih delavcev. Trikotno 

zaposlovanje je odlična možnost za podjetja, ki povečujejo obseg dela, pri zamenjavi dalj časa 

odsotne osebe, sezonskem delu in pri zagotavljanju optimizacije dela. 
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5  RAZISKAVA 

V zaključni projektni nalogi sem predstavil vpliv gospodarske krize s fenomenom 

globalizacije na gospodarski trg Slovenije in problem zaposlovanja ljudi. V raziskovalnem 

delu sem se odločil za kvalitativno metodo in zbiranje primarnih podatkov s pomočjo 

intervjuja. Za intervju sem se odločil, ker želim pridobiti specifične odgovore. Intervju je bil 

delno strukturiran, z nekaj pripravljenimi vprašanji in vprašanji, ki se porajajo sproti. 

Raziskava je potekala v obalni regiji. 

5.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je primerjati teoretični del s praktičnim in ugotoviti, kakšni so trendi 

zaposlovanja v obalni regiji in kako na to vpliva globalizacija. Z raziskovalnim delom želim 

tudi ugotoviti, v kolikšni meri in kako se podjetja prilagajajo gospodarski krizi, globalizaciji 

in tehnologiji, kako to vpliva na zaposlovanje v podjetjih in na kakšen način se spopadajo s 

hitrimi spremembami na trgu. 

5.2 Potek raziskave 

Primarni podatki so zbrani s pomočjo intervjuja, s katerimi dobimo podrobnejše podatke, 

Ugotovitve, do katerih smo prišli z intervjuji, smo primerjali s teoretičnimi izhodišči, 

obravnavanimi v prvem delu naloge. Opravili smo štiri intervjuje z naslednjimi intervjuvanci:  

− samostojni podjetnik Boris Klabjan, najemnik OMV bencinskih servisov na Primorskem 

(pogovorni intervju 12. 11. 2014);  

− Gregor Veselko, bivši izvršni direktor Intereurope in bivši predsednik uprave Luke Koper 

(pogovorni intervju 13. 11. 2014);  

− predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije Igor Božič, ki 

ima tudi samostojno podjetje (pogovorni intervju 14. 11. 2014).  

Intervjuvance smo izbrali na podlagi njihovih izkušenj s področja zaposlovanja ljudi in 

dolgoletnega delovanja v poslovnem svetu ter predpostavke, da so zato primerni sogovorniki 

o temah, obravnavanih v nalogi, ki se sučejo okoli trendov zaposlovanja v globalizaciji in v 

času gospodarske krize.  

5.3 Ugotovitve raziskave 

S pomočjo raziskave smo ugotovili, da se storitvena podjetja težje prilagajajo globalizaciji in 

gospodarski krizi kot proizvodna podjetja. V proizvodni dejavnosti lažje izkoristijo 

tehnologijo kot pa v storitvenem sektorju. Drugi problem, ki ga lahko zasledimo, je problem 
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sezonskega dela v storitvenem sektorju, kajti po sezoni obseg dela upade do te mere, da so 

podjetniki prisiljeni odpuščati delavce.  

5.3.1 Kriza zaposlovanja 

Gospodarska kriza je še posebej prizadela slovenski trg, med drugimi tudi zato, ker je majhen 

in se težje sooča s posledicami krize. S krizo so se zadeve drastično spremenile na vseh 

področjih poslovanja. Podeljevanje poslov v raziskovanih podjetij je vse manjše, kar pomeni, 

da podjetja pri soočanju s težavami poskušajo v veliki meri racionalizirati poslovanje, kar 

pogosto pomeni odpuščanje delavcev. Podjetniki čutijo, da ljudje manj namenijo, manj 

porabljajo, več varčujejo in temu se tudi podjetniki prilagajajo. Stroški poslovanja so se 

zvišali do te mere, da je nemogoče obdržati enako število delovne sile med sezono in po njej.  

Da bi omogočili lažje poslovanje oz. »preživetje« majhnih podjetnikov v času krize, se je 

država odločila, da izvaja različne ukrepe in programe. Eden izmed njih je ukrep, da ob 

zaposlitvi delavca za nedoločen čas država dve leti subvencionira prispevke začetnim 

podjetnikom. Boris Klabjan je v pogovornem intervjuju dne 12. novembra 2014 podprl zakon, 

vendar je previden: »Če izkoristim subvencije za dve leti, da zaposlim delavca za nedoločen 

čas, nato se izkaže, da je nesposoben oz. brezvoljen za opravljanje dela na istem nivoju, sem 

delavca primoran odpustiti. Stroški odpravnine včasih znajo biti višji kot subvencije. Zato 

menim, da bi bilo treba spremeniti kolektivne pogodbe, da s tem povečamo storilnost 

delavcev, posledično bi dodali večjo vrednost k storitvam ali proizvodom.« Igor Božič pa 

pravi v pogovornem intervjuju dne 14. novembra 2014: »To so spodbude. To je drugi 

program, ki menim, da nima vpliva na zmanjševanje brezposelnosti. Ta politika zaposlovanja 

ljudi je namenjena tistim, ki želijo zagnati nov posel. Na to gledam kot pozitivno potezo 

države. So drugi problemi, kako omogočiti določenim podjetjem obdržati trenutne delavce.« 

Zaradi gospodarske krize so nastale nove oblike zaposlovanj, pravimo jim fleksibilne oblike. 

Teh je vedno več. Z enega vidika predstavlja pozitivno rešitev, saj pripomore k manjši 

brezposelnosti in posledično socialne izključenosti posameznikov. Z drugega vidika s takimi 

oblikami zaposlitve so vedno bolj v ospredju interesi delodajalca in manj delavca. S širitvijo 

fleksibilnih oblik zaposlitve se zmanjšuje stabilnost zaposlitve.  

5.3.2 Vpliv globalizacije in tehnologije na zaposlovanje 

Ko govorimo o tehnologiji in globalizaciji, lahko poudarimo, da sta soodvisna. Tako 

globalizacija kot tehnološki razvoj sta se v zadnjih 20 letih zelo razširila. Nekateri za 

brezposelnost krivijo tehnologijo, drugi v tehnologiji vidijo rešitev. Tehnologijo smo slabo 

interpretirali, kajti tehnologija bi morala služiti ljudem, danes mi pogosto služimo tehnologiji. 

Prihajamo do točke, da sami ničesar več ne zmoremo, da smo nesposobni. Kapital smo 



 

25 

postavili pred človeka. Predvsem informacijska tehnologija nam omogoča, da opravimo več 

nalog v krajšem času, tako so nekatera delovna mesta, kot so tajnica, vratar, itn. postala 

odveč. So pa zato nastala nova delovna mesta, kot so vzdrževalec omrežja, programer 

telefonov, svetovalec uporabnikom, itn. Tehnologija igra v času globalizacije pozitivno vlogo, 

ker odpira nove možnosti za ljudi, nove cilje, katere lažje dosežemo, ker nam tehnologija to 

omogoča. Gregor Veselko je v pogovornem intervjuju dne 13. novembra 2014 govoril o 

povezavi tehnologije in globalizacije: »Res je, da je tehnologija omogočila podjetjem 

zniževanje stroškov z vidika odpuščanj delavcev, ampak ti delavci imajo možnost s 

tehnologijo lažje najti novo službo. Odvisno je od družbe ali posameznika, kako in v kakšno 

smer izkoristi tehnologijo.« 

5.3.3 Trendi zaposlovanja 

Trendi zaposlovanja kažejo, da se vedno več storitvenih podjetij odloča za pogodbe s 

samostojnimi podjetniki. Za to se odločajo, ker so pogosto podjetja odvisna od sezonskega 

dela. Število pogodb za nedoločen čas je tolikšno, da podjetje »preživi« zimski čas. Ko pride 

čas sezone, se število zaposlenih v storitvenih podjetij poveča v obliki študentskega dela, v 

zadnjem času pa je sklenjenih vedno več pogodb z zunanjimi izvajalci del. Za to se odločajo, 

ker dobijo delavca takoj, pred sezono, ga ni treba uvajati in izobraževati za določeno delo, s 

čimer privarčujejo na stroških izobraževanja. Samostojnega delavca so pripravljeni plačati 

več, s tem že dobijo »pripravljenega« delavca. Za študente se vedno redkeje odločajo, ker jih 

najamejo za krajši čas (sezonsko delo) in jih je treba vsako leto znova uvajati na določeno 

delovno mesto. Igor Božič v pogovornem intervjuju dne 14. novembra 2014 pravi: 

»Samostojne podjetnike vzamem zato, ker dodatne delavce med sezono vzamem za krajši čas, 

če bi imel študente, ki bi mi se vsako leto vračali enaki, bi bilo dobro, tako pa jih moram 

vsakič znova uvajati. Študent je »slab delavec« oz. bodoči dober delavec, jaz pa ga rabim 

takoj, že pripravljenega. Če ne, jih moram zaposliti en mesec prej, da ga uvajam, kar me 

dodatno bremeni s finančnega vidika. Podjetniki, kot sem jaz, si morajo izračunati, kaj jim se 

bolj splača.« Ugotovitve pa kažejo tudi, da se določeni podjetniki odločajo zaposlovati ljudi 

za nedoločen čas. Med njimi je podjetnik Boris Klabjan, ki v pogovornem intervjuju dne 12. 

novembra 2014 pravi: »Res je, da v današnjih časih zaposlovanje dodatnega kadra za 

nedoločen čas predstavlja tveganje, vendar odvisno od dejavnosti s katero se ukvarjaš, je 

včasih potrebno imeti ljudi, ki pridobijo zaupanje, jih zaposliti za nedoločen čas.« 

5.3.4 Zaposlovanje mladih 

V RS med mlade štejemo vse tiste osebe, ki so stare med 15 in 29 let. Danes je vse več mladih 

med iskalci zaposlitve. Številni delodajalci raje zaposlijo nekoga z izkušnjami, kot pa nekoga 

brez izkušenj. Vedno več je mladih z diplomo, ki iščejo zaposlitev. Gregor Veselko v 
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pogovornem intervjuju dne 13. novembra 2014 pravi, da ne gre zameriti mladim njihovega 

načina razmišljanja. Do tega jih je pripeljala trenutna situacija v Sloveniji, okolje jih je 

prisililo, da si želijo čimprej uspeti. Včasih pogorijo od prevelike želje in bremena, ki si ga 

zastavijo. V večini podjetij, kjer sem opravljal intervjuje, so zaposleni starejši od 30 let. Cilj 

podjetij je, da preživijo zimo, ko je obseg dela minimalen. V sezoni, ko se obseg dela poveča, 

zaposlijo dodatnega študenta s pomočjo študentskega servisa. Pogodbeno ne zaposlujejo, kajti 

delavec bo po sezoni predstavljal breme za podjetje s finančnega vidika. Mladim tako ostaja 

upanje, da se med sezono izkažejo in prepričajo delodajalca, da jih zaposlijo. Če se ne 

izkažejo, jim preostane čakanje nove sezone. Včasih pa si tudi delodajalec zaradi finančnega 

vidika ne more privoščiti zaposlitve mlade osebe, čeprav se je izkazala kot zanesljiv delavec.  
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6 SKLEP 

Globalizacija in tehnologija je omogočila Evropi hitrejšo rast in nove priložnosti, vendar z 

druge strani prihaja konkurenca z nižjo delovno silo, nižjimi stroški, kot je Indija in Kitajska 

ter gospodarstva, ki vlagajo v bolj inovativno tehnologijo. EU bi morala z različnimi 

političnimi ukrepi več spodbujati svoje države k inovativnosti, da bi zmanjšala časovni proces 

prilagajanja manjših držav in podjetij k tehnologiji in globalizaciji. 

Javnost pogosto povezuje globalizacijo z brezposelnostjo in zmanjševanje plač. Širi se strah, 

da bo večja konkurenca iz revnejših držav, v katerih delavci imajo nižje plače, prisililo 

domača podjetja k odpuščanju domačih delavcev ali selitev v tujino, kjer so stroški poslovanja 

nižji. Strahovi niso nekaj novega, ampak z razvijanjem tehnologije v povezavi globalizacije, 

je omogočilo Indiji in Kitajski dodatno moč, da vpliva na svetovno trgovanje. Po drugi strani 

podjetja imajo lažji dostop do novih trgov, priložnosti, virov financiranja in tehnologije. 

Menim, da bi Slovenska podjetja morala več vlagati v uspešnejši in učinkovitejši odziv na 

globalizacijo in spremembe, ki jih le ta prinaša. Podjetja se morajo hitro prilagoditi, da 

uspešno in učinkovito izkoristijo prednosti tehnologije in globalizacije, saj se proizvodni in 

storitveni dejavniki, kot je naložbeni kapital, prenašajo iz dejavnosti in podjetja, ki tega ne 

zmorejo, na tiste dejavnosti in podjetja, ki te spremembe zmorejo izkoristiti. Kajti, manjša 

prilagodljivost dela, stroškov, kapitala, izdelkov onemogoča podjetjem lažjo strukturno 

prilagoditev, s tem posledično pride do večjega odpuščanja delavcev. Tak razplet dogodkov, 

kjer podjetja zaradi gospodarske krize, odpuščajo delavce, kot da se z inovacijami hitro 

prilagajajo trgu, da ostanejo konkurenčna, škodujejo tudi državi, ki lahko vodi v socialno 

krizo. 

Ko govorimo o brezposelnosti je treba poudariti, da se v Sloveniji na Primorskem nahajamo v 

nehvaležni situaciji. Zaradi sezonskega dela zaposlujemo dodatnega delavca, ko se sezona 

zaključi, pa obseg dela upade do te mere, da smo primorani delavca odpustiti. Država nam 

omogoča dve možnosti: delavca zadržati ali ga odpustiti. Tukaj menim, da bi država morala 

sprejeti alternativne rešitve, kot je trikotno zaposlovanje oz. bi zavod deloval kot borza 

delavcev, kjer bi si podjetja »izposojala« delavce po potrebi trga. S tem bi delavci pridobili 

dodatne izkušnje za iskanje službe za nedoločen čas, dodatno varnost in ne bi zgubili delovnih 

navad. Podjetja bi privarčevala z usposabljanjem in izobraževanjem novega kadra vsako leto 

pred sezonskim delom. Eno izmed rešitev je podal Igor Božič v pogovornem intervjuju dne 

14. novembra 2014 in pravi: »Rešitev vidim v tem, da bi imeli možnost ob zmanjšanem 

obsegu dela, v mojem primeru mislim konkretno na zimski čas, delavca za krajši čas poslati 

na zavod. Dva delavca dva meseca, druga dva delavca naslednja dva meseca. Zavod bi imel 

dva strokovna delavca, ki bi ju lahko v zimskem obdobju poslal delat na smučišča, primer v 

Kranjsko Goro. Po zimskem obdobju bi prišel spet delat k meni, jaz bi dobil delavca z 

izkušnjami, delovnimi navadami, brez uvajanja in dodatnih stroškov usposabljanja. Zavod bi 
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v tem primeru deloval kot borza delavcev. Ko se mi poveča obseg dela, si pogledam 

curiculum delavcev, kje so delali, se odločim, zavod pa mi ga pošlje delat mesec, dva.«  
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