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POVZETEK 

 

Visoka stopnja brezposelnosti predstavlja velik makroekonomski problem, tako za državo kot 

za posameznika. Stanje na trgu dela je v veliki meri pogojeno z dogajanjem v gospodarstvu. 

Slovenijo je v drugi polovici leta 2008 prizadela huda gospodarska kriza, njene posledice pa 

smo na trgu dela občutili v letu 2009, ko se je stopnja brezposelnosti glede na preteklo leto 

dvignila za 2,4 % oziroma povišala za 23.129 novih brezposelnih oseb. Brezposelnost je nato 

naraščala vsa nadaljnja leta, vendar neenakomerno v vseh populacijskih skupinah, zaradi 

česar se soočamo z bolj ali manj kritičnimi skupinami brezposelnih oseb. Neenakomerno 

naraščanje ali padanje brezposelnosti je glavni povzročitelj strukturne brezposelnosti, ki jo je 

najtežje odpraviti. Cilj magistrske naloge je ugotoviti ali se je struktura brezposelnih oseb pod 

vplivom gospodarske krize spremenila glede na obdobje pred njo. V primeru strukturnih 

sprememb v brezposelnosti med gospodarsko krizo, me bo v nadaljevanju zanimalo, kako so 

se nanje odzvali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ti skupaj soustvarjajo in 

izvajajo različne programe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi naj bi v prvi vrsti 

odpravljali strukturno brezposelnost, ki predstavlja najtrši oreh.  

 

Ključne besede: brezposelnost, strukturna brezposelnost, stopnja brezposelnosti, število 

brezposelnih, aktivna politika zaposlovanja, gospodarska kriza. 

  



 

 

ABSTRACT  

 

The high unemployment rate indicates a significant macroeconomic problem of the state and 

the individual, as well. The situation on the labour market is subject to a great extent to the 

development in the economy. In the second half of 2008, Slovenia was hit by a severe 

economic crisis, its effects were shown in 2009 when the unemployment level rose 2.4% over 

the previous year and/or increased for 23,129 new unemployed persons. The unemployment 

has been rising in all the following years, but not consistently in all population groups, and 

that is why we now face more and less critical groups of unemployed persons. Uneven 

increase or decrease of unemployment is the main cause of the structural unemployment, with 

which is the hardest to do away. The objective of this master’s thesis is to establish whether 

the structure of unemployed persons affected by the economic crisis changed in comparison 

with the preceding period. In case the structural changes in unemployment during the 

economic crisis have occurred, I will then pay interest on learning about the action of the 

National Educational Institute of the Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science 

and Sport and the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. The 

institutions that develop jointly and implement various programmes of active employment 

policy to help, in particular, do away with the unemployment, and this is the hardest nut to 

crack. 

 

Key words: unemployment, structural unemployment, unemployment rate, the number of 

unemployed, active employment policy, economic crisis.   
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1 UVOD 

 

Brezposelnost je eden resnejših problemov sodobno razvitih tržnih družb ter velik 

makroekonomski problem, ki ima številne ekonomske in socialne posledice, tako na ravni 

posameznika kot družbe. Na ravni posameznika izguba zaposlitve drastično zniža življenjsko 

raven, povzroča psihičen stres in načenja kakovost življenjskega kapitala ter je vzrok za 

ekonomsko razlikovanje med posamezniki v družbi (Uradni list RS, 2001). 

 

Brez najmanjšega dvoma lahko zapišemo, da je brezposelnost rezultat nepravilnega delovanja 

trga delovne sile oziroma gre za posledico razlikovanja med ponudbo in povpraševanjem. 

Stanje na trgu dela je predvsem zrcalo dogajanj v gospodarstvu (Uradni list RS, 2001). 

Brezposelnost poleg gospodarskega stanja države, pogojujejo tudi demografska gibanja, 

šolska, socialna, zaposlitvena, pokojninska politika, ki z raznovrstnimi vzvodi vplivajo na trg 

delovne sile. Pod vplivom omenjenih dejavnikov se struktura brezposelnih oseb v Sloveniji in 

drugod po svetu spreminja (Verša v Mlakar, 2008, str. 33).  

 

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je od leta 1991 do leta 1993 strmo rastla, 

predvsem zaradi osamosvojitve Slovenije in izgube jugoslovanskega trga ter posledično 

upada gospodarstva. V obdobju od 1993 do 1999 kljub začetku gospodarske rasti v Sloveniji 

na trgu dela ni bilo zaslediti izboljšanja. Šele po letu 1999 je začela brezposelnost upadati in 

se je postopoma zmanjševala vse do začetka druge gospodarske krize v Sloveniji leta 2008 ter 

v tem letu dosegla rekordno najnižjo stopnjo brezposelnosti v samostojni Sloveniji (6,3 %) 

(Slovenia.si). Od leta 2009 pa stopnja registrirane brezposelnosti ponovno precej strmo 

narašča (BRAS, 2010). Vzrok je v upadu gospodarstva, ki je posledica gospodarske krize, s 

čimer sta neločljivo povezano še odpuščanje in manjše možnosti zaposlovanja, kar vodi v 

naraščajočo brezposelnost (UMAR, 2010). V Sloveniji trenutno beležimo najvišje število 

brezposelnih oseb (okoli 120.000) od osamosvojitve dalje. Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), se je tako prvič v zgodovini Slovenije srečal s tako 

visoko brezposelnostjo. Potrebno se je zavedati, da brezposelnosti v celoti ni mogoče 

odpraviti, možno pa se je z njo spopasti ter jo z različnimi ukrepi aktivne politike 

zaposlovanja zmanjšati. Kot meni Sojer (2005, str. 6) »dolgoročno nizka brezposelnost vpliva 

na blaginjo in zadovoljstvo naroda in večjo konkurenčnost posamezne države«, zaradi česar 

se je problemu brezposelnosti potrebno maksimalno posvečati. 
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Brezposelnost ne narašča ali pada v vseh populacijskih skupinah enakomerno, zaradi česar se 

na trgu dela srečujemo z bolj ali manj kritičnimi skupinami brezposelnih, ki se soočajo s 

specifičnimi problemi (to so: mladi, ki prvič iščejo svojo zaposlitev, stari nad 50 let, 

dolgotrajno brezposelni, invalidi …). Neenakomerno naraščanje oziroma padanje 

brezposelnosti na trgu dela pa povzroča strukturne spremembe med brezposelnimi. Od tod 

izvira problem, ki ga bom v nalogi raziskovala; zanima me ali se je v času druge gospodarske 

krize v Sloveniji spremenila struktura brezposelnih v primerjavi z obdobjem pred njo. V 

primeru, da se je struktura brezposelnih v obdobju gospodarske krize spremenila, me bo v 

nadaljevanju magistrske naloge zanimalo, ali se je novim strukturnim spremembam na trgu 

dela prilagodil tudi ZRSZ s svojimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ter kako sta na 

spremenjene razmere na trgu dela odreagirali država in šolstvo.   

 

Potrebne podatke za realizacijo naloge bom pridobila iz baz Statističnega urada RS, Zavoda 

za zaposlovanje RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj.  

 

2 CILJI MAGISTRSKE NALOGE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilji, ki jih bom v magistrski nalogi zasledovala so naslednji:  

 

 Predstaviti strukturno (po spolu, starosti, izobrazbi, trajanju, …) brezposelnost ter 

njeno gibanje v obdobju pred gospodarsko krizo v Sloveniji ter med njo.  

 Nadalje iz vseh kategorij brezposelnosti izpostaviti najbolj kritične kategorije 

brezposelnih oseb po številu in deležu (bodo to ženske, moški, mlajši, starejši, z 

manjšo ali višjo izobrazbo, brezposelni do enega leta ali dolgotrajno brezposelni, …) v 

obeh proučevanih obdobjih (pred in med gospodarsko krizo v Sloveniji) ter predstaviti 

značilnosti, vzroke in ozadja najbolj kritičnih skupin brezposelnih oseb. 

 Naslednji cilj je primerjati vse skupine brezposelnih oseb v obeh obdobjih ter 

ugotoviti ali imamo v obeh obdobjih opravka z istimi ali različnimi rizičnimi 

skupinami brezposelnih. V primeru, da se je struktura brezposelnih spremenila, bom 

poiskala vzroke, ki so vplivali na razlike med proučevanima obdobjema.  
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 V primeru spremenjene strukture brezposelnih oseb želim ugotoviti, kako so se (če 

sploh) na spremembe odzvali MIZŠ, MDDSZ ter ZRSZ, ki se s to problematiko 

ukvarjajo. 

 

Hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja 

 

Na osnovi pregledane literature s področja raziskovanja sem si oblikovala naslednja 

raziskovalna vprašanja oziroma sem si postavila hipoteze, ki jih bomo v empiričnem delu 

bodisi potrdila ali zavrnila.  

 

Moje prvo raziskovalno vprašanje je naslednje:  

Ali se je med gospodarsko krizo spremenila struktura brezposelnih oseb?S pomočjo javno 

dostopnih podatkov bom skušala potrditi še naslednji dve hipotezi, in sicer:  

o Med brezposelnimi osebami pred krizo in med njo se je najbolj spremenila struktura 

brezposelnih oseb glede na spol – povečala se je brezposelnost moških.  

o Gospodarska kriza je najbolj povečala brezposelnost oseb v starostni skupini od 15 do 

29 let.  

Drugo raziskovalno vprašanje na katerega bom poiskala odgovore je naslednje:  

 Kakšen je odziv aktivne politike zaposlovanja na spremenjeno strukturo brezposelnih oseb 

v času gospodarske krize? Odgovore na to vprašanje bom poiskala s pomočjo javno 

dostopnih pretežno kvantitativnih podatkov.  

 

Metodologija 

Magistrska naloga bo oblikovana na osnovi dostopne strokovne in znanstvene literature s 

področja raziskovanja brezposelnosti. Večji del pridobljenih informaciji in podatkov bo 

povzet po besedilih, objavljenih na uradnih spletnih portalih: Zavoda RS za zaposlovanje, 

Statističnega urada RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za 

makroekonomske analize in razvoj. V nalogi se bom navezovala tudi na knjižna dela ter na 

znanstvene članke. Zapisana dejstva bom strnila v celoto z dodajanjem lastnih ugotovitev.  
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Magistrsko nalogo bom razdelila na dva dela, in sicer na teoretični del in na empirični del. V 

teoretičnem delu magistrske naloge bom uporabila deskriptivno metodo dela oziroma metodo 

deskripcije, ki zajema povzetek in opis teoretičnih dejstev glede brezposelnosti in metodo 

kompilacije, ki omogoča povzemanje mnenj, stališč, sklepov in citatov različnih avtorjev.  

V empiričnem delu magistrske naloge bom primerjala različne vidike strukturne 

brezposelnosti med dvema časovnima obdobjema, in sicer v obdobju pred gospodarsko krizo 

(2005 – 2008) in v obdobju med krizo (2009 – 2014) na slovenskem trgu.  

 

V nadaljevanju bom pridobila vse potrebne podatke, ki so relevantni za analizo strukturne 

brezposelnosti. Za raziskovanje strukturne brezposelnosti sem se odločila iz razloga, ker gre 

za vrsto brezposelnosti, ki je najtežja, najpogostejša ter je najbolj problematična oblika 

brezposelnosti in povzroča največje težave vsem akterjem, ki se ukvarjajo z njenim 

zmanjševanjem. Poleg tega je najtrši oreh, saj je zanjo značilna dolgotrajnost, zaradi 

počasnega zmanjševanja neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. V 

magistrski nalogi bo pozornost usmerjena v tako imenovane kritične skupine brezposelnih 

oseb, ki jih najpogosteje tvorijo mladi, ki prvič vstopajo na trg delovne sile, dolgotrajno 

brezposelni, starejši brezposelni ter ženske. Podatki, ki jih bom uporabila v magistrski nalogi 

izhajajo iz uradnih statističnih virov. Pri čemer gre za sekundarne podatke, ki so že nekje 

objavljeni, shranjeni, ter jih je potrebno le zbrati, urediti, analizirati in na koncu oblikovati 

zaključek (Marušič, 1989, str. 50).  

 

V prejšnjem poglavju sem navedla dve ključni raziskovalni vprašanji in dve hipotezi, ki jih 

bom skušala potrditi ali ovreči. Pri prvem raziskovalnem vprašanju me bo zanimalo, ali se je v 

Sloveniji med gospodarsko krizo spremenila struktura brezposelnih oseb. To bo ključna 

oziroma glavna raziskovalna teza, ki jo bom zasledovala v magistrski nalogi. Strukturno 

brezposelnost predstavljajo: mladi, brezposelni glede na spol, dolgotrajno brezposelni, starejši 

brezposelni, brezposelni po izobrazbi. Naštete skupine brezposelnih oseb predstavljajo naše 

enote raziskovanja, ki jih bom med seboj primerjala v dveh obdobjih. Da bom podala odgovor 

na prvo raziskovalno vprašanje bom med obdobjema primerjala vse strukturne vidike. 

Postavila sem si tudi dve hipotezi. Prva se nanaša na trditev, da se je med brezposelnimi 

osebami pred krizo in med njo najbolj spremenila struktura brezposelnih oseb glede na spol. 

Za primer naj podam, da so negativne posledice gospodarske krize najprej občutili v 

gradbeništvu, prometu, kovinski industriji (UMAR, 2010), kar bi po mojem mnenju lahko 

vplivalo na zmanjšanje razlik med brezposelnimi ženskami in moškimi ter morda celo na 
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spremenjen trend oziroma na višjo brezposelnost med moškimi (prvič po letu 1997). V 

primeru, da se trditev izkaže za pravilno, se bo ponovila zgodba izpred približno 20. let, ko je 

bila brezposelnost moških višja od brezposelnosti žensk, vzrok pa je bila takrat prav tako 

gospodarska kriza, ki smo je bili deležni po osamosvojitvi.  

 

Druga hipoteza se nanaša na starostno strukturo brezposelnih oseb. Pričakujem, da je 

gospodarska kriza najbolj prizadela starostno skupino od 15 in 29 let. Vzrokov za takšna 

pričakovanja je več. Poleg zmanjševanja zaposlovanja zaradi upada gospodarstva mlade pesti 

še problem neusklajenosti med potrebami trga dela in poklici za katere se mladi izobražujejo. 

Potem je tu še velika konkurenca na trgu dela zaradi vedno več izobraženih oseb. Ob tem naj 

še omenim, da mladi nimajo izkušenj, kar jih dodatno ovira pri iskanju zaposlitve. Naj dodam 

še različne varčevalne ukrepe, ki se v času gospodarske krize sprejemajo zaradi blaženja 

posledic in prav posredno predstavljajo oviro mladim na poti do zaposlitve (prepoved 

zaposlovanja v javnem sektorju, podaljševanje delovne dobe starejšim, …). 

 

V primeru strukturnih sprememb na trgu dela v času gospodarske krize, me bo zanimalo, kako 

se je z ukrepi aktivne politike zaposlovanja na spremembe odzvala država, kar predstavlja 

moje drugo raziskovalno vprašanje. Da bom lahko odgovorila na to raziskovalno vprašanje bo 

potrebna primerjava ukrepov tako po vsebini kot po številu vključenih oseb v ukrepe. 

Potrebno bo pridobiti število realiziranih vključitev po posameznih ukrepih: po spolu, 

izobrazbi in starosti po posameznih letih. Pri čemer se nadejam, da ZRSZ vodi takšne 

razdelane evidence. Zakaj je slednje pomembno? Pod predpostavko, da se je v času 

gospodarske krize brezposelnost oseb glede na starost najbolj občutno povišala na primer v 

starostni skupini od 30 do 49 let, je pričakovati, da je država ukrepe za spodbujanje 

zaposlovanja prilagodila tej starostni skupini. Ali v primeru, da je brezposelnost višja med 

moškimi kot ženskami, je zopet pričakovati, da se v ukrepe številčnejše vključujejo moški. V 

skupnem merilu pa je glede na naraščajočo brezposelnost oseb pričakovati, da so se okrepili 

ukrepi APZ ter da država v času gospodarske krize ni varčevala ne teh področjih. V ta namen 

bom preučila še medletno primerjavo porabljenih sredstev za ukrepe APZ.   
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V magistrski nalogi pričakujem naslednje:  

 strukturne spremembe med brezposelnimi osebami v obdobju med gospodarsko krizo 

v Sloveniji v primerjavi z obdobjem pred gospodarsko krizo.  

 

 Ker se podjetja na gospodarsko krizo odzivajo z zmanjšanjem zaposlovanja ter 

odpuščanjem delavcev, pričakujem znatno povišanje brezposelnih oseb v starostnem 

razredu od 30 do 49 let.  

 

 Nadalje pričakujem, da se je brez zaposlitve znašlo več moških kot žensk, in sicer 

zaradi propada podjetij, ki so zaposlovala pretežno moško delovno silo.  

 

 In ne nazadnje pričakujem oziroma upam, da država in ostali soodgovorni akterji v 

času krize v Sloveniji, v času rekordne brezposelnosti, v času ko se varčuje in zateguje 

pasove na vseh področjih, niso varčevali oziroma omejevali sredstev, ki so namenjeni 

aktivnim ukrepom za izboljšanje stanja na trgu dela in pasivnim ukrepom, ki so 

namenjeni blaženju posledic prizadetih.  
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3 KRITIČEN PREGLED LITERATURE S PODROČJA 

RAZISKOVANJA 

 

3.1 Teoretični vidik brezposelnosti 

 

Brezposelnost je nezaželen pojav, ki je prisoten v vseh družbah in v vseh gospodarstvih ter je 

rezultat nepravilnega delovanja trga delovne sile, ki se je v zadnjih nekaj letih pod vplivom 

gospodarske krize močno spremenil. Brezposelnost je glavni produkt delovanja trga dela. 

Vzroki za presežke delovne sile na trgu dela so številni, najpogosteje pa je vzrok prevelika 

ponudba, premajhno povpraševanje ali neustrezno delovanje trga (Malačič et al., 1995, str. 

29). Potrebno se je zavedati, da je stanje na trgu dela predvsem zrcalo dogajanj v 

gospodarstvu (NPZapos do leta 2006, Uradni list RS, št. 92-4597/2001), kar zelo drži, če si 

natančneje pogledamo številke brezposelnih ter vzporedno poiščemo še vzroke zanje. Seveda 

obstajajo tudi druge politike, ki tako ali drugače pogojujejo brezposelnost, predvsem socialna, 

zaposlitvena, šolska, pokojninska politika in druge (Verša v Mlakar, 2008, str 33).  

 

Ko govorimo o brezposelnosti moramo omeniti še številne ekonomske in socialne posledice, 

ki jih ta prinaša. Tudi Lorenčič (2013, str. 64) je zapisala: »brezposelnost povzroča stroške 

državi, posamezniku in družbi v mnogih oblikah«. Torej, ko govorimo o posledicah 

brezposelnosti, ne omenjamo samo posameznika, temveč tudi državo in družbo. Na ravni 

posameznika izguba zaposlitve drastično zniža življenjsko raven, povzroča zdravstvene 

težave, psihičen stres in načenja kakovost življenjskega kapitala ter je vzrok za ekonomsko 

razlikovanje med posamezniki v družbi (Uradni list RS, 2001). Na ravni družbe pa zaradi 

neizkoriščenih človeških potencialov prihaja do zapravljanja bruto domačega proizvoda, saj 

tisti, ki ne opravlja dela, ne ustvarja nobene dodane vrednosti. Potem so tu še denarna 

nadomestila za čas brezposelnosti, ki jih država določeno obdobje nudi brezposelnim osebam 

za lajšanje posledic le te. Prav tako zaradi nezaposlenosti v državno blagajno priteče manj 

davkov in prispevkov, kar negativno vpliva na celotno družbo.   

Da je brezposelnost resen problem se zavedajo številni strokovnjaki in politiki nacionalnih 

držav in Evropske unije, zato je temu področju makroekonomije posvečeno vse več 

pozornosti.  

 

Osnovne pojme s področja brezposelnosti opredeljujem v nadaljevanju magistrske naloge. 
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3.1.1 Opredelitev brezposelnosti 

 

Kljub temu, da brez težave iz besede »brezposelnost« razberemo njen pomen, jo moramo 

definirati skladno z veljavnimi pravili. Ker populacijo brezposelnih sestavljajo brezposelne 

osebe, je potrebno z ekonomskega vidika definirati osebe, ki to populacijo sestavljajo oziroma 

se vanjo uvrščajo.  

 

V skladu s pravili, ki jih je postavila Mednarodna organizacija za delo (ILO), pojem 

nezaposleni zajema vse osebe stare od 15 let in več, ki so bile v opazovalnem obdobju (Murn, 

2007, str. 181):  

 

 brez dela, kar pomeni, da niso bile v plačanem ali neplačanem delovnem razmerju; 

 začasno razpoložljive za delo, kar pomeni, da so bile osebe v opazovanem obdobju 

razpoložljive za plačano ali neplačano delo ali samozaposlitev; 

 so iskalci zaposlitve, kar pomeni, da so osebe v opazovanem obdobju poskušale najti 

plačano zaposlitev, ali se same zaposliti ter so prijavljene na Zavodu RS za 

zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve; 

 so že našle delo, vendar ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem obdobju. 

Slika 3. 1: Struktura prebivalstva glede na aktivnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po SURS, 2010 

PREBIVALSTVO 

Prebivalci pod/nad določeno  starostjo Delovno sposobno prebivalstvo 

Aktivno prebivalstvo Neaktivno prebivalstvo 

Brezposelne osebe Delovno aktivno prebivalstvo 

Zaposlene osebe Samozaposlene osebe Pomagajoči družinski 

člani 
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Naj pojasnim, da se osebe stare od 15 let in več, ki so prav tako brezposelne, vendar v 

poročevalskem obdobju niso aktivno iskale dela, razvršča med delovno sposobno 

prebivalstvo, vendar v kategorijo neaktivnega prebivalstva (SURS, 2010). Med neaktivno 

prebivalstvo uvrščamo še šolajočo mladino, gospodinje, upokojence, ljudi, ki zaradi bolezni 

niso sposobni za delo ter ljudi, ki ne marajo delati oziroma dela ne potrebujejo.  

 

Torej gre za populacijo ljudi, ki se ne uvršča niti med delovno aktivno prebivalstvo niti med 

brezposelne (Svetlin, 2009). Za lažje razumevanje si poglejmo Slika 3. 1: strukturo 

prebivalstva glede na aktivnost.  

 

Na kratko naj še pojasnim posamezne kategorije v strukturi prebivalstva. Delovno sposobno 

prebivalstvo sestavljajo vse osebe stare od 15 let in več, ki so sposobne za delo. Ta populacija 

se v nadaljevanju deli na aktivno prebivalstvo in na neaktivno prebivalstvo. Pri čemer je 

aktivno prebivalstvo seštevek delovno aktivnega prebivalstva, torej tistih, ki imajo v 

opazovanem obdobju zaposlitev in za svoje delo prejemajo dohodke (zaposlene in 

samozaposlene osebe ter pomagajoči družinski člani). Ne glede na to ali trenutno delajo ali so 

začasno odsotne z dela zaradi koriščenja letnega dopusta, bolniške odsotnosti, stavk in na 

brezposelne, torej tiste, ki ne opravljajo dela, ker prvič ali ponovno iščejo zaposlitev (Svetlin, 

2009). 

 

3.1.2 Merjenje brezposelnosti 

 

Podatke o brezposelnosti lahko prikazujemo kot absolutno število ali kot stopnjo 

brezposelnosti, torej v odstotku. Stopnje so bolj standardizirane, zato se v praksi pogosteje 

uporabljajo, hkrati pa omogočajo lažjo primerjavo med državami. Stopnja brezposelnosti 

pomeni delež brezposelnih v delovni sili, delovno silo pa sestavljajo delovno aktivni, torej 

tisti, ki dejansko opravljajo delo in brezposelni, kar se prikazuje v odstotkih (Trbanc, 1994, 

str. 58).   

 

Zaradi lažjega razumevanja zapišimo še formule, s katerimi se pri proučevanju trga dela 

najpogosteje srečujemo (glej Slika 3. 2).  
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Slika 3. 2: Stopnja aktivnosti, delovne aktivnosti in brezposelnosti 

 

 

Vir: prirejeno po SURS »Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili)«, 2009 

 

V večini evropskih držav brezposelnost merimo na dva načina, med katerima obstaja velika 

razlika, in sicer z razloga, ker se podatki ne zbirajo na enak način. Ta dva načina sta:  

 

 po anketi o delovni sili, ki predstavlja najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev 

v Sloveniji (anketna brezposelnost). Izvaja se skladno z navodili Mednarodne 

organizacije za delo (ILO) ter v skladu z zahtevami Statističnega urada Evropske unije 

(Evrostata) in omogoča medsebojno primerljivost med državami, ki brezposelnost 

merijo na ta način (Svetin, 2009).  

 po registru Zavodov za zaposlovanje (registrirana brezposelnost). Zbrane podatke 

ZRSZ objavlja mesečno, medtem ko stopnjo brezposelnosti oseb izračunava SURS na 

podlagi podatkov ZRSZ. Pridobljeni podatki na ta način se uporabljajo le na 

nacionalni in regionalni ravni in niso mednarodno primerljivi (Svetin, 2004).   

 

Objavljeni podatki se po eni in drugi evidenci močno razlikujejo, za kar obstaja več razlogov. 

Eden izmed najpomembnejših razlogov je različen vir zajemanja podatkov. In sicer podatki iz 

registra temeljijo na Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva
1
, kar pomeni, da gre 

                                                 
1
 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva vzdržuje in ažurira ZRSZ, in sicer s podatki iz obrazcev 

»M1, M2, in M3«, na katerih podjetja sporočajo podatke, ki so potrebni za uvedbo in  vodenje matične evidence   

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, evidence zdravstvenega zavarovanja, evidence o sklenitvi delovnega 

razmerja (Domijan in Kozlevčar, 2004).   

• brezposelne osebe / aktivno prebivalstvo 
* 100 

Stopnja brezposelnosti 

• delovno aktivno prebivalstvo / delovno 
sposobno prebivalstvo * 100 

Stopnja delovne aktivnosti 

• aktivno prebivalstvo / delovno sposobno 
prebivalstvo * 100 

Stopnja aktivnosti 
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v tem primeru za popolno zajetje podatkov, medtem ko anketni podatki temeljijo na oceni, saj 

so podatki pridobljeni na podlagi Ankete o delovni sili, ki ne zajema celotne populacije 

temveč temelji na vzorcu. Drugi pomemben razlog za razlike je različna definicija 

brezposelne osebe, kar v nadaljevanju ponazarjam s primerom. Oseba prijavljena na Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje je v opazovanem tednu znancem ali sorodnikom 

počistila hišo, za kar je prejela določeno plačilo. Ker je ta oseba v opazovanem tednu delala, 

se po Anketi o delovni sili ne uvršča med brezposelne osebe, čeprav je prijavljena na Zavodu 

RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Od tod izvirajo največje razlike, saj je anketna 

brezposelnost v primerjavi z registrirano občutno nižja (glej Graf 3. 1). Prednost Ankete o 

delovni sili je, da preučuje celoten segment delovno sposobnega prebivalstva, torej ne samo 

brezposelne, temveč tudi zaposlene in neaktivne osebe. 

 

Graf 3. 1: Primerjava anketne in registrirane brezposelnosti v RS od 2005 do 2014
1
 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ in SURS 

Na razlike vpliva tudi obdobje opazovanja, saj se podatki za register zajemajo mesečno, in 

sicer na zadnji dan v mesecu, anketni podatki pa štirikrat letno oziroma četrtletno. 

Nezanemarljiv vir razlik je tudi ta, da register poroča stanje podatke na zadnji dan v mesecu, 

pri anketi pa se pridobljeni podatki nanašajo na stanje tedna dni pred anketiranjem, torej na 

stanje od ponedeljka do nedelje (SURS »Metodološka pojasnila«, 2010). V nadaljevanju si 
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poglejmo še najbolj ključne prednosti ter slabosti ene in druge metodologije merjenja 

brezposelnosti (Slika 3. 3).  

Slika 3. 3: Prednosti in slabosti metodologij merjenja brezposelnosti 

 

Vir: prirejeno po SURS 

Za potrebe magistrske naloge bom pri primerjavi vseh proučevanih podatkov zaradi lažje 

primerljivosti vseskozi uporabljala podatke registrirane stopnje brezposelnosti, v številki in 

deležu, ki jih je možno pridobiti na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje.  

 

3.1.3 Registrirana brezposelnost 

 

Register Zavoda RS za zaposlovanje med brezposelne uvršča vse osebe, ki so prijavljene v 

njihovi evidenci, ne glede na to ali prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, denarno 

pomoč ali ne.   

 

Register zajema vse osebe stare nad 15 let, ki izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje za delo, 

kar pomeni da so sposobne za delo. Hkrati so zaposlitev pripravljene sprejeti takoj in jo same 

tudi aktivno iščejo, kajti v nasprotnem primeru jih ZRSZ črta iz evidence brezposelnih oseb. 

Poleg naštetega morajo izpolnjevati še pogoje: da niso v delovnem razmerju, da niso 

upokojene, da niso študenti ali dijaki, vajenci ali udeleženci izobraževanja odraslih, mlajših 

od 26 let in niso na prestajanju zaporne kazni, daljše od 6 mesecev. Prav tako se v register 

brezposelnih oseb ne morejo prijaviti samozaposlene osebe, lastniki ali solastniki 

Anketna brezposelnost 

•PREDNOSTI 

•mednarodno primerjljiva 

•na isti način se pridobivajo podatki o 
nezaposlenih, zaposlenih in neaktivnih, 
to pa omogoče vpogled v celotno 
delovno sposobno prebivalstvo 

 

•SLABOSTI 

•draga izvedba 

•temelji na vzorcu 

•omejene analize (npr. po dejavnostih) 

•podatki le četrtletno 

Registrirana brezposelnost 

•PREDNOSTI 

•mesečni podatki 

•poceni izvedba 

•popolno zajetje podatkov 

•natančni podatki 

 

•SLABOSTI 

•ni mednarodno primerjljiva 
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gospodarskih družb ali lastniki, najemniki ali drugi uporabniki kmetijskega ali gozdnega 

zemljišča z dobičkom iz dejavnosti oziroma katastrskim dohodkom (STAT.SI. Metodološka 

pojasnila, 2010)
2
. 

Na gibanje števila registrirano brezposelnih oseb vplivata predvsem priliv oseb v 

brezposelnost ter odliv iz brezposelnosti. V obdobju od leta 2008 dalje, ko je brezposelnost v 

Sloveniji štela dobrih 63 tisoč (glej Tabela 3. 1), se je le ta iz leta v leto močno povečevala, 

pri čemer je povečanje brezposelnosti v tem obdobju pretežno posledica propada mnogih 

slovenskih podjetij, zaradi svetovane finančne in gospodarske krize. Po podatkih iz poročil 

Zavoda RS za zaposlovanje je največje število novih brezposelnih oseb prinesel stečaj 

podjetja Mura »Eurpean Fashion Design« brez ostalih družb, ki spadajo pod njeno okrilje in 

je v letu 2009 prispeval v brezposelnost 944 oseb.  

 

Pomembno je omeniti tudi to, da na zmanjšanje števila registriranih brezposelnih oseb ne 

vpliva samo zaposlenost, temveč tudi odjava iz evidence brezposelnosti zaradi razlogov, ki ne 

pomenijo zaposlitev (Divjak, 2008). Tak primer so na primer kršitve obveznosti, ko iskalec 

zaposlitve ni bil na razpolago za delo ali pa odjave oziroma prehod v druge evidence 

(predvsem v neaktivnost zaradi upokojitve).  

Tabela 3. 1: Gibanje registrirane brezposelnosti v RS od 2005 do 2014 
3
 

Leto Povprečno število 

registriranih brezposelnih 

oseb 

Povprečna stopnja 

registrirane brezposelnosti 

(%) 

2005 91.889 10,2 

2006 85.836 9,4 

2007 71.336 7,7 

2008
2
 63.216 6,7 

2009 86.354 9,1 

2010 100.504 10,7 

2011 110.692 11,8 

2012 110.183 12,0 

2013 119.827 13,1 

2014 120.109 13,1 

Vir: prirejeno po ZRSZ » Trg dela v številkah«.  

                                                 
2
 Leto 2008 velja za začetek gospodarske krize v Sloveniji. 
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Iz Tabela 3. 1 je možno razbrati, da je bila v Sloveniji povprečna stopnja registrirane 

brezposelnosti oseb med leti 2005 in 2014 najvišja v letu 2013 in 2014, in sicer 13,1 odstotna 

ter da od leta 2008 vztrajno narašča, medtem ko je bila v letu 2008 v tem istem obdobju 

najnižja in sicer le 6,7 odstotna. Torej, če primerjamo povprečno stopnjo registrirane 

brezposelnosti v letu 2014 z letom 2008, lahko vidimo, da se je v času gospodarske krize v 

Sloveniji le ta povečala skoraj za 100 %. Če za primerjavo pogledamo še dejansko število 

brezposelnih, smo v letu 2014 zabeležili dobrih 120 tisoč brezposelnih, medtem ko v letu 

2008 le 63 tisoč registrirano brezposelnih oseb. O vzrokih za tako velike prilive v 

brezposelnost bom govorila v naslednjih poglavjih, pri čemer ne bom mogla, ne da bi omenila 

številne stečaje slovenskih podjetij, zamrznjeno zaposlovanje v javnem sektorju, 

podaljševanje delovne dobe starejšim, ipd. 

 

3.2 Vrste brezposelnosti 

 

Pri proučevanju trga dela se je potrebno zavedati, da obstaja več vrst brezposelnosti, ki jih je 

potrebno zelo dobro poznati, saj so ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti oseb odvisni od 

tega za katero vrsto brezposelnosti gre. V nadaljevanju omenjam vrste brezposelnosti (Slika 3. 

4), ki se med seboj razlikujejo glede na razlog, zakaj so se brezposelne osebe znašle med 

brezposelnimi.  

Slika 3. 4: Vrste brezposelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Svetlik (1985). 

BREZPOSELNOST 

Odkrita 
brezposelnost 

Frikcijska 
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Strukturna 
brezposelnost 
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zaradi premajhnega 

povpraševanja 

Ciklična 
brezposelnost 

Brezposelnost 
zaradi neskladne 
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Prikrita 
brezposelnost 

Podzaposlenost 
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V strokovni literaturi se najpogosteje pojavlja delitev po Svetliku (1985), in sicer na odkrito, 

kamor uvrščamo frikcijsko in strukturno brezposelnost ter brezposelnost zaradi premajhnega 

povpraševanja. Med strukturno brezposelnost uvrščamo ciklično brezposelnost in 

brezposelnost zaradi neskladne rasti. Poleg odkrite brezposelnosti poznamo še prikrito 

oziroma latentno brezposelnost ter prostovoljno in neprostovoljno brezposelnost (Slika 3. 4). 

V nadaljevanju sledi opis posamezne vrste brezposelnosti, kajti kot sem omenila, so ukrepi za 

zmanjševanja števila brezposelnih oseb odvisni od tega za kakšno vrsto brezposelnosti gre.  

 

3.2.1 Frikcijska brezposelnost 

 

Frikcijska brezposelnost je tam, kjer imamo opravka s trgom dela tako rekoč neizogibna. Je 

posledica stalne menjave zaposlitev prebivalstva, ki je normalno zaposleno. Ta vrsta 

brezposelnosti navadno traja kratek čas, najpogosteje se pojavlja med mladimi, ki iščejo prvo 

zaposlitev ali med tistimi, ki so zaposlitev izgubili zaradi poteka določenega časa pogodbe o 

zaposlitvi ter med odpuščenimi iz drugih razlogov. Frikcijsko brezposelnost povečujejo še 

prebivalci, ki želijo spremeniti delovno okolje oziroma se selijo v druge kraje, mesta ali regije 

in v povezavi s tem iščejo novo zaposlitev iz podobnih razlogov.  

 

Tovrstna brezposelnost je le začasna, saj traja od enega dneva do nekaj mesecev in predstavlja 

samo obdobje med dvema zaposlitvama. Frikcijsko brezposelnost srečamo v vsakem 

gospodarstvu, ki je na ravni polne zaposlenosti, saj je le ta plod prostovoljnih odločitev 

posameznikov o menjavi delovnih mest in ni vezana na gospodarske razmere. Tako lahko 

rečemo, da je prostovoljna oziroma naravna (Hrovatin, 2000, str. 206). 

 

Frikcijsko brezposelnost pripisujejo slabemu delovanju trga dela, predvsem pa slabemu 

pretoku informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Samo teoretično je 

mogoče, da imajo delavci, ki bi se želeli zaposliti, popolne informacije o prostih delovnih 

mestih in obratno, da imajo delodajalci, ki iščejo nove delavce, popolne informacije o iskalcih 

zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 35). 

 

Torej, če predpostavljamo, da je za brezposelnega prebivalca na voljo ustrezno delovno 

mesto, ki ga mora samo še poiskati, lahko rečemo, da je njegova brezposelnost frikcijska. Dalj 

časa ko išče drugo zaposlitev, tem dlje je taka oseba frikcijsko brezposelna oziroma tem večja 
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je celotna frikcijska brezposelnost. Kolikšen delež v celotni brezposelnosti predstavlja 

frikcijska brezposelnost je precej težko oceniti. Schiller (2003) pravi, da delež frikcijske 

brezposelnosti predstavlja komaj od 2 do 3 odstotke celotne stopnje brezposelnosti.   

 

Frikcijsko brezposelnost bi zmanjšali: 

 z ukrepi za usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili; 

 z zagotavljanjem ažurnih in natančnih informacij o prostih delovnih mestih in iskalcih 

zaposlitve ter  

 z modernizacijo služb za zaposlovanje (avtomatizacija, informatizacija) (Svetlik, 

1985, str. 106).  

 

3.2.2 Strukturna brezposelnost 

 

Strukturna brezposelnost je najtežja, najpogostejša in najbolj problematična oblika 

brezposelnosti, ki povzroča največje težave vsem akterjem, ki se ukvarjajo z njenim 

zmanjševanjem. Njeni začetki segajo še v čas stare Jugoslavije (sedemdeseta leta). Zato se 

bom, kot sem že zapisala v uvodu magistrske naloge, v empiričnem delu naloge posvečala 

izključno strukturni brezposelnosti v obdobju pred gospodarsko krizo v Sloveniji (2005 – 

2008) in jo primerjala z obdobjem med njo (2009 – 2014) ter iskala razlike in podobnosti med 

obdobjema, kot tudi vzroke v primeru strukturnih sprememb. S problemom strukturne 

brezposelnosti se ukvarja država, in sicer z različnimi programi aktivne oblike zaposlovanja, 

spodbudami za zaposlovanje brezposelnih oseb in podobno.  

 

Primer strukturne brezposelnosti je na primer neskladje med ponudbo in povpraševanjem, kjer 

se na eni strani pojavljajo presežki določenih poklicev, na drugi strani pa pomanjkanje drugih 

poklicev. Vzrok za slednje je najpogosteje gospodarski razvoj, saj nekateri sektorji oziroma 

panoge rastejo in se razvijajo hitreje kot druge. S tehnološkim razvojem se pojavljajo tudi 

povsem nove panoge, novi načini dela, zaradi česar podjetja povprašujejo po določenih 

profilih delavcev, na razpolago pa so drugače usposobljeni delavci, torej gre za razliko med 

iskano in dejansko izobrazbo delavcev. Ali povedano drugače, ko znanja in veščine 

brezposelnih ne ustrezajo več zahtevam prostih delovnih mest na trgu dela. Zaradi razvoja 

informacijsko-komunikacijske tehnologije in računalništva pa se je močno povečalo 

povpraševanje po strokovnjakih s tega področja, zmanjšalo pa se je povpraševanje po 
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nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcih. Proizvodne linije v industrijskih obratih so 

danes vse bolj avtomatizirane in za svoje vzdrževanje ter servisiranje potrebujejo izobražene 

strokovnjake s tega področja. Za prestrukturiranje skrbi država na način, da usposablja 

brezposelne osebe in jih pripravlja na nova delovna mesta.  

 

Strukturna brezposelnost tako vključuje težje zaposljive kategorije, kot so osebe s prenizko in 

neustrezno izobrazbo, mlade brez izkušenj in starejše, ki se še posebej težko prilagajajo novim 

oziroma drugačnim razmeram na trgu dela (Hrovatin, 2000, str. 206). 

 

Neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem je lahko tudi geografska, ko imamo potrebe 

po delavcih v enem kraju ali lokaciji, ponudbo dela pa v drugem kraju. Mobilnost delovne sile 

pa je nezadostna, da bi to neusklajenost tudi odpravila (Senjur, 2001, str. 152).  

 

Na spodnji (Slika 3. 5) si zaradi za lažjo predstavo oglejmo kategorije strukturne 

brezposelnosti, za katere je večinoma značilna dolgotrajnost, to pa predvsem zaradi počasne 

odprave neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.  

Slika 3. 5: Kategorije strukturne brezposelnosti 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

 

Strukturno brezposelnost bi lahko zmanjšali (Svetlik, 1985): 

 s primernimi programi in ukrepi APZ, ki so namenjeni najtežje zaposljivi populaciji ljudi 

(starejši brezposelni, dolgotrajno brezposelni, mladi brez izkušenj ter invalidi) brez 

finančne omejitve, ki bi onemogočala realizacijo programov in ukrepov za spodbujanje 

zaposlovanja.  

Po trajanju brezposelnosti 

Po  doseženi stopnji izobrazbe 

Po starosti brezposelnih 

Po spolu 
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 s prekvalifikacijo in usposabljanjem tistih, ki imajo bodisi neustrezno ali prenizko 

izobrazbo s pomočjo programov vseživljenjskega učenja, ki ga izvaja MIZŠ; 

 s preselitvijo delavcev oziroma večjo mobilnostjo delovne sile. 

 

3.2.3 Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja  

 

Brezposelnost zaradi premajhnega števila povpraševanja se v literaturi pojavlja pod različnimi 

imeni. Ta so: krizna brezposelnost, pogojna ciklična brezposelnost, Keynesova brezposelnost. 

Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se kaže kot presežek ponudbe delovne sile 

nad povpraševanjem delovnih mest. Za vse, ki bi želeli delati, ni dovolj prostih delovnih mest. 

Ta brezposelnost se pojavlja le občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarstev v času 

gospodarskih kriz oziroma v času recesij in navadno zgine hkrati z oživljanjem gospodarske 

rasti. Pod to vrsto brezposelnosti uvrščamo še ciklično brezposelnost in brezposelnost zaradi 

neskladne rasti. V nadaljevanju pojasnjujem obe obliki.  

 

Ciklična brezposelnost je posledica cikličnih nihanj v gospodarstvu in se pojavlja v času 

recesij. Z recesijo je povezan upad gospodarstva, posledično tudi upad bruto domačega 

proizvoda ter upad potrošnje. Vse to vpliva na zmanjševanje obsega proizvodnje, kar 

posledično privede na eni strani do zmanjšanja povpraševanja po delovni sili, na drugi strani 

pa do nezaželenih odpuščanj s strani delodajalcev. Neprostovoljna brezposelnost oseb se v 

obdobju recesij pojavlja na celotnem območju in zajame skoraj vse sektorje in vse kategorije 

zaposlenih. S ponovno rastjo gospodarstva oziroma razcvetom gospodarstva začne ciklična 

brezposelnost počasi izginjati, vendar ne enako hitro, kot je do nje prišlo (Hrovatin, 2002, 

str. 207). Slednje pomeni, da v obdobju gospodarske krize brezposelnost zelo hitro naraste, 

medtem ko njeno zmanjševanje poteka veliko počasneje in je navadno za to potrebnih več let 

gospodarske rasti. Brezposelnosti v času gospodarskega razcveta pravimo brezposelnost 

zaradi neskladne rasti, ki ni odvisna le od gospodarskih ciklov in navadno traja daljše časovno 

obdobje. Omenjena vrsta brezposelnosti je posledica prehitrega tehnološkega razvoja, 

neustrezne strukture investicij ter zaradi nenadnih povečanj delovne sile in zaradi drugih 

podobnih razlogov (Svetlik 1985, 46 – 53). 

 

Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja bi lahko zmanjšali z (s): 
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 reguliranjem povpraševanja po delovni sili; 

 subvencioniranjem plač delavcev, ki bi bili sicer odpuščeni; 

 subvencioniranjem novih delovnih mest; 

 javnimi deli. 

 

3.2.4 Prikrita oziroma latentna brezposelnost 

 

V kategorijo prikrite oziroma latentne brezposelnosti uvrščamo zaposlene, ki sicer imajo 

zaposlitev, vendar ne prispevajo k rasti bruto domačega proizvoda (BDP)
3

. Povedano 

drugače, gre za tiste zaposlene, ki na svojih delovnih mestih ne delajo dovolj, ali celo nič. 

Torej, če bi take zaposlene odpustili, to ne bi vplivalo na zmanjšanje BDP, saj bi le ta ostal 

enak kot pred tem. Ugotavljanje prikrite oziroma latentne brezposelnosti ni enostavno. 

Dejansko bi bilo potrebno seštevati vse tiste ure, ki niso namenjene delu oziroma ko jih oseba 

ne izrablja za delo, da bi lahko ugotavljati dejansko prikrito brezposelnost. Zlasti visoka je 

bila v bivšem samoupravnem socialističnem sistemu, v katerem je bila osnovna človekova 

pravica, pravica do dela, zaradi česar je bila skupna brezposelnost razmeroma nizka, prikrita 

brezposelnost pa visoka (Hrovatin, 2000, str. 207). 

 

Med prikrito brezposelne štejemo tudi prebivalce, ki so delovno sposobni, vendar niso 

zaposleni in iz različnih razlogov zaposlitve tudi ne iščejo. Prikrito ni brezposeln, kdor je 

delno zaposlen in dela s skrajšanim delovnim časom, če sam ne želi delati več.  

 

Metode za ugotavljanje in merjenje prikrite brezposelnosti so še vedno slabše izdelane kot 

tiste za odkrivanje odkrite brezposelnosti. Saj je bilo temu problemu posvečeno manj 

pozornosti, predvsem zato, ker je bila politika zaposlovanja ocenjena za uspešno že, če je 

uspela zmanjšati odkrito brezposelnost, četudi jo je zmanjšala s prelivanjem v prikrito 

brezposelnost.  

   

Omenjena vrsta brezposelnih oseb je bila odkrita na podlagi kritik strokovnjakov s področja 

brezposelnosti, ki so trdili, da se vsaki metodi odkrivanja odkrite brezposelnosti izmuzne 

določena kategorija oseb, za katere so trdili, da so brezposelne. Dober primer za to so tako 

imenovani apatični delavci, ki zaposlitve ne iščejo samo zato, ker si ne upajo ali ne upajo več, 

                                                 
3
 BDP je makroekonomska kategorija, s katero države izkazujejo ekonomsko moč svojega gospodarstva.  
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da bi jo našli. Gre za pojav, ki je v času visoke brezposelnosti zelo pogost. Namreč 

posamezniki, ki so že dalj časa brezposelni, postanejo malodušni in zaposlitve ne iščejo 

dovolj aktivno in se po anketi o delovni sili ne uvrščajo med brezposelne osebe, zaradi česar 

je brezposelnost v resnici mnogo višja, kot se jo prikazuje (OECDiLibrary)
4

. Takim 

prebivalcem nihče ne more oporekati brezposelnosti, hkrati pa je jasno, da jih med 

registriranimi iskalci zaposlitve oziroma med odkrito brezposelnimi osebami ni mogoče 

zaslediti. Na svetu je trenutno 197 milijonov brezposelnih ljudi (OECDiLibrary, 2014)
5
, od 

tega v Evropi 45 milijonov, in če bi šteli med brezposelne osebe še tiste, ki zaposlitve ne 

iščejo več, bi jih našteli 225 milijonov oziroma bi se stopnja brezposelnosti iz 6 % zvišala na 

6,9 % (Delo.si, »Mednarodna organizacija dela: Išče se 600 milijonov delovnih mest«, 

2012)
6
.  

 

V kolikor bi lahko natančno odkrili obseg prikrite brezposelnosti, bi lažje izračunali tudi 

celotno brezposelnost. Šele z upoštevanjem vseh vrst odkrite in prikrite brezposelnosti bi 

lahko pravilno ocenili pojav brezposelnosti. Jasno pa je, da je celotna brezposelnost 

neprimerno večja, kot pa jo kažejo številke o registriranih iskalcih zaposlitve. Naj omenim še, 

da je potrebno vrste prikrite brezposelnosti obravnavati ločeno od primera do primera 

(Svetlik, 1985, str. 55 – 59).  

 

Na kratko še pojasnimo podzaposlenost, ki jo uvrščamo med prikrito brezposelnost. Zakaj 

prikrito? Primer podzaposlenosti so delojemalci, ki delajo krajši delovni čas, želeli pa bi 

polno zaposlitev, torej osem ur dnevno, vendar te možnosti nimajo. Take osebe štejemo med 

podzaposlene oziroma delno brezposelne osebe. V času gospodarske krize se je zaradi 

podpiranja zaposlitev s krajšim delovnim časom s strani države obseg delnih zaposlitev v letih 

med 2009 do 2010 precej povečal (UMAR »Spremembe na trgu dela v EU in Sloveniji v 

obdobju 2008 – 2012«, 2013). Nadalje podzaposleni so tudi tisti, ki imajo višjo izobrazbo kot 

jo zahteva delovno mesto na katerem so zaposleni. Gre za posameznike, ki delo opravljajo na 

slabše plačanih delovnih mestih, ker ne najdejo zaposlitve, primerne svoji izobrazbi oziroma v 

poklicu za katerega so se izobraževali. Delež podzaposlenih med registrirano brezposelnimi je 

težko oceniti, največji delež pa predstavljajo mladi, ki ne dobijo zaposlitve v svoji stroki in 

sprejemajo vse, predvsem iz razloga; »bolje slabo plačano delo kot pa cesta«. Po podatkih 

Eurostata je v 28. državah Evropske unije podazposelnih približno 10 milijonov ljudi, kar je v 

primerjavi z ostalo brezposelnostjo malo, vendar se je potrebno zavedati, da podzaposlenost 

slabo vpliva na karierno prihodnost posameznika ter pušča negativne posledice na 
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mladostnikih (Prijatelj, 2011). V Sloveniji je bilo v letu 2010 podzaposlenih približno 16 % 

ljudi, ki so imeli bodisi prenizko ali previsoko izobrazbo za delo, ki so ga opravljali (Svetin in 

Lah, 2011, str 5). 

 

3.2.5 Prostovoljna in neprostovoljna brezposelnost 

 

V kolikor bi bili na trgu delovne sile ponudba in povpraševanje uravnovešeni, potem bi lahko 

vsi, ki želijo delati, zaposlitev tudi dobili, vendar le za plačo, ki bi bila rezultat razmerja med 

ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Če ponudba delovne sile narašča hitreje kot 

povpraševanje, ima to vpliv na višino plače. Torej v tem primeru lahko dobijo zaposlitev le 

tisti, ki so pripravljeni delati za nižjo plačo. Če pa prebivalec ni pripravljen delati za nižje 

plačilo, ker se mu le to zdi prenizko ter tako delo odkloni, pravimo tej obliki brezposelnosti 

»prostovoljna brezposelnost«. Svobodna volja posameznika je torej tisti zunanji, moteči 

dejavnik, ki ruši tržno ravnovesje. Tako je krivda za brezposelnost prevaljena na tiste, ki so z 

njo prizadeti. Poleg prenizkih plač pa so povod za brezposelnost tudi previsoke plače. Zakaj? 

Obstajata dva razloga. Prvi je ta, da pri večjih plačah več ljudi išče zaposlitev, istočasno pa so 

delodajalci pripravljeni zaposliti manjše število delavcev. Poleg tega pa ima previsoka plača 

tudi vpliv na dvig inflacije, kar nazadnje najbolj prizadene ravno tiste, ki so brez zaposlitve.  

Poleg posameznikov, ki niso pripravljeni sprejeti dela za nižje plačilo, štejemo med 

prostovoljno brezposelne tudi tiste posameznike, ki se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so 

na voljo prosta delovna mesta, in tiste, ki se zaradi zaposlitve niso pripravljeni prekvalificirati. 

  

Čim bolj je oseba pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti delovnega 

mesta od doma in podobnih pogajanjih za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je njena 

brezposelnost. O prostovoljni brezposelnosti se veliko razpravlja v zvezi z raznimi oblikami 

pomoči, ki so je deležni brezposelni. Če je ta pomoč previsoka, jih to spodbuja, da zapuščajo 

delo, se ne zaposlujejo in so bolj izbirčni pri iskanju nove zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 25 – 

30).   

 

Če na kratko povzamem, gre pri prostovoljni brezposelnosti za prebivalce, ki imajo raje prosti 

čas ali druge dejavnosti kot pa delo pri dani tržni plači. Lahko pa so tudi frikcijsko 

brezposelni, ker iščejo svojo prvo zaposlitev. Lahko gre za delavce, ki imajo raje socialno 

podporo ali podporo za brezposelne, kot pa slabo plačano delo. Iz več razlogov se lahko ljudje 

prostovoljno odločijo, da pač pri dani plači ne bodo delali. Kljub temu pa je potrebno v 
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uradnih statistikah tudi te ljudi šteti kot brezposelne. Neprostovoljno brezposelnost 

povzročajo neprilagodljive plače. Motnje na trgu dela povzročajo previsoke plače, posledica 

tega je, da pri takih plačah išče delo več usposobljenih delavcev, kot pa je delovnih mest na 

razpolago. Zaradi presežka delovne sile delodajalci uveljavijo strožje zahteve glede 

usposobljenosti in najamejo najbolj usposobljene ter izkušene delavce. Tako se zgodi, da 

usposobljeni delavci, ki želijo delati, pri dani plači ne morejo najti dela in postanejo 

neprostovoljno brezposelni.  

 

3.2.6 Naravna stopnja brezposelnosti 

 

Za naravno stopnjo brezposelnosti je značilno, da je vsa brezposelnost ali frikcijska ali 

strukturna. Naravna stopnja brezposelnosti prevladuje dolgoročno in je običajna za določeno 

gospodarstvo. Pri tej stopnji brezposelnosti ni pritiska na zviševanje cen in plač. Z naravno 

stopnjo brezposelnosti določamo polno zaposlenost in potencialni realni bruto domači 

proizvod. Če je v gospodarstvu stopnja brezposelnosti na ravni naravne stopnje 

brezposelnosti, tedaj pravimo, da gospodarstvo deluje pri polni zaposlenosti. Če bi 

gospodarstvo delovalo pri polni zaposlenosti eno leto, bi proizvedlo potencialni realni bruto 

domači proizvod (Murn, 2007, str. 181). 

 

3.3 Vzroki brezposelnosti 

 

Zakaj so posamezniki brezposelni je mnogo različnih vzrokov. Po vsebini so lahko posledica 

gospodarskih dogajanj, lahko je vzrok tudi neustrezna izobrazba, premalo delovnih izkušenj, 

starost, osebnostne lastnosti, kompetence itn. V nadaljevanju so našteti pomembnejši vzroki 

za nastanek brezposelnosti. Ti so:  

 

 posledice zaradi zožitve trga. Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je brezposelnost 

rekordno povečala predvsem zaradi izgube jugoslovanskih in delno vzhodnih trgov. To je 

imelo vpliv na padec povpraševanja in s tem na padec proizvodnje. Slovenski trg je postal 

premajhen, saj je štel namesto dotedanjih 22 milijonov jugoslovanskih potrošnikov, samo 

še 2 milijona slovenskih potrošnikov, poleg tega je po razpadu Jugoslavije usahnilo tudi 

povpraševanje po mnogih slovenskih izdelkih. Tako se je število registrirano brezposelnih 

v Sloveniji iz 28.000 v letu 1989 povečalo na skoraj 130.000 v letu 1993 (Krašovec, 

2001); 
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 neustrezna izobrazba posameznika in strukturno neskladje na trgu dela zaradi 

neenakomernega vpisa na šole in izobraževalne programe. Ob zaključku šolskega leta 

2013/2014 smo imeli v Sloveniji 17.280 devetošolcev, ki so zaključili osnovno šolanje in 

od katerih se je le 2.122 odločilo, da bo šolanje nadaljevalo na poklicno–tehničnih šolah. 

Ašič (2015) je mnenja, da so taka neskladja posledica ostankov razmišljanja iz 80. let. Saj 

je od nekdaj veljalo, da se najboljši med najboljšimi vpisujejo na gimnazije, nato pa 

nadaljujejo šolanje na fakultetah, pri tem pa pozabljajo na svoje želje in v večini primerov 

podležejo pritiskom družine in okolja. Da ne bi prihajalo do presežkov in pomanjkanja 

določenih kadrov, bi morali prilagoditi izobraževalni sistem glede na potrebe trga dela. 

Potrebno bi bilo vzpodbuditi zanimanje mladih za določene poklice in jih temeljito 

podučiti, da obstajajo delovna mesta in možnost za razvoj kariere na različnih področjih 

(Šifrar, 2008);  

 

 pomanjkanje delovnih izkušenj. Namreč v praksi velja, da imajo tisti z več izkušnjami 

prednost pri zaposlovanju. Delodajalci tako vidijo mlade predvsem kot delovno silo brez 

primernih izkušenj. Delodajalci namreč težko ocenijo, kakšne so delovne navade in 

kvalitete mladih, zato takšna zaposlitev za delodajalce pomeni določeno tveganje, ki pa ga 

zmanjšujejo tako, da mladim ob vstopu ponujajo bolj nestalne in prožnejše oblike 

zaposlitev (Verša, 2004, str. 21). Mnenja sem, da bi lahko mladim na trgu dela precej 

izboljšali njihov položaj v kolikor bi na šolah posvečali več pozornosti pridobivanju 

praktičnih znanj. V šolskih načrtih bi morali predvidene ure obvezne prakse vsaj podvojili 

in na ta način mladim omogočiti, da že v času šolanja pridobijo delovne navade in 

izkušnje. Delodajalci pa bi se morali zavedati, da imajo mladi določena specifična znanja, 

ki jih pri starejših dostikrat pogrešamo (to je: znanje jezika, znanje uporabe računalnika, 

interneta, telekomunikacijske tehnologije, …). Prav tako pa je lahko zelo uspešna tudi 

takšna ekipa, ki je sestavljena iz različnih profilov zaposlenih (mlajših, starejših, žensk in 

moških z različnimi izkušnjami ter različnim profilom izobrazbe); 

 

 podaljševanje delovne dobe starejšim. Na eni strani se podaljšuje delovno dobo starejšim, 

na drugi strani pa imamo posameznike, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, vendar se 

ne želijo upokojiti iz različnih (osebnih) vzrokov. Najpogostejši vzrok za take odločitve je 

vsekakor ta, da je prehod iz aktivnega med neaktivno prebivalstvo povezan s precejšnjim 

padcem denarnih prejemkov, kar za marsikoga ni sprejemljivo. Posledica kasnejšega 
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upokojevanja je višja starost ob upokojitvi in daljša zasedenost delovnih mest, ki bi jih 

sicer lahko zasedli mladi, v kolikor bi se starejši ob izpolnitvi predpisanih pogojev za 

upokojitev tudi dejansko odločili (Malačič, 2006);  

 

 Manjše zaposlitvene možnosti povzroča tudi upad gospodarstva, saj je z gospodarsko 

krizo neločljivo povezano odpuščanje in varčevanje v vseh segmentih. V obdobju od leta 

2008 so k občutno višji brezposelnosti največ prispevala številna mala, srednja in velika 

podjetja, ki so šla v stečaj, njihovi zaposleni pa večinoma med nezaposlene. To bom 

podrobneje predstavila v empiričnemu delu magistrske naloge.  

 

3.4 Posledice brezposelnosti 

 

Brezposelnost povzroča ekonomske in politične probleme. Z ekonomskega vidika je 

brezposelnost nezaželena zato, ker je dejanski BDP manjši od potencialnega. To pomeni, da 

bi lahko država ustvarila več, če bi zaposlila vse za delo sposobne ljudi. Politični problem pa 

se kaže v tem, da vlada, ki dopušča visoko stopnjo brezposelnosti, težko pridobi naklonjenost 

volivcev. Brezposelnost lahko pri posameznikih povzroči gmotne težave, kot so depresija, 

občutek odvečnosti, agresivnost, stresno počutje, kar običajno vodi v socialne probleme, v 

alkoholizem, narkomanijo, kriminal, večjo obolelost ljudi, samomorilnost (Setnikar Cankar, 

Hrovatin, 2002, str. 161). Bratina (1992) pravi, da situacijo v kateri se znajde posameznik po 

izgubi zaposlitve, lahko opišemo kot travmatičen dogodek, ki prinaša številne opazne 

posledice. Najbolj očitne posledice so finančne narave, sledijo socialne, ki jih je težje oceniti, 

potem pa so tu še posledice, ki se nanašajo na zdravje (stres, tesnoba, vdanost v usodo) 

(Haralambos in Holborn, 1995). Skupno stališče številnih sociologov je, da brezposelnost 

pomeni stisko zaradi pomanjkanja denarja in dela. Izgubo zaposlitve brezposelni povezujejo z 

občutki zapostavljenosti in odvečnosti. Izgubiti zaposlitev pomeni pretrgati stike s sodelavci 

in spremeniti delovne navade. Mnogi so ugotavljali povezanost med nezaposlenostjo in široko 

paleto problemov in težav, ki jih ta prinaša. »Bolezen, prezgodnja smrt, poskusi samomora in 

dejanski samomori, razpad zakonske zveze, pretepanje otrok, rasni spori in nogometno 

huliganstvo
4
 so le nekateri izmed takih primerov« (Haralambos in Holborn, 1995, str. 255).   

 

                                                 
4
 Huliganstvo je termin, ki označuje neprimerno obnašanje, nespoštovanje pravil, norm, bontona,… Tesno je 

povezan z uličnimi tolpami ter neprimernim obnašanjem ob ekipnih športnih prireditvah (hr.wikipedia.org).  
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White v Haralambos (1995, stran 255) navaja študijo, ki jo je izvedel Urad za prebivalstvo, 

popis in raziskave v kateri je bilo ugotovljeno, da sta se dve tretjini nezaposlenih družin v 

prvih mesecih zadolžili. Eden od ključnih razlogov je, da se v času gospodarskih kriz, 

sorazmerno z nižanjem plač, nižajo tudi podpore brezposelnim ter ostali socialni transferji, 

kar dodatno otežuje življenje brezposelnim osebam.  V nadaljevanju prikazujem grafični 

prikaz možnih posledic, s katerimi se soočajo prizadeti.  

 

Slika 3. 6: Posledice brezposelnih – hierarhija 

 

Vir: Gržan, lastna raziskava (2015) 
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Posledica brezposelnosti v večini primerov pomeni tudi opuščanje dotlej običajnih dejavnosti, 

osamitev iz dotedanjega okolja, prikrajšanost v kulturnem in družabnem življenju, 

osamljenost in podobno. Da je prehod k skromnejšemu ali celo revnemu življenju za 

posameznika in njegovo družino zelo težak, se strinja tudi Kavar-Vidmar (1993, str. 104). 

Dolgotrajna brezposelnost vodi v revščino, odrekanje in prikrajšanost za materialne dobrine 

(Rapuš-Pavel, 2010, str. 344). V večini primerov brezposelni ostanejo brez edinega vira 

dohodkov za preživljanje sebe in svoje družine. Finančne težave brezposelnega navadno 

rešujejo ostali družinski člani, vendar je za mnoge brezposelne finančna odvisnost hud 

problem (Kavar-Vidmar, 1993, str. 102).  

 

Ugotavljam, da če na brezposelnost gledamo z očmi prizadetih, potem nam je jasno, da gre za 

problem velikih razsežnosti, ki si brez vsakršnega dvoma zasluži, da se o njen razpravlja, 

govori, piše, predvsem pa, da se išče nove in nove rešitve v prid manjši brezposelnosti ter 

večji blaginji naroda.  

 

Na spodnji Slika 3. 7 si poglejmo še štiri osnovne možnosti, kako posameznik postane 

brezposelna oseba.  

Slika 3. 7: Štirje načini – kako posameznik postane brezposelna oseba 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

 

3.4.1 Pomen zaposlitve za posameznika 

 

Zaposlitev predstavlja najpomembnejši inštrument uveljavljanja posameznika in s tem 

prizadevanja za ključne vloge v družbi ter obenem prinaša ugled in blagostanje. Zaposlitev 

pomeni potrditev posameznikove sposobnosti za delati in njegovo pripravljenost po 

prispevanju k dobrobiti vseh članov družbe (Čufer, 2009).  

Da prostovoljno opusti delo 

Da je neprostovoljno odpuščen z dela  

Da išče prvo zaposlitev 

Da ponovno išče zaposlitev 
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V večini primerov pomeni zaposlitev praviloma redni vir dohodkov za življenje in nudi 

zaposlenemu neko trdnost in varnost. Kutinova (2006, str. 9) pravi, da je zaposlitev 

pomembna, saj predstavlja mesto, kjer posameznik realizira svoje družbene vloge in si 

zagotavlja želeni družbeni status. Primeren družbeni status je med drugim povod za človeško 

srečo.  

 

Z opravljanjem dela posameznik pridobi sredstva, s katerimi si zagotavlja materialne dobrine 

zase in za svojo družino. »Delo vpliva na telesni in duševni razvoj človeka, razvija osebnostno 

strukturo, ki se kaže v odnosu do družbe, do dela in do samega sebe, omogoča doseganje 

osebnih uspehov in oblikovanje znanstvenih vrednot« (Mugerli, 2006, str. 6).  

 

3.5 Kritične skupine brezposelnosti 

 

Čeprav je povprečna stopnja nezaposlenosti lahko sorazmerno nizka, je lahko stopnja 

nezaposlenosti v določenih populacijskih skupinah, na primer med starejšimi, sorazmerno 

zelo visoka. Prav tako se lahko precej razlikuje stopnja nezaposlenosti med moško in žensko 

populacijo. Izrednega pomena je razmerje med kratkotrajno in dolgotrajno brezposelnostjo, 

saj je dolgotrajna brezposelnost najbolj problematična kategorija brezposelnosti, ker vsebuje 

vse ostale kategorije brezposelnih (moške, ženske, invalide, brez izobrazbe, mlade, starejše).  

Tabela 3. 2: Povprečni deleži posameznih kategorij brezposelnih oseb v RS od 2005 do 

2014 

Leto/ 

obdobje 

Povprečno št. 

registrirano 

brezposelnih 

Stari 

do 29 

let 

Ženske Brezposelni 

do 1. leta 

Brezposelni 

nad 1 leto 

Stari 50 

let in več 

2005 91.889 37,4 53,8 52,7 47,3 22,7 

2006 85.836 34,6 54,8 51,2 48,8 25,4 

2007 71.336 29,4 54,9 48,8 51,2 31,1 

2008 63.216 26,4 52,8 48,9 51,1 34,7 

2009 86.354 28,2 49,1 63,5 36.5 30,3 

2010 100.504 26,7 47,7 57,5 42,5 31,2 

2011 110.692 24,0 47,0 54,7 45,3 35,2 

2012 110.183 22,6 47,4 49,9 50,1 34,7 

2013 119.827 24,0 47,9 53,8 46,2 32,5 

2014 120.109 25,3 49,7 50,2 49,8 31,1 

Vir: prirejeno po ZRSZ »Trg dela v številkah« 
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Zavod RS za zaposlovanje vse brezposelne osebe, ki so leto in več brez dela že uvršča med 

dolgotrajno brezposelne. Eden od razlogov vse bolj naraščajoče dolgotrajne brezposelnosti je 

upad gospodarske rasti, saj zaradi manjšega obsega zaposlovanja se nezaposlenost oseb 

dodatno podaljšuje (Horvatin, 2000). 

 

V Sloveniji so se oblikovale skupine brezposelnih, ki so za delodajalce manj zanimive. Poleg 

zgoraj omenjenih, med problematične skupine lahko uvrstimo še mlade in starejše brez 

primerne izobrazbe ter invalide in ostale osebe z zdravstvenimi težavami (Smogavec, 2005, 

str. 12). V zadnjem obdobju ima Slovenija največ težav pri zaposlovanju moških, starejših ter 

mladih s končano visoko izobrazbo. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so 

zapisali, da gospodarska kriza najprej prizadene mlade, ker iščejo svojo zaposlitev v času 

zmanjševanja zaposlovanja. Žal ne delim njihovega mnenja, po mojih videnjih najtežje 

zaposlitev najdejo stari 50 let in več, ki se hkrati uvršajo še v kategorijo dolgotrajnih 

brezposelnih in največkrat nimajo niti primerne izobrazbe ter so po mojem mnenju tudi 

najtežje zaposljivi. Povprečen čas brezposelnega posameznika je v Sloveniji odločno prevelik 

(MDDSZ, »Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 – 2015«, 2011), zato je 

potrebno največ energije usmeriti v zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti.  

 

Graf 3. 2: Posamezne kategorije brezposelnih v Sloveniji v obdobju od 2005 do 2014 v 

odstotkih 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ,«Trg dela v številkah«. 
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V empiričnemu delu magistrske naloge se bom posvetila vsem strukturnim kategorijam 

(navedeno v Graf 3. 2) ter tudi izobrazbeni strukturi. Proučevala bom, kaj se dogaja z 

brezposelnimi mladimi oziroma starimi do 29 let, brezposelnimi ženskami in moškimi, 

dolgotrajno brezposelnimi ter brezposelnimi, ki so stari 50 let in več, ki veljajo za eno od 

najtežje zaposljivih kategorij. Prav tako bom raziskovala, kaj se dogaja z brezposelnimi glede 

na stopnjo izobrazbe. Za vsako posamezno kategorijo bom ugotavljala podrobnosti in razlike 

med dvema obdobjema ter iskala vzroke zanje.  

 

3.6 Gospodarska kriza in brezposelnost v Sloveniji 

 

Gospodarska kriza v Sloveniji močno vpliva na trg dela, kar se odraža z naraščanjem stopnje 

brezposelnosti. Spruk (2013, str. 5) pravi, da je gospodarska kriza najbolj prizadela tiste 

kategorije brezposelnih, ki imajo že v obdobjih gospodarske rasti največje težave z iskanjem 

zaposlitve. Pravi tudi, da negotove razmere na trgu dela vplivajo na obnašanje delodajalcev, 

ki so pri zaposlovanju izredno previdni. Predvsem se izogibajo zaposlovanju za nedoločen 

čas. Če že zaposlujejo, pa zaposlujejo le tiste, ki so pripravljeni sprejeti bolj prožne oblike 

zaposlitve, za določen čas in podobno. V Sloveniji je delež začasnih zaposlitev predvsem med 

mladimi nad povprečjem EU in je v letu 2012 med vsemi delovno aktivnimi mladimi znašal 

72 %, kar pomeni 30 % nad povprečjem EU (42,2 %). Gospodarska kriza pa ne vpliva samo 

na delodajalce, temveč tudi na obnašanje zaposlenih, saj so ti zelo previdni pri menjavi 

zaposlitve. Posledično je v času gospodarske krize fluktuacija zelo nizka, zaradi česar imajo 

brezposelni v času gospodarske krize veliko manjše možnosti za zaposlitev, kar pomeni, da se 

njihova brezposelnost podaljšuje.  

Graf 3. 3: Delovno aktivno prebivalstvo v RS od 2005 do 2014 (povprečje leta) 

 

Vir: prirejeno po SURS, »Število in indeks aktivnega prebivalstva po spolu«
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V nadaljevanju si poglejmo grafični prikaz delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, v 

obdobju od leta 2005 do leta 2014. Graf 3. 3 nazorno prikazuje, da se je v času gospodarske 

krize število delovno aktivnih prebivalcev zelo zmanjšalo, kar je zelo zaskrbljujoče, kajti 

posledično se je povečala brezposelnost. Če pogledamo Tabelo 3. 3, iz katere je razvidno 

razmerje med zaposlenimi in brezposelnimi, vidimo, da je v letu 2008, ko je bila 

brezposelnost v Sloveniji najnižja (v obdobju od 2005 do 2014) na 14 zaposlenih 1 

brezposelna oseba, medtem ko je v letu 2014 to razmerje prepolovljeno, in sicer 7 proti 1. 

 

Tabela 3. 3: Razmerje med številom delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnimi v 

RS od 2005 do 2014 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število delovno 

aktivnega 

prebivalstva 

813.100 824.839 853.998 879.257 858.171 835.039 823.967 810.001 793.597 797.792 

Število brezposelnih 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

Razmerje 8,8 9,6 12,0 13,9 9,9 8,3 7,4 7,4 6,6 6,6 

Vir: prirejeno po ZZRS in SURS 

 

Na tej točki moram ponoviti, da so v številu brezposelnih zajeti le tisti, ki so dejansko 

prijavljeni na ZRSZ kot iskalci zaposlitve, in če bi bilo mogoče odkriti celotno brezposelnost 

bi bilo to razmerje seveda še slabše.   

Slika 3. 8: Gospodarska rast in zaposlenost 

 

Vir: SURS (2012) - preračuni UMAR.
8
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Slika »Gospodarska rast in zaposlenost« (Slika 3. 8) prikazuje povezanost med gospodarsko 

aktivnostjo in stopnjo aktivnosti. Zaradi padca gospodarske aktivnosti, se je zmanjševala tudi 

stopnja delovno aktivnega prebivalstva. UMAR piše, da je bilo leta 2012 za okoli 69.000 

manj zaposlenih kot v letu 2008, pri čemer pa se je zaposlenost zmanjševala le v zasebnem 

sektorju, od tega v gradbeništvu za 32 odstotkov. 

 

Naraščajoča brezposelnost za državo predstavlja veliko finančno breme. Na eni strani se 

povečajo izdatki za brezposelne v obliki socialnih transferjev, na drugi strani pa se povečujejo 

izdatki, ki so namenjeni aktivni politiki zaposlovanja (glej Graf 4. 29: Financiranje APZ v 

obdobju od 2007 do 2014 v EUR«). S tovrstnimi ukrepi želi država zmanjšati stopnjo 

brezposelnosti in ublažiti socialne stiske brezposelnih. Dimovski in drugi (2011) so izvedli 

empirično raziskavo na temo povezanosti med brezposelnostjo, bruto domačim proizvodom 

in državnim subvencioniranjem ter ugotovili, da je vpliv BDP-ja na število brezposelnih večji 

od vpliva državnih subvencij.  

 

V empiričnem delu naloge bom skušala pridobiti podatek o višini sredstev, ki jih država 

namenja aktivni politiki zaposlovanja ter socialnim transferjem. Zanima me, ali se z 

naraščajočo brezposelnostjo v državi resnično povečujejo tudi sredstva za v ta namen ali 

morda država zaradi gospodarske krize, slabe rasti vendarle v tem obdobju za reševanje 

brezposelnosti namenja bistveno manj sredstev in zateguje pas tudi na tem področju. To bi 

sicer pomenilo, da je položaj brezposelnih v času gospodarske krize še slabši.  

 

Slika 3. 9: Ciklus povezanih dejavnikov z upadom gospodarstva.  

 

 

 

 

 

 

Vir: Gržan, lastni prikaz (2015). 
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Iz napisanega lahko zaključimo, da je za naraščajočo brezposelnost od leta 2008 dalje glavni 

krivec kriza, v kateri se je znašla Slovenija in ostali. Saj kot prikazuje spodnja Slika 3. 9 gre 

za dejavnike, ki so med seboj tesno povezani.  

 

Gospodarsko rast v Sloveniji merimo s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP), ki 

predstavlja najpomembnejši agregat nacionalnih računov in je merilo celotne ekonomske 

aktivnosti. Spodnji Graf 3. 4 nazorno prikazuje, da ko gospodarstvo v državi stagnira, potem 

nazaduje tudi BDP. Glavni razlog za negativno stopnjo rasti je v času recesij zmanjševanje 

proizvodnje in posledično delovno aktivnega prebivalstva. Zaradi nedela posameznikov 

oziroma odpuščenih in drugih brezposelnih, je prikrajšano gospodarstvo, ker le ti ne 

prispevajo k dvigu bruto domačega proizvoda ter ne prispevajo s svojim delom k gospodarski 

rasti (Murn, 2007, str. 184). 

 

Graf 3. 4: Stopnja gospodarske rasti v RS od leta 2005 do leta 2013 

 

Vir: SURS, »Bruto domači proizvod, temeljni agregati nacionalnih računov in zaposlenosti«, 

2013
9
 

 

Graf 3. 4 »Stopnja gospodarske rasti v RS od leta 2005 do leta 2013« in Graf 3. 5 »Število 

vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo – ne glede na polni ali krajši delovni čas« prikazujeta 

začetek krize v Sloveniji. Za leta pred krizo je bila značilna pozitivna rast, posledice 

gospodarske krize pa so dober trend obrnile v nasprotno smer (ZRSZ »Strokovna izhodišča za 

leto 2015«, 2014).  

 

Že leta 2008 je začelo upadati število delovno aktivnih, ki so za opravljeno delo prejeli plačo. 

Trend zmanjševanja zaposlenih, ki prejemajo plačo se v naslednjih letih nadaljuje. Je pa iz 

Grafa 3. 5 razvidno tudi to, da se je zaposlenost zmanjšala predvsem v zasebnem sektorju, 
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medtem ko v javnem sektorju beležimo vse od leta 2005 do leta 2011 porast števila 

zaposlenih. Šele v letu 2012 glede na predhodno leto beležimo zmanjšanje zaposlenih za 

dobrih 1.600 oseb in v naslednjem letu še za dobrih 1000 oseb.  

 

Graf 3. 5: Število vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo – ne glede na polni ali krajši 

delovni čas 

 

Vir: prirejeno po AJPES, »Število zaposlenih, ki so prejeli plačo«
10

 

 

Gospodarska kriza v Sloveniji, ki traja od leta 2008 naprej, je najbolj zmanjšala zaposlitvene 

možnosti moških in mladih (UMAR «Ekonomski izzivi«, 2010)
11

.  

 

Graf 3. 6: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih in stopnja rasti v odstotkih 

 

Vir: prirejeno po SURS 
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Zmanjševanje zaposlovanja glede na vrsto dejavnosti se je odražalo različno. V samem 

začetku krize v Sloveniji se je zaposlenost zmanjšala najprej v predelovalnih dejavnostih, v 

dejavnostih prometa in skladiščenja. »Z nadaljevanjem krize so se razmere v predelovanih 

dejavnostih umirile, predvsem zaradi oživitve tujega povpraševanja, močan padec pa se je 

zgodil v gradbeništvu«, ugotavljajo na ZRSZ »Strokovna izhodišča za leto 2015« (2014, str. 

9).  

 

Kljub temu, da je bilo sredi leta 2008 gradbeništvo na vrhuncu, je v nadaljevanju odločilno 

pripomoglo k poglabljanju krize v Sloveniji. Zaposlenost v gradbeništvu se je zmanjšala za 

38,4 %, kar pomeni, da se je iz 90.000 zaposlenih zmanjšalo na dobrih 55.000 (ZRSZ, 2012, 

str. 9). Velik upad delovno aktivnega prebivalstva beležimo v dejavnosti gospodinjstev z 

zaposlenim hišnim osebjem, ki proizvajajo za lastno rabo ter v dejavnosti rudarstva (glej Graf 

3. 6). 

 

Delovna aktivnost pa se je najbolj povečala v kmetijstvu, nadalje v znanstveni in tehnični 

dejavnosti, sledi informacijsko komunikacijska dejavnost ter oskrba z elektriko, plinom in 

paro (glej Graf 3. 6). 

 

Iz Graf 3. 7 je razvidno gibanje stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji v obdobju od 

leta 2005 do leta 2014 ne glede na dejavnost.  

Graf 3. 7: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti RS od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po SURS 
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Največji priliv novih oseb v brezposelnost zaznamo v letu 2009, za 2,4 odstotka višjo glede 

na predhodno leto (cca 21.000 oseb), nadalje v letu 2010 za 1,6 odstotka glede na leto 2009. V 

letu 2013 pa za 1,1 % glede na leto 2012. V letu 2014 je glede na predhodno leto povprečna 

letna stopnja registrirane brezposelnosti ostala enaka.  

  

V letu po nastanku finančne in gospodarske krize ter nadaljnjih letih, je Slovenija sprejela 

številne začasne ukrepe z namenom blaženja posledic krize na trgu dela. Gre za ukrepe 

subvencioniranja krajšega delovnega časa, za krepitev programov aktivne politike 

zaposlovanja in za povečanje dostopnosti do nadomestil za brezposelnost, je zapisala Zorc 

(2013), s čemer se težko strinjam. Namreč, po podatkih ZRSZ število upravičencev do 

denarnega nadomestila še zdaleč ni rastlo sorazmerno z naraščanjem brezposelnosti (glej Graf 

4. 35). Poleg ukrepov na trgu dela je država sprejela tudi vrsto drugih ukrepov za pomoč 

gospodarstvu, finančnemu sektorju, prebivalstvu ter številne varčevalne ukrepe za 

stabilizacijo javnih financ, še piše Zorc (2013).  

 

3.7 Ukrepi za izboljšanje razmer na področju trga dela 

 

Slovenijo je v času gospodarske krize prizadel eden najvišjih padcev gospodarske aktivnosti 

med državami Evropske Unije (EU), kar se je odražalo v naraščajoči brezposelnosti. V letu 

2009 smo glede na predhodno leto zabeležili 8,5 % padec gospodarske aktivnosti, kar je za 

4,1 % več od povprečja v EU za isto leto. Drastično je upadlo število delovno aktivnih, v 

obdobju od leta 2009 do leta 2013 za 9,7 %, temu primerno pa so se povečali za 28 % socialni 

transferji namenjeni posameznikom in gospodinjstvom v enakem obdobju. Vse skupaj je 

vplivalo na zmanjšanje prihodkov države in naraščanju javnega dolga. O tem piše tudi 

Socialni sporazum za obdobje 2015 – 2016 (MDDSZ, 2015)
12

. Sprejeti socialni sporazum 

zavezuje vpletene akterje k izvajanju aktivnosti, ki so navedene v sporazumu. Za magistrsko 

nalogo je iz omenjenega sporazuma relevantno 7. poglavje, ki sicer določa cilje in ukrepe s 

področja trga dela, vendar je usmerjeno v leti 2015 in 2016, ki pa nista predmet raziskave v 

moji magistrski nalogi. V tej navezi bi omenila 1. točko, zapisano pod ukrepi omenjenega 

dokumenta, ki pravi, »sproti bomo spremljali učnike reforme trga dela iz leta 2013 in drugih 

zakonodajnih sprememb na področju trga dela od leta 2013 dalje ter po predhodni razpravi 

ESS in po potrebi pripravili ukrepe nadaljnjih ukrepov za doseganje ciljev na trgu dela«. 

Sporazum je bil s strani vpletenih parafiran dne 20.1.2015, podpisan pa dne 5.2.2015 

(MDDSZ »Vlada sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, 2015)
13

. Če povzamem, 
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bomo v letu 2015 v času podpisa novega sporazuma za naslednje dve leti začeli sproti 

spremljati učinke reform trga dela iz leta 2013. Menim, da na ta način ni pričakovati, da se 

bodo razmere na trgu dela kaj kmalu izboljšale.  

 

Napisala sem že, da je brezposelnost z ekonomskega vidika strošek za državo, družbo in ne 

nazadnje za tistega, ki je ostal brez dela in največkrat brez edinega vira dohodka. Zato je v 

interesu vsake države zmanjševanje števila brezposelnih oseb. Mnoge države med njimi tudi 

Slovenija v ta namen s pomočjo aktivne politike zaposlovanja spodbujajo zaposljivost.  

 

V uvodu magistrske naloge postavljeni raziskovalni vprašanji, se nanašata na morebitne 

spremembe v sami strukturi brezposelnosti ter na odziv aktivne politike zaposlovanja na 

spremembe. V začetku magistrske naloge sem zapisala, da je strukturno brezposelnost, ki 

predstavlja najtežjo obliko brezposelnosti, možno z ustreznimi ukrepi APZ vsaj do določene 

mere omiliti. Še enkrat si poglejmo s kakšnimi ukrepi bi jo lahko zmanjšali: 

 

 S primernimi programi in ukrepi APZ, namenjeni najtežje zaposljivi populaciji ljudi 

(starejši brezposelni, dolgotrajno brezposelni, mladi brez izkušenj, invalidi, …) brez 

finančne omejitve, ki bi onemogočala realizacijo programov in ukrepov za spodbujanje 

zaposlovanja.  

 s prekvalifikacijo, usposabljanjem tistih, ki imajo bodisi neustrezno ali prenizko 

izobrazbo, glede na potrebe trga dela; 

 s pomočjo programov vseživljenjskega učenja, ki ga izvaja MIZŠ; 

 s preselitvijo delavcev oziroma večjo mobilnostjo delovne sile. 

 

V nadaljevanju magistrske naloge predstavljam splošno opredelitev aktivne politike 

zaposlovanja ter ukrepe, ki jih izvajajo, obenem pa pišem tudi o tem od kod in na kakšen 

način se financirajo.  

 

3.7.1 Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 

 

Začetki aktivne politike zaposlovanja segajo na Švedsko, daleč nazaj v začetek 20. stoletja. 

Na podlagi priporočil OECD se je APZ začela uveljavljati tudi v ostalih razvitih državah, pri 

čemer je bil glavni razlog predvsem pojav strukturne brezposelnosti, s katero so se v 
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sedemdesetih letih soočale skoraj vse evropske države. V Sloveniji so se programi APZ začeli 

uporabljati dvajset let kasneje, v začetku devetdesetih let, v času uveljavljanja tržnega 

gospodarstva, ki je odločilno vplivalo na takratno naraščanje brezposelnosti. Zapirale so se 

nedonosne proizvodnje, začelo se je odpuščati presežne delavce. Da bi se zaradi visoke 

brezposelnosti v začetku devetdesetih let izognili socialnemu zlomu, je bilo potrebno hitro 

poiskati ukrepe za zmanjševanje naraščajoče brezposelnosti. Tako se je APZ uveljavila kot 

program za reševanje vprašanj presežnih delavcev. Takratni programi APZ so bili usmerjeni 

predvsem v prekvalifikacije delavcev, v dodatna brezplačna izobraževanja, spodbujanje 

samozaposlovanja ter v dajanje finančnih spodbud za odpiranje novih delovnih mest, kar so 

podjetja s pridom izkoriščala za vsaj začasno prebroditev krize, v kateri so se znašla. Kljub 

spodrsljajem APZ v začetku devetdesetih let so ukrepi APZ v veliki meri ublažili takratne 

razmere na trgu dela (Svetlik in drugi, 2002, str. 174–186).  

 

Aktivna politika zaposlovanja se izvaja v obliki raznih ukrepov in programov, ki so 

predstavljeni v Katalogu ukrepov APZ
14

, s katerimi država želi zmanjšati brezposelnost 

oziroma spodbuditi delodajalce k zaposlovanju. Z drugimi besedami, ukrepi APZ so 

namenjeni iskanju kratkoročnih rešitev na področju zaposlovanja in urejanju trga dela, ki jih z 

ukrepi drugih politik predvsem sistemskih ni mogoče učinkovito reševati (MDDSZ 

»Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje od 2012 – 2015«, 2011).  

 

Glavne ukrepe aktivne politike zaposlovanja navajam v nadaljevanju (ZRSZ »Namen aktivne 

politike zaposlovanja«) :
15

  

 usklajevati razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela; 

 zmanjševati brezposelnost in povečevati zaposlenost; 

 okrepiti usposobljenost posameznikov in jim pomagati do zaposlitve.  

 

Ukrepi APZ so sklop ukrepov in programov, ki so ciljno usmerjeni v povečevanje 

zaposlovanja in v zagotavljanje ekonomske aktivnosti širšega kroga posameznikov (Svetlik in 

Batič, 2002). Aktivne ukrepe zaposlovanja pa je potrebno ločiti od pasivne politike 

zaposlovanja, katere glavni namen je blaženje posledic brezposelnosti, kot so: spodbujanje k 

predčasnemu upokojevanju, nadomestilo za čas brezposelnosti, denarna pomoč, ... Gre za 

ukrepe, ki so naravnani predvsem v zaščito socialnega položaja posameznika in ne vodijo v 

spodbujanje zaposlovanja (Svetlik in drugi, 2001, str. 165).  
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V 72. členu ZUTD
5
 je zapisano, da ukrepe APZ izvaja Zavod RS za zaposlovanje, domače in 

tuje fizične osebe s pridobljeno koncesijo, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. ZRSZ ukrepe izvaja na podlagi načrta za 

izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, kataloga ukrepov APZ, ki podrobno določa 

način izvajanja posameznih programov znotraj ukrepov ter smernic za izvajanje ukrepov 

aktivne politike zaposlovanje za obdobje od leta 2012 do leta 2015, ki kot strateški dokument 

določa temeljne cilje APZ (ZUTD, 36. člen). Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so 

namenjeni tistim, ki so se že znašli med brezposelnimi in tistim, ki so v postopku izgubljanja 

zaposlitve ter zaposlenim v podjetju. 

 

APZ na podlagi usmeritev ZUTD izvaja naslednje ukrepe (ZUTD, 29. člen):  

 usposabljanje in izobraževanje (ukrep 1),  

 nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta (ukrep 2), 

 spodbude za zaposlovanje (ukrep 3), 

 kreiranje delovnih mest (ukrep 4), 

 spodbujanje samozaposlovanja (ukrep 5).  

 

Na MDDSZ (2011) pišejo, da lahko v primeru večjih neskladij na trgu dela in v kriznih 

obdobij pristojno ministrstvo pripravi dodatne ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti. Za 

uspešno izvajanje ukrepov APZ je pomembno »usklajeno delovanje države na področju 

ekonomske politike, izobraževalnega sistema, sistema socialnih transferjev in politike trga 

dela« (MDDSZ »Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 – 2015«, 2011). 

Primerna ekonomska politika določa okolje, v katerem delujejo podjetja in s tem vpliva na 

nastajanje novih delovnih mest. Sistem izobraževanja naj bi bil povezan s potrebami na trgu 

dela in odpravljanjem strukturne brezposelnosti. Sistem socialnih transferjev pa naj bi bil 

usmerjen v spodbujanje iskanja zaposlitve. Praksa v EU dokazuje, da usklajeno delovanje na 

državni in lokalni ravni pripomore k učinkovitejšemu izvajanju APZ (MDDSZ, 2011).  

 

V nadaljevanju poglejmo, kakšna je vsebina posameznega ukrepa in komu je namenjena.  

 

 

 

                                                 
5
 Zakon o urejanju trga dela. 
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3.7.2 Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 

 

Namen ukrepa 1: Usposabljanje in izobraževanje je, da brezposelne osebe, katerih zaposlitev 

je ogrožena, pridobijo bodisi višjo raven izobrazbe, v tem primeru gre za formalno obliko 

izobraževanja, ali pa pridobijo nova znanja, kompetence. Pri slednjem gre za neformalno 

izobraževanje, s čimer brezposelne osebe dosežejo višjo konkurenčnost na trgu dela in boljše 

možnosti za zaposlitev. Aktivnosti omenjenega ukrepa pa so poleg že brezposelnim osebam, 

namenjene tudi zaposlenim delavcem, katerih zaposlitev je ogrožena, ali pa se bodo kmalu 

znašle pri iskanju nove zaposlitve, pri čemer jim bodo pridobljena znanja v korist (ZUTD, 30. 

člen in ZRSZ, 2012).  

 

3.7.2.1 Ukrep 2: Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta 

 

Namen ukrepa 2: Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, je dvojne 

narave. Nadomeščanje na delovnem mestu pomeni popolno nadomeščanje zaposlenega z 

brezposelno osebo, medtem ko delitev delovnega mesta pomeni le delno nadomeščanje 

zaposlenega z brezposelnim. Oboje je namenjeno pridobivanju novih znanj in kompetenc 

zaposlenih oseb pri delodajalcih, kar posledično vpliva na večjo konkurenčnost samega 

podjetja.  

 

Ukrepa pomenita dvoje, na eni strani prispevata k spodbujanju vseživljenjskega učenja 

zaposlenih, na drugi strani pa spodbujata delodajalce k vlaganju v človeški kapital (Vlada RS, 

2015)
16

. Ukrep je namenjen brezposelnim osebam in delodajalcem, ki usposabljajo svoje 

zaposlene (ZUTD, 31. člen).  

 

3.7.2.2 Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje 

 

Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij in so pretežno namenjene 

spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb ali pa tudi tistim, katerih 

zaposlitev je ogrožena. Med težje zaposljive brezposelne osebe so uvrščeni dolgotrajno 

brezposelni, starejši od 50 let, iskalci prve zaposlitve ter mlajši od 25 let, ki so bili zadnjih 

šest mesecev brez plačane zaposlitve (ZRSZ »Poročilo o izvajanju programa«, 2011).  



40 

 

Vključitev v ta ukrep pomeni takojšnjo zaposlitev. Prednost pri koriščenju spodbud imajo 

prejemniki denarne socialne pomoči, pri čemer je spodbuda namenjena delodajalcu, ki tako 

osebo zaposli, najpogosteje v obliki vračila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja 

(ZUTD, 32. člen).  

 

3.7.2.3 Ukrep 4: Kreiranje delovnih mest 

 

Kreiranje delovnih mest je ukrep, ki se izvaja kot subvencioniranje začasnih zaposlitev, 

najpogosteje pri neprofitnih delodajalcih in v javnem sektorju (javna dela). Ukrep je namenjen 

spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih 

veščin, predvsem v dejavnostih, ki se izvajajo v javnem interesu (ZUTD, 33. člen).  

 

3.7.2.4 Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje oziroma 

spodbujanju opravljanja kakršnekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se v obliki neposredne 

pomoči pri samozaposlitvi, pri preveritvi poslovne ideje, pri usposabljanju za v ta namen, za 

več dnevne delavnice in za subvencioniranje same samozaposlitve.  

 

V omenjen ukrep se lahko vključijo brezposelne osebe in zaposleni, ki jih ogroža odpoved 

oziroma je ogrožena njihova zaposlitev (ZUTD, 35. člen in ZRSZ «Načrt za izvajanje 

ukrepov APZ za leto 2013 in 2014« , 2013).  

 

3.7.3 Viri financiranja ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

 

Ukrepi za izvajanje aktivne politike zaposlovanja se pretežno financirajo iz integralnega 

proračuna Republike Slovenije, ki se planira za dve leti naprej ter sredstev Evropskega 

socialnega sklada, ki predstavljajo dodatna sredstva in so namenjena predvsem kot pomoč 

posameznikom, zaradi zmanjševanja socialno–ekonomskih razlik med regijami in 

posamezniki (MDDSZ »Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 - 2015«, 2011).  

 

Tabela 3. 4 prikazuje planirana sredstva po posameznih ukrepih za obdobje od leta 2012 do 

leta 2015.  
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Planirana sredstva prikazana v Tabela 3. 4 so v večini usmerjena v tiste ukrepe, ki 

predstavljajo neposredno zaposlitev in v tiste, ki so najbolj učinkovita pri zaposlovanju. Ob 

tem naj omenim še skupno višino planiranih sredstev po posameznih letih, ki je za dobrih 

17.000.000 nižja za leto 2015 glede na leto 2012, kljub temu, da je brezposelnost v letu 2014 

glede na leto 2012 višja za 9.926 brezposelnih oseb.  

 

Tabela 3. 4: Sredstva za APZ po posameznih ukrepih – načrt od 2012 do 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: MDDSZ »Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 – 2015«, 2011, str. 23. 

 

Svetlik in Batič (2002) ugotavljata, da je osnovni namen in cilj APZ zagotavljanje ekonomske 

aktivnosti in zaposljivosti čim širšega kroga posameznikov. Ukrepi APZ so tako prednostno 

osredotočeni v tiste ciljne skupine, ki imajo na trgu dela najslabši položaj. Med temi se 

najpogosteje navajajo mladi, stari, ženske, neizobraženi, invalidi, imigranti ter pripadniki 

rasnih manjšin za katere je značilna dolgotrajna brezposelnost.  

 

Kritično ugotavljam, da so eno plan, načrt oziroma smernice, povesem drugo pa dejanska 

realizacija vsebine zapisane v omenjenih dokumentih. Zato se bom v empiričnem delu 

magistrske naloge posvetila primerjavi realizacije ukrepov APZ, pri čemer me bodo najbolj 

zanimale številke, koliko je v ukrepe APZ vključenih brezposelnih oseb. Glede na to, da smo 

priča rekordni brezposelnosti, ki strmo narašča vse od leta 2009, bi to moralo pomeniti, da je 

v tem istem obdobju v programe APZ vključenih več brezposelnih kot v obdobju pred 

gospodarsko krizo v Sloveniji, kajti v nasprotnem primeru ugotavljam, da je država na cedilu 
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pustila ravno tiste, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Kajti brezposelnost se je 

najbolj občutno povečala med tistimi kategorijami, ki imajo že tako ali tako največje težave 

pri zaposlovanju.  

 

3.7.4 Program ukrepov APZ v obdobju od 2005 do 2014 

 

V preteklosti je Vlada RS sprejemala program ukrepov za posamezno koledarsko leto, kar se 

ni izkazalo kot dobra praksa. Tako imamo samostojen program ukrepov za leto 2005 in 

samostojen za leto 2006. Kasneje je Vlada RS sprejela načrt ukrepov APZ za daljše obdobje, 

in sicer je dne 23. 11. 2006 sprejela Program ukrepov APZ za obdobje sedmih let, to je od leta 

2007 do leta 2013 (ZRSZ »Poročilo za leto 2008«, 2009)
17

. Nato pa je Vlada RS sprejela 

program ukrepov v letu 2013 za naslednji dve leti, torej za leti 2014 in 2015.   

V nadaljevanju opisujem kratek povzetek ukrepov iz posameznih katalogov, ter ugotavljam 

razlike med njimi, v kolikor le te obstajajo.  

 

3.7.4.1 Program ukrepov APZ 2005 

 

V katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 je zapisanih sedem ukrepov 

APZ, ki so bili prednostno namenjeni »vključevanju žensk, starejših ter prejemnikov denarnih 

nadomestil in denarnih pomoči za primer brezposelnosti in denarnih socialnih pomoči pri 

centrih za socialno delo« (Katalog APZ, 2005, str. 4). Ukrepi so naslednji. 

Prvi ukrep, informiranje in poklicno svetovanje, gre za najširši ukrep in je namenjen vsem 

zainteresiranim. Ukrep dve obsega svetovanje in pomoč pri zaposlitvi, ki je namenjen tistim, 

ki pri iskanju zaposlitve potrebujejo pomoč. Ukrep tri je namenjen izobraževanju in 

usposabljanju. Nadalje, je ukrep štiri namenjen spodbudam za zaposlovanje in je ciljno 

usmerjen v tiste, ki zaposlitev najtežje pridobijo. Ukrep pet je namenjen integraciji invalidov, 

medtem, ko je ukrep šest namenjen kreiranju novih delovnih mest v programu javnih del ter 

osredotočen le na brezposelne osebe oziroma posebej ranljive osebe (Romi, starejši od 50 let, 

osebe s nizko stopnjo izobrazbe, odvisniki, osebe po prestajanju kazni ter vsi, ki so vsaj 6 

mesecev prijavljeni v evidenco brezposelnih. Ukrep sedem pa je namenjen spodbujanja 

samozaposlovanja in je namenjen vsem, ki se želijo samozaposliti (MDDSZ, »Katalog APZ 

za leto 2005«)
18

.  
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Vse ukrepe sem navedla iz razloga lažje primerjave med številom in vsebino ukrepov po 

posameznih letih.  

 

3.7.4.2 Program ukrepov APZ 2006 

 

Katalog ukrepov APZ za leto 2006 se od predhodnega kataloga razlikuje v številu ukrepov, 

saj je predhodni navajal sedem ukrepov, slednji pa jih navaja le pet. Kataloga sem 

medsebojno primerjala ter ugotovila, da sta prva dva ukrepa iz kataloga APZ za leto 2005 v 

letu 2006 združena pod en ukrep. Nadalje za razliko od predhodnega leta ukrep, ki je 

namenjen zgolj integraciji invalidov v delovno okolje v katalogu APZ 2006 predstavlja pod–

ukrep znotraj ukrepa Izobraževanje in usposabljanje. In še zadnja razlika, samostojni ukrep 

namenjen samozaposlitvi se v katalogu APZ za leto 2006 nahaja kot pod–ukrep znotraj 

prvega ukrepa »Poklicna orientacija in pomoč pri zaposlitvi«. Namesto tega ukrepa stoji nov 

(ukrep pet) »Eksperimentalni programi«, namenjen razvoju programov usposabljanja, 

izobraževanja in zaposlovanja za posebno ranljive skupine na podlagi izvedenih pilotnih 

študij (MDDSZ, »Katalog APZ za leto 2006«)
19

. 

 

3.7.4.3 Program ukrepov APZ v obdobju 2007 – 2013 

 

Vlada Republike Slovenije je doslej sprejemala program ukrepov za posamezno koledarsko 

leto, kar pa »ne omogoča uravnovešenih izvajalskih načrtov in financiranja«, o čemer piše 

tudi v programu ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013 (str. 2). Program je zato pripravljen za 

daljše časovno obdobje ter je hkrati usklajen s programskimi dokumenti evropskega 

socialnega sklada (v nadaljevanju ESS), na osnovi katerega posamezna država pripravi 

operativni program, ki natančno določa področje sofinanciranja iz sredstev EU v prihodnji 

finančni perspektivi 2007 – 2013. Povezava omenjenih ukrepov s strateškimi dokumenti ESS, 

ESRR in kohezijskega sklada je bila nujna, saj so za uspešno izvajanje ukrepov APZ potrebni 

finančni viri iz evropskih socialnih skladov (ZRSZ, »Program ukrepov APZ 2007 – 2013«)
20

.  

Program ukrepov za obdobje 2007 – 2013 vsebuje štiri sklope ukrepov s posameznimi 

aktivnostmi, ki se nanašajo na prednostne naloge in cilje trga dela v Republiki Sloveniji. Ti 

sklopi ukrepov so naslednji:  

 Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve (različne delavnice za iskanje 

zaposlitve, svetovanje, informiranje in pomoč, …); 



44 

 

 Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih (pri čemer je pridobitev 

formalne izobrazbe na voljo le za deficitarne poklice); 

 Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki želijo 

uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti: 

 Ukrep 4: Programi za povečanje socialne vključenosti različnih ciljnih skupin, 

predvsem tistih, ki potrebujejo posebno pomoč pri vključevanju na trg dela.  

 

Omenjeni ukrepi se bistveno ne razlikujejo od ukrepov iz kataloga APZ za leto 2006, edina 

razlika, ki sem jo ugotovila je, da je opuščen ukrep »Eksperimentalni programi«, ki je bil v 

preteklem letu namenjen razvoju na področju izobraževanja in usposabljanja. Obenem sem 

ugotovila, da se je ukrep namenjen kreiranju novih delovnih mest preoblikoval v program za 

povečanje socialne vključenosti , vendar z nekoliko drugačnimi aktivnostmi znotraj ukrepa.  

Omenjeni programi se od predhodnih programov razlikujejo predvsem v tem, da je vse več 

ukrepov in aktivnosti usmerjenih k delodajalcem.  

 

V nadaljevanju si poglejmo strateške cilje programa APZ, ki naj bi bili večinoma realizirani 

do leta 2013 in so objavljeni v Poročilu za leto 2008 (ZRSZ, 2009)
21

 :  

 

 Povečanje zaposlenosti (iz 67,1 % na 70,4 % v letu 2013) in znižanje brezposelnosti 

(iz 9,1 % na 4,3 % v letu 2013, vrednost se nanaša na registrirano brezposelnost). 

 Preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (iz 49,7 % na 37 %) in povečanje 

prehoda v zaposlitev. 

 Zmanjšanje strukturne brezposelnosti in povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, 

usposobljenosti in izboljšanjem veščin (iz 38,9 % na 29,0 %, vrednost se nanaša le na 

brezposelne brez izobrazbe oziroma na brezposelne z nizko stopnjo izobrazbe). 

 Povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih. 

 Spodbujanje novega zaposlovanja (iz 2.094 na 7.000 oseb, nanaša se na dvig 

podjetništva in iz 1.577 na 1.800 oseb, nanaša se na samozaposlitev).  

 Okrepitev socialne vključenosti (znižanje prejemnikov denarnega nadomestila s tem, 

da se dvigne delež prejemnikov, ki so se zaposlili iz 62 % na 70 % in denarne socialne 

pomoči iz 30 % na 44 % med vsemi brezposelnimi osebami).  
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V naslednjih podpoglavjih bom na podlagi pridobljenih podatkov s strani ZRSZ skušala 

odkriti dejansko realizacijo po posameznih ukrepih aktivne politike zaposlovanja ter 

uspešnost le teh na zmanjševanje števila brezposelnih oseb.  

 

3.7.4.4 Program ukrepov APZ za obdobje od 2014 do 2015 

 

Ukrepi APZ za leto 2014 in 2015 ostajajo po večini enaki. Določene razlike najdemo med 

programi znotraj posameznega ukrepa, vendar jih v magistrski nalogi ne bom analizirala, 

ampak bom analizirala primerjave posameznih ukrepov na krovni ravni.  

 

Ob tem naj dodam, da so na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, oktobra 2013, ko se 

je Slovenija nahajala že globoko v krizi zapisali 
22

, da se s trajanjem krize strukturni problemi 

na trgu dela poglabljajo, zaradi česar je smiselno okrepiti programe aktivne politike 

zaposlovanja. Predlagali so okrepitev programov vseživljenjskega učenja predvsem za tiste 

delavce z ogroženo zaposlitvijo, saj bi se na ta način zmanjšal prehod v nezaposlenost. Ena od 

možnosti je tudi, da bi morali biti programi usposabljanja in izobraževanja bolj povezani s 

potrebami delodajalcev. V nadaljevanju bomo spoznali, ali se je v letu 2014 glede na preteklo 

leto 2013, izvajanje ukrepa, ki je namenjen izobraževanju in usposabljanju brezposelnih, 

glede na mnenje zaposlenih strokovnjakov v UMAR–ju okrepilo.  

 

3.7.5 Drugi ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti 

 

3.7.5.1 Ukrepi EU za zmanjševanje brezposelnih mladih 

 

Evropska komisija je podala predloge, ki naj bi državam članicam pomagali izboljšati položaj 

mladih na trgu dela. Predlogi zajemajo, da se uvede jamstvo za mlade, ki temelji na dobri 

praksi Avstrije in Finske, da bi vsi mladi po formalno končanem šolanju v roku štirih mesecev 

prejeli bodisi zaposlitev, vajeništvo ali kakovostno pripravništvo, kar je nujno za izboljšanje 

položaja prehoda med šolo in delom
6
. Seveda omenjene reforme pomenijo strošek za državo, 

vendar bi bil le ta precej nižji od cene pasivnosti, pri čemer bi državam članicam EU 

pomagala s finančno podporo iz Evropskega socialnega sklada (Evropska komisija, 2013). 

                                                 
6
 O tem pričajo tudi sklepi Evropskega sveta (17. in 18. Junij 2013) poslani delegacijam ter dokument 

Priporočilo sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade. 
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Evropska komisija predlaga tudi ukrepe za povečanje mobilnosti mladih, saj naj bi bilo v 

okviru EU 2 milijona prostih delovnih mest, pri čemer delodajalci iščejo tiste spretnosti, ki jih 

iskalci zaposlitve nimajo. Tako se je Evropska komisija odločila izboljšati in posodobiti 

evropsko mrežo za zaposlitveno mobilnost (EURES)
23

, povečati štipendije za študij in 

usposabljanje v tujini iz 2,5 milijona na 4 milijone v obdobju od leta 2014 do leta 2020, ter 

spodbujati krepitev programa vseživljenjskega učenja.  

 

Države članice EU, ki so vključene v shemo Jamstvo za mlade, bi morale oddati načrt kako 

bodo izvedle predlagane reforme ter kako bodo razporedile pridobljena sredstva
7

 do 

31. 12. 2013, vendar se Slovenija, Velika Britanija in Slovaška niso pravočasno odzvale, 

zaradi česar so bile ponovno pozvane (RTVSLO.SI, 15. 1. 2014). Prav tako pa je Ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anja Kopač Mrak, novembra 2013, 

obljubila: »vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev, usposabljanje na 

delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali 

praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri 

Zavodu RS za zaposlovanje«. Do uresničitve predlaganih idej, lahko samo upamo.   

 

 

4 PREDSTAVITEV PODATKOV IN UGOTOVITVE   

 

4.1 Ugotavljanje sprememb v strukturi brezposelnih v času gospodarske krize 

 

V sledečem poglavju se bomo seznanili s strukturo in gibanjem brezposelnih v Republiki 

Sloveniji v obdobju od leta 2005 do leta 2014. Pridobljene podatke bom grafično prikazala, 

statistično obdelala, analizirala in rezultate interpretirala. Potrebno bo izvesti tudi primerjavo 

med obdobjem pred začetkom gospodarske krize z obdobjem med njo, kajti to je osnova za 

nadaljnje ugotavljanje, kako se je država v času gospodarske krize odzvala na razmere, ki se 

dogajajo na trgu dela.  

 

 

 

                                                 
7
 Prvotni predlog za Slovenijo je sprva bil dobrih 900 tisoč evrov, vendar je Evropska komisija prvotni predlog 

zvišala za 30 odstotkov, kar za Slovenijo  pomeni 2,7 milijona evrov, so objavili 5. 2. 2015 na portalu TAX-FIN-

LEX.   
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4.1.1 Struktura in gibanje brezposelnosti v RS v obdobju od 2005 do 2014 

 

Za začetek poglejmo gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji, v obdobju od leta 2005 

do leta 2014 po številu brezposelnih (Graf 4. 1). Leto 2008 predstavlja prelomnico med 

upadanjem brezposelnosti od leta 2005 in naraščanjem od leta 2009 ter beleži najnižje število 

brezposelnih oseb v omenjenem obdobju. 

Graf 4. 1: Registrirana brezposelnost v obdobju od 2005 do 2014 v številu 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ, »Trg dela v številkah« 

V letu 2008 je bilo brezposelnih za dobrih 60 tisoč, leta 2014 skoraj še enkrat toliko. Namreč 

z začetkom gospodarske krize v Sloveniji leta 2008 je bil seznam podjetjih, ki so šla v stečaj 

vsako leto daljši, o čemer je že pisala Škrlecova (2012). Ki tudi pravi: »nekateri delavci so se 

ob stečaju uspeli prezaposliti drugam, nekateri so imeli možnost upokojitve, a številni so vsaj 

za določen čas ostali brez zaposlitve«, kar pa je vplivalo na vedno višjo brezposelnost.  

 

V obdobju od leta 2005 do leta 2008 je Slovenija beležila vsako leto višjo raven bruto 

domačega proizvoda, ki predstavlja gospodarsko rast. Tako je bila leta 2005 gospodarska rast 

4,0 %, naslednjo leto 5,8 %, leta 2007 pa 7,0 % rast. Leta 2008 se je gospodarska rast v 

Sloveniji glede na predhodno leto zmanjšala za več kot polovico, na 3,3 %. Na ugodne 

razmere do leta 2008 vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so inflacija, izvoz in uvoz blaga 

(UMAR, 2015). V tem obdobju so bili prilivi med brezposelne osebe vsako leto manjši, 

posledično je bila manjša tudi brezposelnost. Od leta 2005 do leta 2008 se je število 

brezposelnih zmanjšalo za 28.610 oseb. Od leta 2008 do leta 2014 pa se je povečalo za kar 
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56.893 novih oseb, ki so ostale v času krize brez zaposlitve. Najpomembnejši razlogi za 

povečanje brezposelnosti so naslednji:  

 

 stečaji podjetji, 

 trajno presežni delavci, 

 mladi, ki po končanem šolanju iščejo svojo prvo zaposlitev, 

 začasno zaposleni (predvsem mladi), ki jim je poteklo delovno razmerje za 

določen čas. 

 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je na povečano število brezposelnih v letu 2009 

največ doprineslo propadlo tekstilno podjetje Mura Eurpean Fashion Design (994 oseb) ter 

propad ostalih družb pod okriljem Mure (Mura ženska oblačila, Mura moška oblačila in 

Muralist), kar je še dodatnih 1768 brezposelnih oseb. Tako se je na Zavodu RS za 

zaposlovanje samo iz tega podjetja prijavilo skupaj 2762 novih oseb. V letu 2010 so k višji 

brezposelnosti največ doprinesli stečaj podjetja Vegrad z 1658 zaprtimi delovnimi mesti, sledi 

podjetje Prevent z 1189 osebami ter podjetje G7 z 860 zaposlenimi. Za povečanje 

brezposelnosti v letu 2011 so med drugim odgovorni še Cestno podjetje Maribor ter podjetje 

SCT, skupaj s približno 1700 delavci, ki so se prijavili na zavodu kot iskalci zaposlitve 

(ZRSZ, 2011). V letu 2012 so šla v stečaj podjetja Primorje, Kraški zidar, Nova Metalne, ki 

so skupaj povečali število brezposelnih za 989 oseb (Bizovič, 2014). Za povečanje v letu 2013 

je poleg ostalih podjetij, ki so šla v stečaj, odgovorno tudi Cestno podjetje Ljubljana s 350 

zaposlenimi (Bizovič, 2014). Poleg številnih stečajev je povečanje brezposelnih tudi posledica 

iskalcev prve zaposlitve, trajno presežnih delavcev ter brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za 

določen čas (ZRSZ »Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 – 2015«, 2011).  

 

Če pogledamo spodnji Graf 4. 2 ugotovimo, da se je število podjetij, ki so začela stečaj od leta 

2005 do 2007 vztrajno zmanjševalo, iz 669 začetih postopkov v letu 2005 na 517 v letu 2007. 

Tako je v obdobju pred gospodarsko krizo vsega skupaj prijavilo stečaj 1.729 malih, srednjih 

in velikih podjetij. Od leta 2008 do maja 2014 pa kar 3.837 podjetij, kar pomeni več kot 100 

odstotno povečanje, kar je vplivalo na zmanjšanje gospodarske rasti. »Če se bo trend 

ugašanja zaradi stečaja iz prvih mesecev letošnjega leta nadaljeval, bomo v letu 2014 dosegli 

nov rekord po začetnih stečajih nad pravnimi osebami« (Bizovičar, 2014)
24

. Po trenutno 

dostopnih podatkih, je bilo v letu 2009 kar za tretjino več začetnih stečajev glede na leto 

2004, ko je bilo v Sloveniji največ stečajev od leta 2000. Po podatkih poslovnega registra v 
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Sloveniji so nekatera podjetja prej, druga kasneje, dokončno zaključila stečajne postopke ter 

različno in v različnih obdobjih vplivala na višjo brezposelnost. Ne morem pa mimo tega, da 

ne bi omenila 905 začetih stečajnih postopkov v letu 2009, ki so poskrbeli za približno 5.000 

izgubljenih delovnih mest. Podjetja, ki so v brezposelnost prinesla najvišje število novih 

brezposelnih oseb smo že imenovali.  

 

Graf 4. 2: Število začetnih stečajev v Sloveniji od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po podatkih Bisnode v Delo.si (2014)  

Tabela 4. 1: Število zaprtih delovnih mest ob začetku stečaja, po regijah v RS od 2008 do 

2013 
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Podjetje »Bisonode.si«, ki se ukvarja s finančnimi podatki in poslovnimi informacijami iz 

Ljubljane je za časnik Delo posredovalo podatke o številu zaprtih delovnih mest ob začetku 

stečajnega postopka, pri čemer se podatki nanašajo na število zaposlenih v letu pred začetkom 

stečajnega postopka. Naj še opozorim, da podatki pod kolono 2014 predstavljajo vsoto 

izgubljenih delovnih mest po posamezni regiji v obdobju od leta 2008 do leta 2013 in ne 

števila izgubljenih delovnih mest v letu 2014.  

 

Če na kratko vendarle pogledamo podatke iz zgornje tabele lahko razberemo, da so v obdobju 

od 2008 do 2013 stečaji podjetij v Sloveniji povzročili skupaj 110.708 izgubljenih delovnih 

mest. Največ izgubljenih delovnih mest je bilo v osrednjeslovenski regiji, to je 32.605, sledi ji 

Savinjska regija z 18.907, nato Podravska z 16.723, Pomurska regija z 12.733 delovnimi 

mesti ter ostale regije z manjšim številom izgubljenih delovnih mest.  

 

Zavod RS za zaposlovanje register brezposelnih vodi tudi po razlogu prijave v evidenco, prav 

tako tudi po razlogu odjave iz evidence brezposelnih oseb. Med prilivi v evidenco razlikuje 

iskalce prve zaposlitve, brezposelne zaradi stečajev in trajnih presežkov, iztek pogodbe za 

določen čas in ostale razloge. Med odlivi iz evidence pa razlikuje tiste, ki so šli v zaposlitev, 

brezposelne trajne presežke in stečajnike, ki so se ponovno zaposlili, odlive iz razlogov, ki ne 

pomenijo zaposlitve in prehod v druge evidence, predvsem zaradi upokojitve (ZRSZ). Skratka 

v nadaljevanju si poglejmo Graf 4. 3, ki prikazuje število brezposelnih prijavljenih v evidenco 

brezposelnosti zaradi stečajev podjetij v katerih so bili zaposleni in število tistih, ki so delo 

izgubili kot trajni presežek.   

Graf 4. 3: Trajni presežki in stečajniki, priliv in odliv v obdobju od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ, »Trg dela v številkah« 
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Povedali smo že, da številni ekonomisti menijo, da je negativna gospodarska rast povezana z 

zmanjšanjem potreb po delavcih oziroma po novih zaposlitvah. V drugi polovici leta 2008 se 

je Republika Slovenija znašla v gospodarski in finančni krizi, posledice le te pa smo občutili z 

zamikom v letu 2009, kar potrjuje zgornji Graf 4. 3. Letna gospodarska rast je bila negativna 

in sicer -7,8 %. Tako je bilo leto 2009 za Slovenijo z gospodarskega vidika najslabše leto, kar 

je posledica najhujše svetovne gospodarske krize po letu 1929 (ZRSZ, 2010).  

 

V obdobju pred krizo se je v Sloveniji število brezposelnih, ki so izgubili delo zaradi stečaja 

podjetij gibalo od slabih 15.000 v letu 2005 do 10.737 brezposelnih v letu 2008. V letu 2009 

je delo zaradi stečajev in trajnih presežkov izgubilo kar 31.620 oseb, slabih 21.000 več v 

primerjavi s predhodnim letom. Od 31.620 brezposelnih se je uspelo prezaposliti le 10.840 

oseb, na račun omenjene razlike se je v letu 2010 občutno povečala kategorija dolgotrajno 

brezposelnih (glej Graf 4. 3). Vsa nadaljnja leta so se podjetja zapirala zelo hitro in na trg dela 

pošiljala nove in nove brezposelne osebe, od katerih se je v povprečju uspela prezaposliti le 

dobra polovica. Na račun ostalih, ki se niso uspeli prezaposliti ter na račun 287.768 oseb, ki 

jih je v obdobju od leta 2009 do leta 2014 potekla pogodba za določen čas (glej Graf 4. 4) in 

jim zaradi gospodarske negotovosti le ta ni bila podaljšana ter dobrih 50.000
8
 na račun 

iskalcev prve zaposlitve, brezposelnost strmo narašča in v letu 2014 znaša že 120.109 oseb, 

kar je največ v zgodovini Republike Slovenije. V času gospodarske krize od leta 2009 do leta 

2014 se je po podatkih ZRSZ zaradi stečajev med brezposelne uvrstilo 148.244 oseb, od tega 

je v enakem obdobju dobilo zaposlitev 83.800 oseb.  

Graf 4. 4: Priliv v evidenco brezposelnih – potek pogodbe za določen čas od 2005 do 

2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ  

                                                 
8
 Razlika med prilivi in odlivi po razlogu – iskalci prve zaposlitve, 2009 - 2014  (glej graf št. 4. 18) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iztek zap. za DČ 34.534 33.353 28.253 29.444 45.146 40.841 45.154 50.911 54.004 51.712 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

Št
e

vi
lo

 b
re

zp
o

se
ln

ih
 

Brezposelni glede na razlog  - potek zaposlitve za določen čas 



52 

 

4.1.2 Strukturna brezposelnost v obdobju od 2005 do 2014 

 

V nadaljevanju sledi predstavitev in analiza strukturne brezposelnosti po vseh kategorijah: 

spolu, trajanju brezposelnosti, po dokončani izobrazbi ter starosti v obdobju od leta 2005 do 

leta 2014. V uvodu magistrske naloge sem zapisala, da želim proučiti in primerjati strukturno 

brezposelnost v dveh obdobjih, in sicer v obdobju pred krizo, z obdobjem med njo, kajti 

zanima me ali imamo v obeh obdobjih opravka z enako ali vendarle spremenjeno strukturo 

brezposelnih. V primeru, da bo ugotovljeno, da se je struktura brezposelnih spremenila, bo 

potrebno poiskati vzroke, ki so vplivali na razlike ter kako so se, če sploh, na spremembe 

odzvali ZRSZ z aktivno politiko zaposlovanja ter ostali državni akterji, ki naj bi skrbeli za 

zmanjševanje tega nezaželenega pojava. 

 

Graf 4. 5: Delež registrirane brezposelnosti po kategorijah (starost, spol, trajanje) 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ in SURS 
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kratko analiziramo tretji stolpec iz Graf 4. 5, ki prikazuje dolgotrajno brezposelnost, bi na 

hitro lahko zaključili, da se je situacija v tej kategoriji celo izboljšala. 

 

Delež dolgotrajne brezposelnosti se je v letu 2009 drastično zmanjšal. Enako bi lahko rekli, za 

obdobje v času krize, če ga primerjamo z obdobjem pred krizo. Vendar ne smemo pozabiti, da 

imamo opravka z deleži. Delež dolgotrajne brezposelnosti v letu 2009 se je resnično zmanjšal, 

vendar na račun velikega priliva novih brezposelnih oseb, ki so se uvrstile v kategorijo 

brezposelnih, manj kot 1 leto.  

 

Če pogledamo delež brezposelnih starih do 29 let med celotno brezposelnostjo je le ta od leta 

2005 do leta 2008 padel za 11 %. V letu 2009 pa se je glede na predhodno leta povišal za 

1,8 %. V letih 2010, 2011 in 2012 se delež zmanjšuje, v letu 2013 pa ponovno naraste za 

1,4 % glede na predhodno leto in še v letu 2014 za 1,3 odstotke. Zmanjšan delež brezposelnih 

starih do 29 je posledica večjega priliva brezposelnih starih od 30 do 49, ki so se številčno 

znašle med brezposelnimi osebami zaradi številnih stečajev slovenskih podjetij. Pri prebiranju 

poročil Urada za makroekonomske analize sem zasledila, da je razlog za upad deleža 

brezposelnih starih do 29 let tudi ta, da se mladi zaradi pomanjkanja služb na trgu dela 

številčno, bolj pogosto kot v obdobju pred krizo, odločajo za nadaljevanje študija.  

 

Graf 4. 6: Brezposelnost glede na starost v obdobju od 2005 do 2014 v odstotkih 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Če povzamem, zmanjševanje brezposelnosti v obdobju pred gospodarsko krizo zasledimo v 

starostnih razredih od 15 do 29 in od 30 do 49, za razliko od starostne skupine starih nad 50 

let, v kateri so deleži naraščali v obeh obdobjih, pred gospodarsko krizo in med njo.  

 

Namreč gre za starostno skupino brezposelnih, ki se na trgu dela srečuje z največjimi 

problemi pri iskanju zaposlitve in jo uvrščamo med težje zaposljive (Lah in drugi, 2013). V 

tej kategoriji upad zaznamo le v letih 2008, 2012 in 2014, kar pa je posledica naraščajoče 

brezposelnosti v ostalih dveh starostnih razredih, starih do 29 let in starih od 30 do 49 let, kar 

bom potrdila v poglavju, kjer bom posebej analizirala le to starostno skupino.  

 

4.1.3 Brezposelni mladi v obdobju od 2005 do 2014 

 

Med kritične oziroma problematične skupine brezposelnih v Sloveniji in za delodajalce manj 

zanimive uvrščamo tudi mlade. Vzrokov za naraščanje brezposelnosti med mladimi je več. 

Eden izmed teh je, da je trg dela prenapolnjen s poklici za katere se mladi izobražujejo, zlasti 

priljubljene so družboslovne smeri, primanjkuje pa poklicev, ki jih trg zahteva. Posebno vrsto 

kritičnih skupin v Sloveniji predstavljajo mladi, ki prvič stopajo na trg dela in iščejo svojo 

prvo zaposlitev. Število srednješolcev in diplomantov strmo narašča, trg delovne sile pa 

takega bremena ne zmore. Čeprav je na trgu navidezno opaziti potrebe po visoko izobraženem 

kadru, se določen del mladih z najvišjimi stopnjami izobrazbe ne vključuje med delovno 

aktivne. Kje je problem? Je problem v številu delovnih mest, ali pa so le ta omejena za 

določene poklice. Drugi problem, ki ovira mlade pri njihovi zaposlitvi je ta, da delodajalci 

vidijo mlade predvsem kot delovno silo brez primernih izkušenj. Ker delodajalec težko oceni, 

kakšne so delovne navade mladih, predstavlja taka zaposlitev za delodajalca tveganje (Verša, 

2004). Zaradi velike konkurence na trgu delovne sile pridobljena izobrazba brez delovnih 

izkušenj ni več dovolj. Nekoliko novejša ovira pri zaposlovanju mladih je podaljševanje 

delovne dobe starejšim. Drug problem, ki se tu pojavi pa je, da se posamezniki, ki že 

izpolnjujejo pogoje za upokojitev ne upokojijo. Eden izmed vzrokov je drago življenje in 

prenizke pokojnine. Posledica vsega tega je, da starejši dalj časa zasedajo delovna mesta, ki bi 

jih sicer lahko zasedli mladi.  

 

Brezposelnost mladih, starih od 15 do 29 let, se je leta 2008 v primerjavi z letom 2005 več kot 

prepolovila glede na povprečno število registriranih na ZRSZ (Graf 4. 8). Na slednje je imela 

vpliv tudi spremenjena zakonodaja, ki je na novo določila, da se med brezposelne osebe ne 
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morejo več prijaviti dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, 

razen v primeru, da so upravičeni do denarnega nadomestila za čas brezposelnih (ZRSZ, 

2007). V letu 2008, ko se je v Sloveniji začela kriza so na Zavodu RS za zaposlovanje 

zabeležili 16.665 povprečno registriranih brezposelnih mladih starih do 29 let, kar je najmanj 

v obdobju od leta 2005. Njihov delež v skupni brezposelnosti v RS v letu 2008 predstavlja 

komaj 26,4 odstotkov, medtem ko v letu 2005 kar 37,4 odstotke, kar je za 12,6 odstotkov 

manj kot polovica vseh brezposelnih. Po prvem letu krize, leta 2009, je povprečno število 

brezposelnih mladih drastično poraslo, glede na preteklo leto, in sicer za 7.685 registrirano 

brezposelnih oseb, največ v proučevanem obdobju.  

 

Graf 4. 7: Delež brezposelnih mladih v skupni brezposelnosti, 15 – 29 let 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ, «Trg dela v številkah« 

 

Graf 4. 8: Število registriranih brezposelnih mladih 15 – 29 let 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ, «Trg dela v številkah« 
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registrirano brezposelnih starih nad 30 let (11.196) ter starih 50 let in več (4.257). Delež 

brezposelnih mladih v skupni brezposelnosti tudi nadaljnja leta pada, kar je posledica 

naraščanja brezposelnosti v drugih starostnih razredih (Graf 4. 7). Do dejanskega zmanjšanja 

brezposelnih starih do 29 let je prišlo v letih od 2006 do 2008 ter v letih 2011 in 2012 (Graf 4. 

8).  

 

Če primerjamo povprečno število brezposelnih mladih v obdobju pred krizo (2005 – 2008) z 

obdobjem med krizo (2009 – 2014) ugotovimo, da se povprečji ne razlikujeta tako drastično 

kot v ostalih starostnih razredih. Brezposelnost mladih se je v obdobju med gospodarsko krizo 

v Sloveniji povečala za 1.558 oseb, torej najmanj za razliko od srednjega starostnega razreda 

(30 – 49) kjer beležimo povečanje za kar 14.843 oseb. V zadnjem starostnem razredu pa 

nekoliko manj, in sicer 13.473 več brezposelnih kot v obdobju pred gospodarsko krizo. Na 

osnovi ravnokar zapisanega moram v uvodu postavljeno hipotezo, ki pravi, da je gospodarska 

kriza v Sloveniji najbolj povečala brezposelnost v starostni skupini od 15 do 29 let, zavrniti, 

saj kot kažejo številke gre za starostno skupino, v kateri beležimo glede na ostale razrede 

najnižje število novih brezposelnih. Kljub vsemu pa se je potrebno zavedati, da operiramo le s 

tistimi mladimi, ki se na ZRSZ vodijo kot brezposelni. Mnenja sem, da je brezposelnost med 

mladimi v resnici precej višja. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da so mladi oziroma iskalci 

prve zaposlitve v primerjavi z ostalimi brezposelnimi v precej slabšem položaju, ker za primer 

brezposelnosti ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev pravice do denarnega nadomestila, ki bi 

jim vsaj začasno nudila finančno varnost. ZUTD je nekoliko izboljšal položaj mladih s tem, 

ko je zožil pogoje za upravičenost do denarnega nadomestila iz predhodno potrebnih 9 

mesecev dela na 6 mesecev (Tabela 4. 14). S tem se širi možnost vključitve mlajših oseb v 

zavarovanje za primer brezposelnosti (Mlakar, 2011).    

 

Za podpovprečno rast brezposelnih mladih obstaja več razlogov. Nekatere sem že omenila, 

kot na primer, da mladi zaradi slabih zaposlitvenih možnosti podaljšujejo študij kolikor pač 

morejo, saj so njihove možnosti na trgu dela zelo slabe, zaradi česar se odjavijo iz evidence 

brezposelnih. Na ZRSZ in MDDSZ (2013) so zapisali, da na zmanjšanje brezposelnih mladih 

vplivajo tudi demografske spremembe, saj so generacije mladih vedno manj obsežne. 

Povedati je potrebno tudi to, da mlajši brezposelni pogosteje sprejmejo bolj fleksibilne oblike 

zaposlitve, kar pomeni, da hitreje zapustijo brezposelnost kot brezposelni v ostalih starostnih 

razredih.  
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Na kratko omenimo še prilive in odlive iskalcev prve zaposlitve (Graf 4. 9) ter poglejmo, 

kakšna so razmerja pred krizo in med krizo v Sloveniji. V vseh letih, v obdobju od leta 2005 

do leta 2008 so odlivi glede na prilive nad 51 %, medtem ko v obdobju med 2009 in 2014 kar 

v treh letih beležimo odlive krepko pod 50 % glede na prilive iskalcev prve zaposlitve, in 

sicer komaj 35 % v letu 2009, 45 % pa v letu 2010 in 2012. V preostalih dveh letih je odliv 

nad prilivom in znaša 54,5 % v letu 2011 in 60 % v letu 2014.   

 

Graf 4. 9: Priliv in odliv iskalcev prve zaposlitve v obdobju od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po podatkih ZRSZ  

 

V celotnem raziskovalnem obdobju na trgu dela ostaja v povprečju približno 50 % takih, ki po 

končani šoli ne dobijo takoj svoje prve zaposlitve. Precejšen del iskalcev prve zaposlitve se 

potem, ko uvidijo, da so njihove možnosti za zaposlitev minimalne, odjavi iz evidence 

brezposelnih in nadaljuje šolanje (UMAR, 2014).  

 

4.1.4 Starejši brezposelni v obdobju od 2005 do 2014 

 

Posebej ogrožena skupina brezposelnih so starejši, saj v primeru izgube zaposlitve le ti zelo 

težko najdejo novo delo. V primeru zaposlovanja starejših imajo delodajalci polno 

predsodkov, kot so nezadostna motiviranost za delo, manjša produktivnost, slabo privajanje 

na novo tehnologijo oziroma na sploh slabša prilagodljivost na spremembe (Kofalt, 2012).  

 

Iz Graf 4. 10 izhaja, da pri brezposelnih starih 50 let in več beležimo trend naraščanja. V 

proučevanem obdobju beležimo zmanjšanje števila brezposelnih starih 50 let in več v letu 

2008 za 270 oseb glede na preteklo leto, leta 2012 za 807 oseb glede na leto 2011 in leta 2014 

za 1.635 oseb glede na predhodno leto. Zmanjšanje je v največji meri posledica prehoda v 
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druge evidence, na primer upokojitev (ZRSZ, 2014). Nadalje je razvidno, da se je število 

brezposelnih oseb starih 50 let in več najbolj povečalo v letu 2011 za 7.619 oseb, glede na 

predhodno leto, najmanj pa v letu 2007, glede na leto 2006.  

 

Graf 4. 10: Povprečno število registriranih brezposelnih oseb starih 50 let in več 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

 

Če pogledamo stanje pred začetkom krize v Sloveniji ugotovimo, da se je brezposelnost 

starejših v letu 2008 glede na vrednost v letu 2005 povečala za dobrih 1.000 oseb. V letu 2014 

glede na leto 2008 pa za osupljivih 15.355 oseb, ki so v času krize izgubile zaposlitev oziroma 

so se na pristojnih zavodih za zaposlovanje registrirale kot brezposelne osebe. Najnižje število 

brezposelnih starih 50 let in več beležimo v letu 2005, najvišje pa v letu 2013.  

 

Graf 4. 11: Delež brezposelnih starih 50 let in več 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Pogled na Graf 4. 11 bi nas lahko na hitro zavedel, da se je brezposelnost starih 50 let in več v 

letu 2009 krepko zmanjšala. Glede na število brezposelnih je prišlo do dejanskega zmanjšanja 

v letih 2008, 2012 in 2014, v ostalih letih pa se brezposelnost v tej kategoriji ni zmanjševala. 

Zmanjšal pa se je delež brezposelnih starih 50 let in več v skupni brezposelnosti leta 2009 in 

je posledica večjega priliva brezposelnosti v ostale starostne razrede. Delež se je zmanjšal še v 

letih 2012, 2013 in 2014.  

 

4.1.5 Strukturna brezposelnost glede na spol v obdobju od 2005 do 2014 

 

V zborniku 9. festivala raziskovanja ekonomije in managementa so zapisali, da je »spolna 

struktura pomemben dejavnik brezposelnosti«. Razlike med spoloma zaznamo na številnih 

področjih, pri čemer brezposelnost ni izvzeta.  

Razlike v delitvi dela med spoloma izvirajo že iz zgodovine, saj so bila moškim zaupana težja 

in bolj odgovorna dela, kot so poljedelstvo, živinoreja, trgovanje, sprejemanje odločitev, 

medtem ko so bile ženskam zaupane manj pomembne naloge, kot so gospodinjstvo, ročna 

dela, skrb za družino (Haralambos, 1995). V nadaljevanju si poglejmo registrirano 

brezposelnost v številu in deležu za oba spola.  

 

Graf 4. 12: Število brezposelnih v obdobju glede na spol v obdobju od 2005 do 2014  

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Poročilo Komisije o enakosti žensk in moških iz leta 2008 pravi, da so na trgu dela ženske še 

vedno v slabšem položaju
25

.  

 

Iz Graf 4. 12 in Graf 4. 13 je razvidno, da je gospodarska kriza v Sloveniji spremenila spolno 

strukturo brezposelnih oziroma obrnila trend glede na spol. Leta 2008 se je občutno zmanjšala 

razlika med številom brezposelnih žensk in moških, zmanjševati se je začela že leto poprej. 

Tako se je v letu 2007 brezposelnost pri ženskah zmanjšala za število 1.218 več kot pri 

moških. V letu 2009 pa je stopnja brezposelnih moških prvič po letu 1997 višja od stopnje 

brezposelnih žensk (ZRSZ). UMAR je leta 2009 v publikaciji Ekonomski izzivi zapisal, da je 

to posledica manjšega zaposlovanja v dejavnostih, ki so zaposlovale predvsem moške 

(gradbeništvo, proizvodnja kovin). Posledično od leta 2009 do vključno leta 2014 na letni 

ravni beležimo višjo brezposelnost med moškimi.  

 

Na osnovi ravnokar opisanega lahko potrdim v uvodu magistrske naloge postavljeno 

hipotezo, da je gospodarska kriza v Sloveniji v obdobju od leta 2009 med brezposelnimi 

povzročila strukturne spremembe, saj se je po približno dvajsetih letih obrnil trend (glej Graf 

4. 13) in povzročil višjo brezposelnost med moškim delom populacije. Po osamosvojitvi se je 

Slovenija znašla v gospodarski krizi, ki je tudi takrat botrovala naraščajoči brezposelnosti med 

moškimi, medtem, ko je bila v vmesnem času brezposelnost višja med ženskami. V povprečju 

je gospodarska kriza glede na obdobje pred njo med moškimi povzročila povečanja za 20.170 

oseb, kar predstavlja največ izmed vseh ostalih kategorij brezposelnosti. Razlika med 

povprečji obdobij pri ženskah pomeni v času gospodarske krize povečanje za 9.705 oseb.  

 

Graf 4. 13: Delež brezposelnih v obdobju od 2005 do 2014 po spolu 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bila brezposelnost moških višja od osamosvojitve 

Slovenije (leta 1991) do leta 1997. V letu 1998 je delež brezposelnosti znašal enako za oba 

spola. Torej je bila od leta 1999 pa vse do leta 2009 brezposelnost žensk višja. V letu 2014 se 

je stopnja brezposelnosti med spoloma zbližala, saj je razlika znašala komaj 0,6 % oziroma je 

bilo leta 2014 v povprečju za 822 več brezposelnih moških kot žensk. Po podatkih ZRSZ smo 

od julija do novembra ponovno zabeležili večjo brezposelnost med ženskami, vendar se je 

decembra 2014 ponovno povečal delež brezposelnih moških. Omenjeno zmanjšanje 

brezposelnih moških na letno povprečje ni imelo bistvenega vpliva.  

 

4.1.6 Dolgotrajno brezposelni v obdobju od 2005 do 2014 

 

Statistični urad RS uvršča med dolgotrajno brezposelne osebe tiste, ki so brez dela 12 

mesecev ali več. Delež dolgotrajno brezposelnih oseb je delež vseh dolgotrajno brezposelnih 

med vsemi brezposelnimi osebami. Dolgotrajna brezposelnost se je po daljšem obdobju 

zniževanja leta 2010 povečala, in sicer za dobrih 11 tisoč oseb glede na leto 2009. Razlog za 

tako povečanje dolgotrajno brezposelnih je pritok slabih 24 tisoč brezposelnih oseb v letu 

2009, ki jih je večji del v letu 2010 prešel med dolgotrajno brezposelne osebe. V letu 2007, 

2008 in 2012 je dolgotrajno brezposelnih več kot polovica vseh brezposelnih (Graf 4. 15). 

 

Graf 4. 14: Delež povprečno dolgotrajno brezposelnih (12 in več mesecev) od 2005 do 

2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ, »Trg dela v številkah«  

 

Dolgotrajno brezposelni po podatkih SURS so predvsem mladi, ki po končanem šolanju 

vstopajo na trg dela, starejši, ki po izgubi zaposlitve težje najdejo drugo zaposlitev in manj 

izobraženi, o čemer piše tudi Vrabič Kek (2012).  
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Če na hitro pogledamo delež dolgotrajno brezposelnih (Graf 4. 14) med vsemi brezposelnimi 

bi pomislili, da se je dolgotrajna brezposelnost v letu 2009 krepko zmanjšala. Žal temu ni 

tako, delež je nižji predvsem na račun velikega števila oseb, ki so v letu 2009 ostale brez dela 

in so se uvrstile po trajanju brezposelnosti med brezposelne do enega leta. Leta 2009 se je 

brezposelnost v tej kategoriji zmanjšala za 847 oseb, glede na leto 2008, kar je najmanj od 

leta 2005. Skratka visok delež kratkotrajno brezposelnih je povzročil nižji delež dolgotrajno 

brezposelnih med vsemi brezposelnimi.  

 

Pod predpostavko, da bi se dotok novih brezposelnih ustavil, bi to pomenilo, da bi bili po 

poteku enega leta vsi dolgotrajno brezposelni, kar pomeni, da bi bil posledično ta delež 

100 %. Pomeni, da visok vsakoletni priliv novih brezposelnih v evidenco brezposelnih 

navidezno zmanjšuje delež dolgotrajnih brezposelnih, zato je nujno potrebno, da pri analizi 

podatkov ne ustvarjamo svojega mnenja le na podlagi deležev, temveč je potrebno pogledati 

tudi dogajanje s številkami. Če pogledamo primerjavo med obdobji na osnovi deleža, 

ugotovimo, da je povprečni delež kratkotrajno brezposelnih pred krizo znašal 50,4 %, med 

krizo pa 54,9 %, kar pomeni povečanje za 4,5 % brezposelnih oseb. Povprečni delež tistih, ki 

so brezposelni 12 mesecev in več je pred gospodarsko krizo v Sloveniji znašal 49,6 %, med 

krizo pa 45,1 %, kar pomeni, da se je v času gospodarske krize brezposelnost v tej kategoriji 

zmanjšala za 4,5 %.  

 

Graf 4. 15: Število dolgotrajno brezposelnih (12 in več mesecev) od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Slednje dokazuje, da se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti zmanjšala na račun velikega 

priliva novih brezposelnih, ki so se po trajanju uvrstile med brezposelne do enega leta.  
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Poglejmo, kaj pravijo številke v primerjavi med kratkotrajno in dolgotrajno brezposelnostjo 

pred gospodarsko krizo in med njo (Graf 4. 15). V kategorijo dolgotrajno brezposelnih se je v 

obdobju od leta 2009 do leta 2014 v povprečju uvrstilo za 10.590 več dolgotrajno 

brezposelnih kot v obdobju pred gospodarsko krizo. Pri brezposelnih do enega leta je razlika 

med povprečji mnogo višja in sicer kar za 19.285 novih brezposelnih oseb.   

 

Če vzamemo pod drobnogled še brezposelne do 11 mesecev, ugotovimo, da največje 

zmanjšanje beležimo v letu 2007, v primerjavi z predhodnim letom, in sicer za 9.103 oseb. 

Največji priliv pa v letu 2009 glede na leto 2008, in sicer 23.985 oseb, kar predstavlja 

največje povečanje med 2005 in 2014. Omenjeno povečanje je posledica številnih stečajev 

leta 2009, zaradi katerih so se stečajniki v tem letu uvrstili med brezposelne do 11 mesecev, 

leto kasneje pa med dolgotrajno brezposelne. Govorimo o osebah, ki se niso uspele 

prezaposliti. Najmanj dolgotrajno brezposelnih pa je štelo leto 2009 (31.487 oseb), največ pa 

leto 2014 (59.858). Če še primerjamo obdobje pred krizo in med krizo so številke povsem 

pričakovane. V obdobju pred krizo beležimo vsakoletno zmanjšanje brezposelnih v tej 

kategoriji, po krizi pa povečanje, ampak šele od leta 2010 dalje, kar je posledica, kot smo že 

povedali velikega priliva novih brezposelnosti v letu 2009, ki se je med dolgotrajno 

brezposelne preliv v naslednjem letu.   

 

4.1.7 Izobrazbena struktura brezposelnih v obdobju od 2005 do 2014 

 

Na osnovi prebrane literature ugotavljam, da sta dosežena raven izobrazbe in brezposelnost 

med seboj povezani. Potrebno se je zavedati, da izobrazba poleg delovnih izkušenj predstavlja 

zelo pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve. Seveda pa sama izobrazba brez delovnih 

izkušenj danes na trgu dela zaradi velike konkurence ni več dovolj. Včasih je veljalo, da 

izobraženi in izkušeni lažje najdejo zaposlitev, kot tisti, ki tega nimajo. Sprašujem se, če to še 

vedno drži. Namreč v medijih je pogosto slišati, kako je med brezposelnimi vedno več tudi 

tistih z visoko ali pa še višjo izobrazbo. V nadaljevanju si poglejmo, kaj pravijo podatki 

ZRSZ glede izobrazbene strukture brezposelnih.  

 

Iz Graf 4. 16 je razvidno, da se izobrazbena struktura v Sloveniji počasi vendarle spreminja, 

predvsem na račun mlajših generacij, ki nadaljujejo študij na terciarni ravni in katerih delež 

brezposelnih narašča (Spruk, 2013). Najverjetneje je problem med neusklajenostjo 
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izobraževalnega sistema in potrebami na trgu dela. V medijih pogosto zasledimo, da je razlog 

za takšno stanje, da so se mladi v preteklih letih vse prepogosto odločali za smeri, s katerimi 

je trg dela prenapolnjen. Na trgu dela so najpogosteje iskani diplomanti naravoslovne in 

tehnične smeri, medtem ko število diplomantov večine družboslovnih smeri presega 

povpraševanje na trgu dela (UMAR, 2013). Brezposelnost mladih z visoko izobrazbo 

predstavlja kategorijo, ki v celotnem raziskovalnem obdobju ne glede na krizo narašča.  

 

Graf 4. 16: Izobrazbena struktura brezposelnih oseb od 2005 do 2014 v odstotku 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V kategoriji brezposelnih z nizko izobrazbo beležimo vsako letno zmanjševanje. Tako se je 

med obdobjem 2005 in 2014 brezposelnost v tej kategoriji skorajda prepolovila, predvsem na 

račun starejših zaradi prehoda v druge evidence, na primer upokojitev (ZRSZ).  

Graf 4. 16 kaže, da je v obdobju 2009 – 2014 naraščal zlasti delež brezposelnih z nižjo in 

srednjo poklicno ter visoko stopnjo izobrazbe. Poglejmo si še izobrazbeno strukturo 

brezposelnih oseb v številki (Graf 4. 17).  
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Graf 4. 17: Izobrazbena struktura brezposelnih od 2005 do 2014 v številu 

 

Vir: Lastni prikaz (prirejeno po podatkih ZRSZ) 

 

Če primerjamo povprečno število brezposelnih pred gospodarsko krizo v Sloveniji in med 

njo, se je pred krizo v Sloveniji najbolj zmanjšalo število nizko izobraženih, in sicer za 12.085 

oseb, sledijo tisti s V. stopnjo izobrazbe (-8.372), nato z nižjo poklicno (-7.667). Najmanjše 

znižanje beležimo med visoko izobraženimi (-550). V obdobju med krizo pa najvišji porast 

beležimo med tistimi z nižjo poklicno (19.141 oseb), sledijo s V. stopnjo izobrazbe (16.580), 

nato z visoko izobrazbo (12.752) in najmanjši porast v številu brezposelnih zaznamo pri tistih 

z manj kot nižjo poklicno šolo. Podatki za leto 2014 kažejo na to, da imamo približno enako 

število brezposelnih pri vseh kategorijah, razen pri tistih z visoko šolo in več.  

 

4.1.8 Registrirana brezposelnost, prilivi in odlivi v obdobju od 2005 do 2014 

 

Register brezposelnih oseb, ki ga vodi in upravlja ZRSZ je pod vplivom prilivov v evidenco 

brezposelnih in odlivov iz registra brezposelnih oseb. Obseg gibanja tokov, torej prilivov in 

odlivov, določa dinamiko trga dela. Če imamo opravka z visokimi prilivi in hkrati z visokimi 

odlivi, potem je povprečni čas brezposelnosti kratek in obratno (Malačič, 2006). 

 

Slika v Graf 4. 18 je povsem pričakovana. V obdobju pred gospodarsko krizo smo beležili 

pozitivno gospodarsko rast, kar se je odražalo tudi na trgu dela. Odliv iz evidence 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1+2 - OŠ ali manj 37.453 33.712 28.002 25.368 34.054 37.531 39.525 38.723 39.779 33.789 

3+4 - nižje, srednje poklicno izobr. 22.594 20.820 16.580 14.927 21.791 25.422 27.883 27.655 29.503 34.068 

5 - srednje tehniško, strokovno, 
splošno izobr. 

24.816 23.743 19.562 16.444 21.831 26.381 29.286 28.595 32.152 33.024 

6+7+8 - visokošolsko izobr. prve, druge, 
tretje stopnje 

7.027 7.561 7.191 6.477 8.678 11.171 13.999 15.210 18.394 19.229 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

45.000 

N
as

lo
v 

o
si

 
Izobrazbena struktura brezposelnih 2005 - 2014 



66 

 

brezposelnih je bil večji od priliva v evidenco od leta 2006 do leta 2008, kar se je odražalo na 

zmanjševanju brezposelnosti. Od leta 2009 do 2014 so prilivi številčno nad odlivi, kar se 

odraža v naraščajoči brezposelnosti. Najvišji porast pri prilivih zabeležimo v letu 2009, 

vendar je videti, da se situacija počasi vendarle popravlja, predvsem so vedno manjše razlike 

med prilivi in odlivi, kar pomeni, da se število brezposelnih ne povečuje tako drastično. 

Najvišji skupni odliv iz brezposelnosti zaznamo v letu 2014, ki je znašal 107.713, kar je za 

27 % več kot leta 2009. Brezposelnost se počasi zmanjšuje, naraščajo pa strukturna neskladja 

(UMAR »Informacije za javnost: Obvestilo«, 2012). 

 

Graf 4. 18: Priliv in odliv brezposelnih iz evidence brezposelnih od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

 

Na zmanjševanje odlivov delno vpliva aktivna politika zaposlovanja, nadalje umik večjega 

števila brezposelnih zaradi prehoda v neaktivnost, kar nekaj pa je tudi primerov, ko so se 

osebe same odjavile iz registra, ne da bi dobile zaposlitev, pri čemer je razlog najverjetneje 

povezan z ZUPJS
9
, ki s svojo restriktivnejšo politiko omejuje pridobitev pravice do socialne 

pomoči in s tem najverjetneje zmanjšuje interes posameznikov, da bi bili ali ostali prijavljeni 

v evidenci brezposelnih (UMAR »Informacije za javnost: Obvestilo«, 2012).    

 

V nadaljevanju poglejmo odlive iz registra brezposelnih, ki ne pomenijo zaposlitve in, ki 

močno zmanjšujejo evidenco števila registrirano brezposelnih oseb v Sloveniji. Odliv iz 

evidence brezposelnih, ki ne pomeni zaposlitve, od leta 2008 do leta 2012 strmo narašča ter v 

letu 2012 predstavlja najvišje število odlivov v celotnem raziskovalnem obdobju (42.770). 

                                                 
9
 ZUPJS, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRILIV 94404 90217 73544 70786 114496 109174 99674 106858 108344 102556 
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Graf 4. 19: Odlivi iz registra brezposelnih, ki ne pomenijo zaposlitve od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po podatkih ZRSZ  

 

V letih 2013 in 2014 glede na predhodno leto zaznamo rahel padec. Med obdobjem od leta 

2005 do leta 2008 je bilo tovrstnih odlivov 136.312, v enakem naslednjem obdobju, od leta 

2009 do leta 2012, pa 138.893, kar je za dobrih 2.500 več. V celotnem obdobju gospodarske 

krize (2009 –2014) pa 206.495, kar je za 100 % več, kot znaša trenutno število registrirano 

brezposelnih. Tovrstni odlivi iz evidence brezposelnosti močno vplivajo na njeno 

zmanjševanje (Graf 4. 19) kar pomeni, da je v Sloveniji brezposelnost mnogo višja, kot jo 

prikazuje register brezposelnih. Razlogov za odlive, ki ne pomenijo zaposlitve je več, eden 

izmed njih, zlasti pri mladih, je nadaljevanje šolanja (UMAR, 2013), lastna volja in ZUPJS, 

odklonitev zaposlitve, kršenje obveznosti, prestajanje zaporne kazni, navajanje neresničnih 

podatkov (Vlada RS)
26

. Vse več je tudi takih, ki so se odjavili iz evidence brezposelnih, ker so 

izgubili vsako upanje da bodo zaposlitev našli (OECDiLibrary
 
)

27
.  

V nadaljevanju poglejmo razmerja po razlogih odliva iz evidence brezposelnih, s čimer bom 

potrdila ravnokar napisano.  

Graf 4. 20: Odlivi iz evidence brezposelnih po razlogu, v obdobju od 2005 do 2014  

 

Vir: prirejeno po ZRSZ  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ODLIV IZ  RAZLOGOV, KI NE 
POMENIJO ZAPOSLITVE 

35.243 42.183 31.746 27.140 28.329 32.130 35.664 42.770 35.595 32.007 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

45.000 
Št

e
vi

lo
 

Odliv iz razloga, ki ne pomeni zaposlitve, 2005 - 2014 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 

2005 

2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PREHOD V DRUGE EVIDENCE 3.457 4.883 2.573 4.147 7.181 6.691 267 461 1.741 1.156 

ODLIV IZ  RAZLOGOV, KI NE POMENIJO 
ZAPOSLITVE 

35.243 42.183 31.746 27.140 28.329 32.130 35.664 42.770 35.595 32.007 

ZAPOSLITVE 53.857 57.423 49.117 41.671 48.553 57.004 61.010 58.320 65.054 73.950 

Odlivi iz evidence brezposelnih, po razlogu, 2005-2014 



68 

 

4.1.9 Ugotovitve in odgovori na prvo raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Ali se je med gospodarsko krizo spremenila struktura brezposelnih? 

 

Analiza je pokazala, da je gospodarska kriza, ki se je v Sloveniji začela drugo polovica leta 

2008, na področju zaposlovanja pa leto kasneje, spremenila strukturo brezposelnih v 

Sloveniji. Spremenjena struktura se je pokazala vsaj na treh področjih. Pri brezposelnih glede 

na spol se je v času gospodarske krize obrnil trend ter povzročil višjo brezposelnost med 

moškimi, za razliko od obdobja pred krizo, ko je bila brezposelnost višja med ženskami. 

Nadalje strukturne spremembe zaznamo tudi med brezposelnimi glede na stopnjo dosežene 

izobrazbe. Med najbolj izobraženimi v obdobju pred krizo v Sloveniji nismo beležili glede 

števila večjih razlik, njihovo število se je gibalo od približno 6.500 do 7.500 brezposelnih 

oseb. V času gospodarske krize je število brezposelnih med višje izobraženimi narastlo za več 

kot 200 odstotkov, medtem ko med ostalimi, tako drastičnega porasta ni zaznati. Struktura se 

spreminja tudi pri brezposelnih glede na starost. V obdobju pred krizo so najtrši oreh 

predstavljali stari nad 50 let, saj je njihovo število bilo daleč najvišje, v primerjavi z ostalimi. 

V času gospodarske krize imamo dve starostni skupini, ki glede na ostale razrede po številu 

brezposelnih drastično izstopata. Poleg brezposelnih v starostnem razredu nad 50 let, ki 

ohranjajo svoje rekordno število tudi dalje (razen v letu 2014), se v času krize pojavi nov 

starostni razred, in sicer od 30 do 39 let, ki bi ga lahko, glede na njegovo število uvrstili med 

problematične skupine brezposelnih oseb.  

 

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja sem si postavila še dve hipoteze.  

 Med brezposelnimi pred krizo in med njo se je najbolj spremenila struktura 

brezposelnih glede na spol – povečala se je brezposelnost moških.  

 Gospodarska kriza je najbolj povečala brezposelnost v starostni skupini od 15 do 29 

let.  

 

Z gotovostjo lahko prvo postavljeno hipotezo potrdim. Od leta 2005 do leta 2008 je bila 

brezposelnost višja med ženskami. V času med gospodarsko krizo, torej od leta 2009 do 

vključno leta 2014 pa beležimo obrnjen trend, torej višjo brezposelnost med moškimi. Slednje 

je posledica manjšega zaposlovanja v dejavnostih, ki so zaposlovale pretežno moški del 

populacije, o čemer piše tudi UMAR (2008). V obdobju od 2005 do 2008 je bilo povprečno 

brezposelnih moških 35.825, v času gospodarske krize pa je povprečje naraslo na 55.995 
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brezposelnih moških in povzročilo povečanje za 20.170 oseb, kar je največ izmed vseh ostalih 

kategorij brezposelnih. Povprečna razlika med obdobji pri ženskah pomeni v času krize 

povečanje za 9.705 oseb.  

 

Druge trditve, da je gospodarska kriza najbolj povečala brezposelnost v starostni skupini od 

15 do 29 let nisem uspela dokazati, zato moram hipotezo ovreči. Brezposelne osebe glede na 

starost sem razdelila v tri starostne razrede, in sicer v stare do 29 let, stare od 30 do 49 let in 

stare nad 50 let. Ugotovila sem, da smo v času gospodarske krize najnižji porast brezposelnih 

zasledili v prvem starostnem razredu, torej med starimi do 29 let. Tako se je v času krize 

brezposelnost v tem starostnem razredu v povprečju povečala za 1.558 oseb, glede na obdobje 

od 2005 do 2008. V drugem starostnem razredu beležimo v povprečju povečanje za 14.843 

brezposelnih oseb in v zadnjem razredu še za 13.473. Torej v starostni skupini do 29 let 

beležimo najnižje število novih brezposelnih oseb, glede na ostale starostne razrede. Zaradi 

ravnokar napisanega hipoteze ne morem potrditi. O razlogih za takšno stanje sem že pisala, 

poglavitni razlog pa je vsekakor ta, da mladi vedo, da so njihove možnosti za zaposlitev 

izredno slabe, zato se posledično bolj pogosto odločajo za nadaljnji študij.  

 

Ne glede na strukturo je bil vpliv gospodarske krize na brezposelnost zelo velik. Do leta 2008 

se je brezposelnost zmanjševala, od leta 2009 pa se je krivulja obrnila v drugo smer. Razlog 

za tako stanje je upad gospodarstva in posledično zmanjševanje obsega proizvodnje v 

različnih dejavnostih ter propada številnih manjših, srednjih in velikih podjetij. Že v letu 2008 

se je gospodarska rast zmanjšala na 3,3 %, kar je za več kot polovico manj, glede na 

predhodno leto. Sledilo je odpuščanje in zmanjševanje zaposlovanja. Tako je kriza prizadela 

vse skupine brezposelnih, pomeni, da v nobeni populacijski skupini od leta 2009 dalje glede 

na številke ne zaznamo zmanjševanja števila brezposelnih. Ni pa prizadela vse skupine enako, 

ene bolj in druge manj.  

 

4.2 Analiza ukrepov zmanjševanja brezposelnosti v času gospodarske krize 

4.2.1 Primernost izvajanih ukrepov v času gospodarske krize 

 

Program ukrepov APZ, ki jih izvaja ZRSZ brez dvoma prinaša pozitivne učinke pri 

zaposlovanju brezposelnih. Težko bi zagovarjala nasprotno. Vprašanje, ki se tu postavlja je, 

ali bi lahko bil vpliv ZRSZ na zmanjševanje brezposelnosti večji. Na to vprašanje je zelo 
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težko odgovoriti. Potrebno se je zavedati, da na področju ukrepov za zmanjševanje 

brezposelnosti sam ZRSZ ni dovolj, temveč mora za doseganje boljših rezultatov biti prisotno 

sodelovanje z ostalimi sektorskimi politikami, ki skupaj soustvarjajo programe za izboljšanje 

razmer na trgu dela. Menim, da je bistvenega pomena pravilna odločitev o času posega na trg 

dela ter primerna izbira aktivnosti, ki se izvajajo znotraj posameznih ukrepov, kar se zavedajo 

tudi na ZRSZ. Čez celotno proučevano obdobje ZRSZ izvaja štiri sklope ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja, ki predstavljajo osnovna področja. Znotraj posameznih ukrepov pa se 

izvaja nabor aktivnosti, ki so ciljno usmerjeni glede na potrebe na trgu dela (ZRSZ 

»Programi«).  

 

V preteklosti je Vlada RS sprejemala program ukrepov za posamezno koledarsko leto, kar se 

ni izkazalo za najbolje. Tako imamo do leta 2007 za vsako leto posebej določen nabor 

aktivnosti, ki se tekom leta izvaja. Leta 2006 pa je Vlada RS sprejela načrt ukrepov APZ prvič 

za daljše obdobje in sicer od 2007 do 2013. V letu 2013 pa naknadno še za leti 2014 in 2015 

(ZRSZ).  

 

Poglejmo katere glavne izzive na področju zaposlovanja je Vlada RS navedla v Katalogu 

ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013 kot prednostne in v katere so bili usmerjeni ukrepi 

oziroma aktivnosti, ki se izvajajo znotraj ukrepov:  

 

  »visok delež dolgotrajno brezposelnih, ki se je v zadnjih desetletjih zelo povečal, 

 strukturna brezposelnost: slaba izobrazbena sestava brezposelnih, visok delež 

brezposelnih brez oziroma z nizko izobrazbo, 

 izredno nizka stopnja zaposlovanja starejših (55–64), saj je med najnižji v EU,  

 sorazmerno visoka stopnja brezposelnih mladih (15 –24 let), 

 naraščajoče število brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo,  

 povečanje brezposelnih žensk
10

«. 

 

Navedeno je brez dvoma skladno s stanjem na trgu dela. V primeru kriznih obdobij na 

področju trga dela lahko MDDSZ pripravi dodatne ukrepe oziroma aktivnosti za 

zmanjševanje brezposelnosti (MDDSZ, 2014). Tako se aktivnosti, ki se izvajajo znotraj 

ukrepov spreminjajo in prilagajajo glede na potrebe na trgu dela. Zadnja točka zgoraj govori o 

                                                 
10

 Država pri oblikovanju kataloga ukrepov za obdobje 2007 – 2013 ni mogla predvideti, da se bo trend pri 

brezposelnih glede na spol čez dve leti obrnil in povzročil višjo brezposelnost med moškimi.  
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izzivu za zmanjševanje naraščanja brezposelnih žensk. To je vsekakor veljalo do leta 2008, 

vendar ob izidu Kataloga leta 2006 država ni mogla vedeti, kaj se bo zgodilo čez tri leta.  

 

Vsi ukrepi, ki jih izvaja ZRSZ so ciljno usmerjeni v zaposlovanje težje zaposljivih skupin 

brezposelnih (mladi, starejši, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni,…) pri čemer 

imajo prejemniki denarnega nadomestila prednost pred ostalim je zapisano v 35. členu 

ZUTD–ja.  

 

V nadaljevanju bom na kratko navedla ukrepe in programe, ki so se izvajali v času 

gospodarske krize in se izvajajo še vedno. ZRSZ znotraj prvega ukrepa izvaja programe 

usposabljanja in izobraževanja v formalni (višja stopnja izobrazbe) in neformalni obliki (nova 

znanja, večje kompetence, boljše možnosti). Med programe neformalnega izobraževanja 

sodijo programi institucionalnega usposabljanja, priprava in potrjevanja NPK – nacionalne 

poklicne kvalifikacije, PUM – projektno učenje za mlade, Pokolpje – aktivno in dejavno, 

delovni preizkus in podobno (ZRSZ »Katalog ukrepov APZ, 2014). Ciljna skupina so 

predvsem nižje izobraženi. Spodbude za zaposlitev, ki se izvajajo v okviru tretjega ukrepa, so 

lahko ciljno usmerjene na zaposlovanje na primer brezposelnih iz najbolj prizadetih regij (npr. 

Pomurska regija) ali pa starih nad 50 let (program 50plus) in podobno in sicer v obliki 

subvencij za zaposlitev. Poleg ranljivih skupin brezposelnih se v spodbude za zaposlovanje 

lahko vključujejo tudi iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Na ta način se država 

izogne dodatnemu povečevanju števila brezposelnih. V ta ukrep se uvršča še program Prvi 

izziv, ki je namenjen predvsem mlajšim od 30 let in pa program Zaposli.me (MDDSZ,2013). 

Izvajanje javnih del v okviru četrtega ukrepa – kreiranje delovnih mest, je ciljno usmerjeno v 

zaposlovanje nizko izobraženih in starejših in z vidika ohranjanja stikov s področja trga dela 

tako predstavlja pomembno aktivnost za brezposelne (MDDSZ, 2013). Spodbujanje 

samozaposlovanja (ukrep 5) je namenjeno vsem, ki imajo podjetniško idejo in jo želijo 

uresničiti. ZRSZ tako v okviru tega ukrepa nudi strokovno pomoč in subvencijo. V bodoče 

tega ukrepa ne bo več izvajal ZRSZ temveč Regionalni center za razvoj Zasavja. Tako so bile 

zadnje vključitve v ukrep 5 izvedene v letu 2014 in še te so bile posledica sklenjenih pogodb 

iz prejšnjih obdobij.  

 

Aktivnosti znotraj ukrepov, ki jih izvaja ZRSZ so tako široko razvejane in dostopne vsaki 

izmed skupin brezposelnih, zaradi česar sklepam, da so ukrepi primerni. Med ukrepi APZ v 

času gospodarske krize v primerjavi z obdobjem pred krizo tako ni bistvenih razlik. Po večini 
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so tudi aktivnosti znotraj ukrepov podobne. Nekatere aktivnosti so usmerjene v zmanjševanje 

brezposelnosti med mladimi, druge med starejšimi, spet tretje med dolgotrajno brezposelnimi 

in tako dalje. Dejstvo je, da mora vsak načrt ukrepov APZ skozi vladno sito, zato je sprotno 

prilagajanje razmeram na trgu dela oteženo. Vsak ukrep je strogo namenski ter potrjen s strani 

Vlade RS. ZRSZ poleg tega, da izvaja ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti, vodi tudi razne 

analize in statistike ter na osnovi podatkov daje MDDSZ predloge in usmeritve. Vendar o 

tem, katere aktivnosti oziroma kakšne politike se bodo izvajale odloča Vlada RS, zaradi česar 

je sprotno prilagajanje razmeram na trgu dela oteženo. Država bi morala biti na tem področju 

bolj fleksibilna in omogočiti ZRSZ, da bi sam prerazporejal finančna sredstva znotraj ukrepov 

APZ in ta na način dosegel boljšo prilagodljivost izvajanih ukrepov trenutnim razmeram na 

trgu dela. Slednje pomeni, da bi se večji del finančnih sredstev namenil izvajanju tistih 

ukrepov, ki so glede na razmere na trgu dela najbolj potrebni. Na primer, trenutno se izvaja 

program »iz faksa takoj praksa«, ki je namenjen mlajšim od 30 let s terciarno izobrazbo. Gre 

za program, ki je usmerjen v zmanjševanje visoko izobraženih zaposlenih, katerih število se je 

v času gospodarske krize 200 % povečalo. Slednje dokazuje, da se država trudi slediti 

razmeram na trgu dela, vendar pogosto z zamikom.   

 

S trajanjem gospodarske krize v Sloveniji se je strukturna neenakost na trgu dela poglabljala, 

zato je Vlada RS okrepila izvajanje obstoječih ukrepov na način, da je povečala finančna 

sredstva v že obstoječe ukrepe (ZRSZ), ki so se v preteklosti že izkazali kot uspešni. Skladno 

s tem so se okrepile tudi vključitve v ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti, so zapisali na 

ZRSZ. V naslednjih poglavjih sledi podrobna analiza za vsak ukrep posebej. 

 

4.2.2 Realizacija ukrepov APZ v obdobju od 2005 do 2014  

 

V naslednjih podpoglavjih bom analizirala pridobljene podatke, ki pričajo o številu sklenjenih 

pogodb za vključitev v programe APZ od leta 2007 do leta 2014. Za leti 2005 in 2006 žal 

podatkov nisem uspela pridobiti. Na ZRSZ so mi povedali, da imajo v podatkovnem skladišču 

na voljo le podatke od leta 2007 dalje, s čimer sem se morala sprijazniti. Tako bo vsa analiza 

opravljena za obdobje od leta 2007 do leta 2014. Za potrebe ugotavljanja, kako se je ZRSZ 

kot izvajalec ukrepov APZ prilagodil razmeram na trgu dela, v času gospodarske krize, bom 

uporabila podatke prilagojene ZUTD, ki sem jih pridobila na ZRSZ. Analiza bo možna po 

spolu, višini dosežene izobrazbe ter starosti.  
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UMAR (2013) je v času gospodarske krize že večkrat opozarjal na vprašljivost nekaterih 

ukrepov APZ, češ da niso dovolj učinkoviti. Z analizo posameznega ukrepa in s primerjavo 

števila vključenih po posameznih ukrepih med leti ter izračunanim dejanskim deležem 

vključenih v programe APZ glede na število brezposelnih oseb, bom ugotavljala, ali se je 

država dovolj dobro odzvala na spremembe na trgu dela ter ali je okrepila izvajanje ukrepov v 

času rekordne brezposelnosti, kar bi bilo za pričakovati glede na razmere. Po končani 

medletni primerjavi, glede števila vključenih brezposelnih oseb v ukrepe za zmanjševanje 

brezposelnosti, bom pridobila še podatke o višini porabljenih sredstev za namene izvajanja 

ukrepov APZ po posameznih letih. Zanimalo me bo ali so se sredstva namenjena izvajanju 

ukrepov glede na naraščajočo brezposelnost v času krize okrepila ali ne. V primeru, da ne, bi 

to pomenilo, da država ni dovolj okrepila inštrumentov s katerimi bi vplivala na zmanjševanje 

tega nezaželenega pojava.  

 

4.2.2.1 Realizacija ukrepa APZ – usposabljanje in izobraževanje v obdobju 2007 – 2014  

 

Iz Graf 4. 21 je razvidno, da se je v programe usposabljanja in izobraževanja v letu 2011 in 

2012 močno znižala vključenost brezposelnih z najnižjo izobrazbo, kar (mogoče) nakazuje na 

neustrezno politiko, saj je ukrep prvenstveno namenjen njim, ki na trgu dela predstavljajo 

najtrši oreh (UMAR).  

  

Graf 4. 21: Število vključitev v ukrep 1 v obdobju od 2007 do 2014 glede na stopnjo 

izobrazbe 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ (Glej priloga 11) 
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Iz 6.601 brezposelnih oseb, vključenih v omenjen ukrep, v letu 2010, se je le ta v letu 2011 

zmanjšal na 3.873 oseb, v letu 2012 pa na 2.798 brezposelnih oseb. V letu 2013 beležimo 

rahel porast, in sicer za 678 oseb glede na predhodno leto in v naslednjem letu porast za 854 

oseb, ki so na novo sklenile pogodbo za vključitev v omenjen program. Število vključenih z 

najnižjo stopnjo izobrazbe v omenjene programe se je tako v letu 2014 glede na leto 2007 

celo znižalo za 87 oseb, medtem ko se je njihovo število med registrirano brezposelnimi v letu 

2014 povečalo za 5.786 oseb glede na leto 2007. Če primerjamo leto 2013 z letom 2007 se je 

brezposelnost s I. in II. stopnjo izobrazbe zvišala za 11.777 oseb, število vključenih v program 

izobraževanja in usposabljanja pa se je znižalo za 941 oseb. Vse zapisano potrjuje dejstvo, da 

omenjeni ukrep ni najbolj pisan na kožo tistim, ki ga najbolj potrebujejo, torej manj 

izobraženim brezposelnim osebam.  

 

Enak trend beležimo tudi pri tistih s III. In IV. stopnjo izobrazbe, in sicer se je v letu 2011 

glede na predhodno leto (2010), število vključenih v program usposabljanja in izobraževanja 

zmanjšalo za kar 4.259 sklenjenih pogodb, v letu 2012 pa še za 1.011 sklenjenih pogodb. 

Povišanje beležimo za dobrih 1.000 v letu 2013 glede na preteklo leto in v letu 2014 še za 276 

oseb, ki so vključene v omenjen ukrep APZ. Kljub najvišjemu porastu brezposelnih z nižjo 

poklicno in srednje poklicno izobrazbo v obdobju gospodarske krize, pa se vključenost v 

omenjene ukrepe glede na obdobje pred krizo ni bistveno povečala. V letu 2014 glede na leto 

2007 beležimo porast komaj za 1.658 vključenih oseb, medtem ko se je registrirana 

brezposelnost v isti stopnji izobrazbe (III in IV) povečala za 17.488 brezposelnih oseb v letu 

2014 glede na leto 2007 in za 19.141 glede na leto 2008. Gre za zgovorna dejstva, na podlagi 

katerih lahko zapišemo, da omenjeni ukrep ne privablja tistih ciljnih skupin zaradi katerih je 

izoblikovan oziroma zaradi katerih naj bi se izvajal.  

 

Pri brezposelnih s srednjo strokovno in srednjo splošno izobrazbo opažamo enak trend 

zmanjševanja števila vključenih v letu 2011 in 2012 glede na leto 2010, nato pa povečanje v 

letih 2013 in 2014 glede na preteklo leto. V letu 2014, glede na leto 2007, se je število 

vključenih v ukrepe usposabljanja in izobraževanja brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe več 

kot podvojilo, pri čemer se je približno enako povečala tudi brezposelnost v tej kategoriji, in 

sicer za 59,2 % v letu 2014, glede na leto 2007.   
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Tabela 4. 2: Število vključenih v ukrep – usposabljanje in izobraževanje od 2007 do 2014  

  Ukrep – usposabljanje in izobraževanje 

Leto I in II III in IV V VI, VII, VII+ 

2007 4.417 3.216 4.469 1.752 

2008 3.146 3.174 4.399 2.266 

2009 5.059 6.007 6.617 3.853 

2010 6.601 8.807 8.896 4.547 

2011 3.873 4.548 5.268 3.564 

2012 2.798 3.537 3.424 2.541 

2013 3.476 4.598 6.084 4.509 

2014 4.330 4.874 8.962 7.227 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Drastičen porast števila vključenih v ukrep nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

beležimo le pri tistih z najmanj višjo šolo, in sicer iz 1.752 sklenjenih pogodb v letu 2007 na 

7.227 v letu 2014. Iz tega je razvidno, da se v ukrep izobraževanja in usposabljanja 

vključujejo osebe, ki že imajo v primerjavi z ostalimi višji nivo izobrazbe, čeprav je ta ukrep 

mišljen za izobraževanje tistih z najnižjo stopnjo izobrazbe.   

 

Zgoraj napisano potrjuje tudi Tabela 4. 3, ki prikazuje odstotek vključenih v ukrep 1 – 

izobraževanje in usposabljanje glede na dejansko število brezposelnih v posamezni stopnji 

izobrazbe.  

Tabela 4. 3: Odstotek vključitev med brezposelnimi osebami glede na izobrazbo 

Delež vključitev med 

brezposelnimi po 

stopnji izobrazbe 

I in II III in IV V VI, VII, VII+ Skupaj: 

2007 15,8 19,4 22,8 24,4 19,4 

2008 12,4 21,3 26,8 35,0 20,5 

2009 14,9 27,6 30,3 44,4 24,9 

2010 17,6 34,6 33,7 40,7 28,7 

2011 9,8 16,3 18,0 25,5 15,6 

2012 7,2 12,8 12,0 16,7 11,2 

2013 8,7 15,6 18,9 24,5 15,7 

2014 12,8 14,3 27,1 37,6 21,2 

Vir: prirejeno po ZRSZ  
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Tabela 4. 3 nazorno pokaže, da najnižji delež vključenih v ukrep 1 beležimo v letu 2012, ne 

glede za katero stopnjo izobrazbe gre. Tako je bilo leta 2012 komaj 7,2 % vključenih v ukrep 

izobraževanja in usposabljanja s I. in II. stopnjo izobrazbe, kar je za 5,2 % manj kot v letu 

2008, ko je bila brezposelnost najnižja. Delež vključenih v omenjeni ukrep je pri tistih, ki 

imajo nižjo poklicno ali poklicno izobrazbo v letu 2012 glede na leto 2008 nižji za 8,5 %, v 

letu 2014 pa za 7 %. Delež vključenih brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe se je v letu 2012 

glede na leto 2008 zmanjšal za 14,8 %, medtem ko je bil v letu 2014 višji za 0,3 %. Tudi pri 

višje in visoko izobraženih v letu 2014 glede na leto 2008 zaznamo porast, in sicer je delež 

vključenih med brezposelnimi v tej kategoriji višji za 2,6 %.  

Graf 4. 22: Ukrep APZ : usposabljanje in izobraževanje glede na starost vključenih od 

2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Graf 4. 22 prikazuje število vključenih v ukrep 1 po starostnih razredih. Iz grafa je razvidno, 

da se v omenjeni ukrep usposabljanja in izobraževanja številčno največ odločajo brezposelne 

osebe stare od 30 do 39 let. Sledi starostni razred od 25 do 29 ter od 40 do 49 let. Najnižji 

interes beležimo v starostni skupini starih 50 let in več, kar je povsem pričakovano. Stopnja 

vključevanja v ukrep 1 glede na višino registrirane brezposelnosti po posameznih starostnih 

razredih, bi nas lahko pripeljala do drugačnih ugotovitev, zato poglejmo, kaj pravi Tabela 4. 

4. Povprečna stopnja vključenih je bila v celotnem proučevanem obdobju najvišja v 

starostnem razredu od 15 do 24 let, z razliko v letu 2013 in 2014, ko je bil delež višji med 

starimi od 25 do 29 let. Delež v starostnem razredu od 15 do 24 let je višji na račun najnižjega 

priliva novih brezposelnih v času gospodarske krize, za razliko od starostnega razreda 30 – 39 

let, kjer beležimo najvišji priliv in sicer se je v obdobju od 2007 do 2014 brezposelnost v tej 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 let 3.853 3.060 4.669 5.733 3.053 1.655 2.682 4.364 

25-29 let 3.375 3.356 5.321 6.610 4.077 2.395 4.484 7.823 

30-39 let 3.743 3.445 6.087 8.516 5.116 3.775 5.852 6.733 

40-49 let 2.159 2.206 3.952 5.931 3.338 2.905 3.980 4.307 

50 in več 724 918 1.507 2.085 1.704 1.638 1.779 2.206 
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kategoriji povečala za 17.031 oseb, pri starih od 15 do 24 leta pa za 9.896 oseb. Višji 

povprečni delež vključenih nadalje beležimo v drugem starostnem razredu, starih od 25 do 29 

let. Ukrepi APZ so bili najverjetneje usmerjeni v zmanjševanje brezposelnih starih od 30 do 

39 let, zaradi česar v tem razredu beležimo najvišje število vključitev.  

Da v letu 2010 zaznamo najvišje deleže vključenih brezposelnih v omenjeni ukrep 1 smo že 

povedali, najnižje pa v letu 2012 za razliko od starih 50 let in več, ko najnižji delež glede na 

število brezposelnih znotraj tega razreda beležimo v letu 2007.  

Tabela 4. 4: Delež vključenih v ukrep 1 po starostnih razredih.  

Leto 15–24 25–29 let 30–39 let 50 in več Skupaj 

2007 39,9 29,8 28,3 3,3 19,4 

2008 41,5 36,1 29,8 4,2 20,5 

2009 43,2 39,3 34,5 5,8 24,9 

2010 51,7 42,1 39,6 6,6 28,7 

2011 29,5 25,1 21,7 4,4 15,6 

2012 17,6 15,4 15,2 4,3 11,2 

2013 24,8 25,0 20,8 4,6 15,7 

2014 38,8 40,8 23,5 5,9 21,2 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Če primerjamo povprečno število vseh vključenih ne glede na spol, izobrazbo ali starost, 

ugotovimo, da je pred gospodarsko krizo v Sloveniji ta znašal 20,0 % (2007 – 2008). V 

obdobju krize pa se je zmanjšal za 0,4 % in znaša povprečna vrednost 19,6 %, kar lahko 

pomeni dvoje, ali je država omejila višino sredstev namenjenih ukrepu 1 ali pa med 

brezposelnimi ni dovolj zanimanja za dodatno izobraževanje in usposabljanje. Upam si trditi, 

da država v času krize varčuje tudi na teh področjih in, da je okrepila tiste ukrepe, ki so 

povezani z nižjimi stroški ter obratno. Povsem možen razlog je tudi ta, da se je država 

premalo intenzivno odzvala na spremembe, ki so se zgodile na trgu dela v času gospodarske 

krize. V nadaljevanju si poglejmo še kaj o tem pravi spolna struktura brezposelnih.   

Tabela 4. 5: Ukrep APZ : usposabljanje in izobraževanje glede na spol od 2007 do 2014 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moški 5.125 4.813 9.242 13.338 7.785 5.948 8.977 10.848 

Ženske 8.729 8.172 12.294 15.537 9.503 6.420 9.800 14.585 

Vir: prirejeno po ZRSZ 



78 

 

V obdobju od leta 2007 do leta 2014 znaša povprečno število moških, ki so se vključevali v 

omenjeni program 8.260, pri ženskah pa 10.630, kar je v povprečju več za 2.371 sklenjenih 

pogodb oziroma za 28,7 %, kljub temu, da se je v obdobju gospodarske krize v Sloveniji 

brezposelnost med moškimi zelo povišala in je višja od brezposelnosti med ženskami.  

 

4.2.2.2 Realizacija ukrepa APZ – spodbujanje samozaposlovanja v obdobju 2007– 2014  

 

Višji interes med moškimi zaznamo pri vključevanju v ukrepe APZ za spodbujanje 

samozaposlovanja, kar prikazuje Graf 4. 23.  

Graf 4. 23: Ukrep APZ – spodbujanje samozaposlovanja glede na spol od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V vseh letih je delež moških višji glede na delež vključenih žensk, pri čemer delež žensk 

vsako leto narašča. Število vključenih v ta ukrep se je močno okrepilo v letu 2009 in leta 

2010, nato pa se je v vseh ostalih letih, razen v letu 2013 zmanjšalo glede na vrednost 

predhodnega leta. V letu 2009 je bilo skupaj moških in žensk, ko so bodisi koristili določene 

subvencije za samozaposlitev, ali drugo pomoč pri samozaposlitvi 10.875 in še za 8.610 več v 

letu 2010. V letu 2014 je bilo v ukrep za spodbujane samozaposlovanja vključenih komaj 365 

oseb oziroma 0,3 % brezposelnih v tej kategoriji, kar predstavlja velik upad, v primerjavi z 

letom 2010 kar za 19.120. Vrednost je preverjena na ZRSZ. Za tovrstni rezultat je možnih več 

razlogov. Da je država v letu 2014 ukinila subvencije za samozaposlitev, ali pa uvedla takšne 

pogoje, ki so relevantni le za manjšino. Nadalje, da je ZRSZ prenehal izvajati ta ukrep, in je 
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tako nizko število posledica sklenjenih pogodb v preteklem letu. Možno bi bilo tudi, da v času 

vse večje gospodarske negotovosti med brezposelnimi ni dovolj zanimanja za samozaposlitev.  

Povprečna stopnja vključenih moških v ukrep 5 glede na število brezposelnih moških je bila v 

obdobju od leta 2007 do leta 2014 višja za 3,0 % glede na delež vključenih žensk. V času 

gospodarske krize se je povprečni delež vključenih moških med vsemi brezposelnimi 

moškimi (2009 – 2014) glede na obdobje pred krizo (2007 – 2008) povečal za 6,8 %, pri 

ženskah pa za odstotek manj, torej za 5,8%.  

Graf 4. 24: Ukrep APZ – spodbujanje samozaposlovanja glede na stopnjo dosežene 

izobrazbe od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Poglejmo še s kakšno stopnjo dosežene izobrazbe so se brezposelne osebe največ vključevale 

v ukrep za spodbujanje samozaposlovanja. Iz Graf 4. 24 jasno izhaja, da so prednosti, ki jih 

prinaša omenjeni ukrep izkoristili pretežno tisti s srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, in 

sicer v vseh letih od 2007 do 2013. Le v letu 2014 je za 32 več tistih z najmanj višjo in visoko 

izobrazbo. Razlog, zakaj se neizobraženi manj od ostalih odločajo za samozaposlitev, je 

najverjetneje povezan s pogoji, ki so potrebni za pridobitev obrtnega dovoljenja. Tako, da je 

razlog za nižje zanimanje po vsej verjetnosti prenizka izobrazba.  

Povprečna vrednost vključenih brezposelnih s I. in II. stopnjo izobrazbe v ukrep 5 za 

spodbujanje samozaposlovanja tako znaša komaj 2,6 %, medtem ko je pri tistih z najmanj 

višjo izobrazbo odstotek precej višji in znaša 20,6 % kljub temu, da je število brezposelnih v 

tej kategoriji najnižje. Pri brezposelnih s III. in IV. stopnjo izobrazbe znaša povprečnih delež 
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vključenih v ukrep 5 v obdobju 2007 – 2014 8,1 %, pri čemer se je njegova vrednost v času 

krize dvignila za 5 %, glede na leti 2007 in 2008. Pri brezposelnih s srednjo stopnjo izobrazbe 

je bila v celotnem obdobju vključitev v ukrep 13,4 odstotna. V obdobju od 2009-2014 se je 

stopnja vključitev pri brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe dvignila za 9,7 % glede na leto 

2007 in 2008. Pri višje in visoko izobraženih pa za 14 %, glede  obdobje pred krizo (2007 – 

2008). 

V nadaljevanju si poglejmo v katerem starostnem razredu beležimo najvišje število vključenih 

v ukrep 5.  

Tabela 4. 6: Ukrep APZ : spodbujanje samozaposlovanja glede na starost vključenih od 

2007 do 2014 

Leto 15–24 25–29 let 30–39 let 40–49 let 50 in več Skupaj 

2007 21 87 148 122 39 417 

2008 288 1.096 1.807 1.090 573 4.854 

2009 853 2.849 4.251 2.156 766 10.875 

2010 1.231 4.903 7.642 4.106 1.603 19.485 

2011 1.044 3.769 6.119 3.288 1.480 15.700 

2012 312 1.538 3.357 2.017 1.053 8.277 

2013 590 2.091 4.510 2.593 1.314 11.098 

2014 7 65 155 107 31 365 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V vseh letih, razen v letu 2009, beležimo najmanjši interes za vključitev v ukrep spodbujanje 

samozaposlovanja v starostni skupini od 15 do 24 let, kar je za pričakovati. V tej starostni 

skupini mladi pretežno iščejo svojo prvo zaposlitev in so v večini primerov brez delovnih 

izkušenj. Prav tako slabo izrabljajo bonitete omenjenega ukrepa stari 50 let in več. V 

primerjavi s starimi od 25 do 29 let so se v obdobju od 2008 do 2011 slabše vključevali 

brezposelni stari od 40 do 49 let, medtem ko se je v letih 2012, 2013 in 2014 situacija obrnila. 

Največji interes za omenjen ukrep najdemo v starostni skupini od 30 do 39 let, kar je 

povezano tudi s številom brezposelnih v tej starostni skupini, saj je najvišje in je v obdobju od 

2007 do 2014 najbolj poraslo. Tako znaša povprečni delež brezposelnih starih od 30 do 39 let, 

ki so se vključevali v ukrep 5 v času krize 19,3 %. Najnižji odstotek vključenih glede na 

število brezposelnih zaznamo med tistimi, ki so stari 50 in več in znaša v povprečju komaj 

3,0 %. Razlog za tako nizek odstotek je velik priliv brezposelnih oseb v drugih starostnih 

razredih v času krize v Sloveniji in je za 3,3 % nižji od stopnje vključenosti starih od 15 do 24 
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let, kar je posledica manjšega števila brezposelnih v tej kategoriji in posledično višjega 

odstotka vključenih (Tabela 4. 7).  

Tabela 4. 7: Stopnja vključitve brezposelnih v ukrep 5 po starostnih razredih od 2007 do 

2014 

Leto 15–24 25–29 let 30–39 let 40–49 let 50 in več 

2007 0,2 0,8 1,1 0,8 0,2 

2008 3,9 11,8 15,6 8,4 2,6 

2009 7,9 21,0 24,1 11,9 2,9 

2010 11,1 31,2 35,5 19,8 5,1 

2011 10,1 23,2 26,0 15,3 3,8 

2012 3,3 9,9 13,6 9,1 2,8 

2013 5,4 11,6 16,1 10,8 3,4 

2014 0,1 0,3 0,5 0,4 0,1 

Vir: Gržan, lastni preračuni po podatkih ZRSZ 

Lahko zaključim, da je najvišja stopnja vključenosti v ukrep za spodbujanje 

samozaposlovanja med moški s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, starimi od 30 do 39 

let. Če primerjamo še obdobje pred krizo z obdobjem med njo, dobimo spodbudne rezultate, 

saj se je povprečno število vključitev v ukrep – 5 povečalo kar za 8.331 oseb. Stopnja 

vključenosti med vsemi brezposelnimi osebami ne glede na starost, spol ali izobrazbo, pa za 

6,4 odstotke. 

 

 

4.2.2.3 Realizacija ukrepa APZ – spodbude za zaposlitev v obdobju od 2007 do 2014 

 

Zavod RS za zaposlovanje znotraj ukrepa »spodbude za zaposlitev« izvaja več pod 

programov, ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja najbolj ogroženih skupin, predvsem 

mladih, starejših, dolgotrajno brezposelnih, tistih z nižjo izobrazbo ter invalidov. Primer 

takšnega programa je »Zaposli me«, ki določenim omogoča redno zaposlitev za najmanj eno 

leto, delodajalec pa za zaposlitev prejme subvencijo (ZRSZ »Iskalci zaposlitve: Programi«)
28

. 

V letu 2014 se je izvajal na primer Program 50Plus, ki je bil namenjen zaposlovanju starejših 

brezposelnih za dobo 18 mesecev za polni delovni čas, delodajalec pa je za zaposlitev prejel 

subvencijo v višini 8.000 EUR. Po podatkih ZRSZ se je s pomočjo tega projekta v letu 2014 

zaposlilo 8 oseb. Razpis je bil financiran s strani Evropskega socialnega sklada, v višini 85 % 
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in je bil zaradi porabe sredstev zaključen v manj kot treh mesecih (ZRSZ »Delodajalci: 

Finančne spodbude«)
29

. Potem program »Prvi izziv 2014«, ki je bil namenjen zaposlovanju 

mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije za najmanj 15 mesecev, delodajalec je prejel 

subvencijo v višini 7.250 EUR (ZRSZ)
30

. V ta program je bilo vključenih 477 brezposelnih 

oseb (ZRSZ). Ugotavljam, da v nekaterih primerih lahko delodajalci za zaposlitev določene 

osebe pri ZRSZ zahtevajo povrnitev prispevkov delodajalca za določeno obdobje, ali delno 

oprostitev plačila prispevkov, na primer za zaposlitev starejših brezposelnih oseb. Nekatere 

spodbude so vezane na zaposlitev brezposelnih iz določenih regij. Več o spodbudah je možno 

prebrati tudi v Zloženki Spodbude za zaposlovanje, ki so jo izdelali SPIZ, DURS in ZRSZ, ter 

je namenjena informiranju delodajalcev
31

. Omeniti moram še, da se pod–programi znotraj 

ukrepov iz leta v leto spreminjajo. 

V nadaljevanju poglejmo število vključenih brezposelnih oseb v ukrep za spodbujanje 

zaposlovanja v obdobju od leta 2007 do leta 2014 (Tabela 4. 8).  

Tabela 4. 8: Realizacija ukrepa 3 glede na spol, izobrazbo in starost v obdobju od 2007 

do 2014 

Leto Skupaj 

spol Izobrazba Starost 

moški ženske I in II 

III in 

IV V 

VI, 

VII, 

VII+ 

15–24 

let 

25–29 

let 

30–39 

let 

40–49 

let 

50 in 

več 

2007 463 213 250 91 153 155 64 71 100 65 33 194 

2008 1.039 393 646 179 330 350 180 169 144 91 81 554 

2009 4.480 2.182 2.298 1.144 1.428 1.349 559 1.110 835 876 653 1.006 

2010 4.356 2.399 1.957 1.163 1.395 1.286 512 1.301 707 776 628 944 

2011 2.753 1.382 1.371 654 787 955 356 638 461 490 467 697 

2012 1.861 916 945 301 593 649 317 64 145 438 364 850 

2013 4.865 2.598 2.267 817 1.430 1.662 948 639 1.133 766 621 1.706 

2014 3.695 1.954 1.741 664 997 1.267 764 468 843 592 572 1.220 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Če se za začetek osredotočimo na skupno število vključenih po posameznih letih, lahko 

vidimo, da se je realizacija v letu 2012 glede na leto 2010 več kot prepolovila, v letu 2013 pa 

presegla vrednost iz leta 2010 za 509 vključenih oseb. Leta 2014 ponovno zaznamo padec 

glede na preteklo leto za 1.170 oseb, glede na leto 2010 pa zmanjšanje za 661 oseb, kljub 

naraščajoči brezposelnosti. V letih 2007 in 2008 znaša stopnja vključenosti v ukrep za 

spodbujanje zaposlovanja 1,1 %, ki je v obdobju gospodarske krize v Sloveniji porasla za 
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2,4 %. Po mojem mnenju je takšen porast premajhen. Potrebno se je zavedati, da imamo 

opravka s ukrepom, ki pomeni takojšnjo zaposlitev in bi moral biti glede na razmere na trgu 

dela precej višji.  

V nadaljevanju si poglejmo strukturo vključenih v ukrep za spodbujanje zaposlovanja glede 

na spol (Graf 4. 25).  

Graf 4. 25: Ukrep APZ – spodbude za zaposlitev glede na spol od 2007 do 2014 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V obdobju gospodarske krize so se v višjemu deležu v ukrep vključevali moški, z razliko v 

letu 2012, ko je bil delež med ženskami višji za 1,6 %. Naraščanje števila vključenih žensk 

zaznamo v obdobju od leta 2010 do leta 2012 ter v letu 2014 glede na leto 2013. Število 

vključenih v ta ukrep se je drastično zmanjšalo v letih 2010, 2011, 2012 in 2014, glede na 

predhodno leto, potem, ko se je v letu 2009 močno povečalo zaradi visokega priliva 

brezposelnih. Povprečna stopnja vključenosti je v obdobju od 2007 do 2008 višja za 0,3 % pri 

ženskah, kar je za pričakovati, saj je bila v tem obdobju višja tudi stopnja registrirane 

brezposelnosti med ženskami. V času gospodarske krize pa beležimo višjo stopnjo 

vključenosti med moškimi v letu 2010, 2013 in 2014, pri čemer pa je v celotnem 

proučevanem obdobju (2007 – 2014) povprečna stopnja vključenosti enaka za oba spola, prav 

tako v obdobju gospodarske krize, kljub temu, da je brezposelnost med moškimi rahlo višja.  

Če pod drobnogled vzamemo stopnjo izobrazbe tistih, ki so najpogosteje vključeni v ukrep 3 

za spodbujanje zaposlitve, ugotovimo, da govorimo o tistih s V. stopnjo izobrazbe, saj njihov 

delež v obdobju od 2007 do 2014 z razliko leta 2009 in 2010 presega vrednost 33 % vseh 

vključenih v ukrep 3 znotraj posameznega leta. V letih 2009 in 2010 zaznamo višji delež 
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vključenosti med brezposelnimi z nižjo poklicno in poklicno izobrazbo glede na ostale v tej 

kategoriji.  

Če primerjamo, kako se vključujejo v omenjeni ukrep brezposelni s I. in II. stopnjo izobrazbe 

s tistimi, ki imajo najmanj višjo ali visoko izobrazbo, zaznamo višjo vključenost med osebami 

z najnižjo izobrazbo v obdobju od 2007 do 2011, z razliko v letu 2008, ko je delež glede na 

brezposelne z najmanj višjo oziroma visoko izobrazbo manjši za 0,1 %. V letih od 2012 do 

2014 zaznamo obrnjeni trend, saj je delež tistih z najmanj višjo izobrazbo višji za 0,8 % v letu 

2010 ter za 2,7 % višji v letih 2011 in 2012 glede na brezposelne z najnižjo izobrazbo.  

V teoretičnem delu smo zapisali, da je izvajanje tega ukrepa usmerjeno pretežno v 

spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb, torej tudi tistih z najnižjo izobrazbo. Številke 

pa pravijo, da je vključenost v omenjene ukrepe najmanj izobraženih vsaj za 10 % nižja od 

tistih s III, IV in V. stopnjo izobrazbe. Morda delodajalci ob zaposlovanju oseb z najnižjo 

izobrazbo ne izkoristijo subvencij, ki jih ponuja ZRSZ za zaposlitev omenjenega kadra. 

Morda pa niso dovolj informirani, ali pa je zaposlovanje oseb z najnižjo izobrazbo med vsemi 

ostalimi najnižje. Poglejmo si, kaj pravijo stopnje vključenosti v ukrep 3.  

Tabela 4. 9: Stopnja vključenosti v ukrep 3 glede na registrirano brezposelne po 

izobrazbi. 

Leto I in II III in IV V VI, VII, VII+ Skupaj: 

2007 0,3 0,9 0,8 0,9 0,6 

2008 0,7 2,2 2,1 2,8 1,6 

2009 3,4 6,6 6,2 6,4 5,2 

2010 3,1 5,5 4,9 4,6 4,3 

2011 1,7 2,8 3,3 2,5 2,5 

2012 0,8 2,1 2,3 2,1 1,7 

2013 2,1 4,8 5,2 5,2 4,1 

2014 2,0 2,9 3,8 4,0 3,1 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V letu 2009 beležimo v vseh stopnjah izobrazbe najvišji delež brezposelnih, ki so se zaposlili 

na podlagi aktivnosti, ki se izvajajo znotraj omenjenega ukrepa. V obdobju od 2009 do 2014 

je povprečna stopnja vključenosti najnižja pri tistih s I. in II. stopnjo izobrazbe, najvišja pa pri 

tistih s V. stopnjo izobrazbe. V ostalih dveh kategorijah beležimo povsem enako povprečno 

stopnjo, in sicer znaša 4,1 % v obeh primerih. V letu 2009 in 2010 beležimo najvišji delež 



85 

 

vključenih brezposelnih s III in IV. stopnjo izobrazbe. V nadaljnjih treh letih 2011, 2012 in 

2013 pa najvišji delež beležimo pri brezposelnih s srednjo izobrazbo, leta 2014 pa pri tistih z 

najmanj višjo in visoko izobrazbo.  

V nadaljevanju si poglejmo starostno strukturo vključenih v ukrep 3, ki je namenjen 

spodbujanju zaposlovanja.  

Graf 4. 26: Starostna struktura vključenih v ukrep 3 od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Na osnovi Graf 4. 26 lahko rečemo, da je delež tistih, ki se vključujejo v ukrep za spodbujanje 

zaposlovanja najvišji v vseh letih, razen v letih 2009 in 2010, v starostni skupini brezposelnih 

nad 50 let in več. V letu 2009 in 2010 je bil višji med starimi do 24 let. V ostalih starostnih 

razredih v obdobju gospodarske krize v Sloveniji (2009 – 2014) znaša povprečni delež 

vključenih v omenjen ukrep 17,6 % v starostni skupini 25 – 29 let, 18,4 % v 30 – 39 let in 

15,6 % v skupini starih od 40 do 49 let. Povprečni delež v starostnem razredu nad 50 let znaša 

30,5 % glede na število vseh vključenih v ukrep za spodbujanje zaposlovanja.  

V času gospodarske krize v Sloveniji, beležimo v obdobju od leta 2009 do leta 2014 med 

vsemi starostnimi razredi najvišji povprečni delež vključitev v ukrep 3 pri starih 50 let in več, 

sledi starostni razred od 30 do 39 let, čeprav pogled na Graf 4. 26 ne prikaže bistvenega 

odstopanja glede števila vključevanj v tej starostni skupini. Njihov delež med ostalimi 

starostnimi razredi se je celo znižal v letih 2013 in 2014, glede na leta 2009, 2010 in 2011. 

15-24 25-29 let 30-39 let 40-49 let 50 in več 

2007 15,3 21,6 14,0 7,1 41,9 
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2013 13,1 23,3 15,7 12,8 35,1 
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Povečanje beležimo le v letu 2012 glede na preteklo leto. Najnižji povprečni delež vključitev 

znotraj starostnih razredov zasledimo pri starih od 40 do 49 let.  

Če pogledamo še razmerje med številom vključenih v ukrep in številom brezposelnih po 

posameznih starostnih razredih, ugotovimo, da najvišjo povprečno stopnjo vključenosti v času 

krize v Sloveniji zaznamo v starostnem razredu od 15 do 24 let in znaša 6,5 % in je za 2,3 % 

višja od stopnje vključenosti starih od 25 do 29 let, za 3,6 % od vključenosti med 

brezposelnimi starimi od 30 do 39 let, za 3,9 % višja glede vključevanja med starimi od 40 do 

49 let in za 3,4 % več kot znaša stopnjo vključenosti v zadnjem starostnem razredu. Zaradi 

lažje predstave si poglejmo Graf 4. 27, ki prikazuje ugotovljene odstotke.  

Graf 4. 27: Povprečna stopnja vključitev v ukrep 3 glede na število brezposelnih po 

starostnih razredih od 2009 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Najnižjo stopnjo vključenosti glede na število brezposelnih beležimo v letu 2012 v vseh 

starostnih razredih, pri čemer je zanimivo to, da so kar v treh starostnih razredih stopnje celo 

nižje, kot so bile leta 2008. Za 1 % višjo stopnjo beležimo pri starih od 30 do 39 let, pri starih 

od 40 do 49 let prav tako za 1 %.  

Povprečna stopnja vključevanja brezposelnih v ukrep 3 ne glede na spol, izobrazbo in starost 

se je v obdobju med krizo popravila iz 1,1 % vključenih na 3,5 %, kar pomeni, da je v času 

gospodarske krize država okrepila izvajanje ukrepa. Leta 2007 je bilo v ta ukrep vključenih le 

463 brezposelnih, leto kasneje 1.039 brezposelnih oseb, vsa nadaljnja leta pa povprečno 3.668 

oseb. 
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4.2.2.4 Realizacija ukrepa APZ – kreiranje novih delovnih mest (4) v obdobju od 2007 do 

2014 

 

Še predno se lotim analize podatkov moram pojasniti, da se je ukrep za kreiranje novih 

delovnih mest, znotraj katerega gre predvsem za javna dela, v nekaterih letih (na primer leta 

2010 in leta 2011) imenoval drugače, in sicer program za povečanje socialne vključenosti. 

Zaradi lažje primerjave sem pustila enotno ime za celo proučevano obdobje. Tudi ZRSZ, ki 

mi je poslal tabelarične podatke, v svojih evidencah uporablja enotno poimenovanje 

omenjenega ukrepa, saj so vsi podatki zaradi lažje primerljivosti prilagojeni ZUTD–ju.   

Tabela 4. 10: Število vključenih v ukrep 4 v obdobju od 2007 do 2014 po starosti, spolu 

in izobrazbi 

Leto Skupaj 

spol Izobrazba Starost 

moški ženske I in II 
III in 

IV 
V 

VI, 

VII, 

VII+ 

15–24 
25–29 

let 

30–39 

let 

40–49 

let 

50 in 

več 

2007 3.579 1.422 2.157 654 752 1.316 857 253 783 802 645 1.096 

2008 4.582 1.597 2.985 812 991 1.752 1.027 247 915 1.057 914 1.449 

2009 4.795 1.719 3.076 836 1.047 1.788 1.124 239 896 1.188 901 1.571 

2010 6.741 2.587 4.154 1.002 1.275 2.298 2.166 412 1.713 1.593 1.223 1.800 

2011 3.046 1.302 1.744 717 780 961 588 146 445 659 642 1.154 

2012 6.656 3.021 3.635 963 1.370 2.747 1.573 1.310 2.386 928 755 1.277 

2013 5.847 2.427 3.420 1.019 1.258 2.031 1.539 353 1.393 1.305 1.100 1.696 

2014 7.329 2.992 4.337 1.215 1.543 2.566 1.991 298 1.168 2.106 1.467 2.290 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Iz zbranih podatkov v Tabeli 4. 10 je razvidno, da se tudi v ta ukrep številčno najpogosteje 

vključujejo brezposelne osebe s V. stopnjo izobrazbe, kakor tudi v vse ostale ukrepe, ki jih 

ZRSZ izvaja. Ker je število brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe precej višje od brezposelnih z 

najmanj višjo izobrazbo, je posledično stopnja vključenosti nižja za 3,6 % od stopnje 

vključenosti med najbolj izobraženimi. Najnižje število vključenih ponovno zaznamo med 

najmanj izobraženimi, tako kot v vseh ostalih ukrepih od leta 2012 dalje, kljub temu, da je 

povprečna brezposelnost v tej kategoriji v času krize najvišja. V tem primeru je tudi stopnja 

vključenosti glede na število brezposelnih v tej kategoriji najnižja med ostalimi in znaša 

komaj 2,6 %. Če primerjamo število vključitev med brezposelnimi s III. in IV. stopnjo 

izobrazbe z najmanj višjo in visoko ugotovimo, da so omenjenemu ukrepu bolj naklonjeni 
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brezposelni s VI. VII. in VIII stopnjo izobrazbe, z razliko v letu 2011, ko v tej stopnji 

izobrazbe beležimo najmanj vključitev. Lahko zaključim, da se za omenjeni ukrep bolj 

zanimajo tisti z višjo izobrazbo kot tisti z nižjo.  

Spolna struktura vključenih v ukrep za kreiranje novih delovnih mest kaže, da se za omenjen 

ukrep številčno bolj odloča ženski del populacije. Čeprav je brezposelnost med moškim v 

času gospodarske krize višja, se ženske bistveno bolj odločajo za omenjeni ukrep (vzroka za 

tako situacijo žal ne poznam). Povprečno število vključenih moških v omenjeni ukrep, v času 

krize v Sloveniji (2009 – 2014) znaša 2.341, pri ženskah pa 3.394, kar je v povprečju več za 

1.053 oseb. 

Graf 4. 28: Število vključenih v ukrep 4 v obdobju od 2007 do 2014 glede na spol 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Slednje je vzrok, da je bila v obdobju krize za 2,4 % višja stopnja vključevanja v ukrep 4 med 

brezposelnimi ženskami.  

Za konec na kratko analizirajmo še starostno strukturo vključenih v ukrep za kreiranje novih 

delovnih mest. Iz Tabele 4. 10 je razvidno, da se je v obdobju od leta 2007 do leta 2014, z 

razliko v letu 2012, za omenjeni ukrep številčno najbolj odločal najstarejši del populacije, 

torej stari 50 let in več (12.333). Daleč najnižje število vključitev v omenjeni ukrep v istem, 

torej celotnem obdobju zaznamo pri brezposelnih osebah v starostnem razredu od 15 do 24 let 

(3.258).  

Tabela 4. 11 prikazuje deleže brezposelnih oseb izmed vseh brezposelnih v posameznem 

starostnem razredu, ki so bili vključeni v omenjeni ukrep APZ. Najvišji delež med starimi od 

15 do 24 let beležimo v letu 2012, in sicer je znašal 14 %, prav tako v naslednjem starostnem 

razredu, le da je bil delež za 1,3 % višji. V obeh primerih gre za najvišji delež v celotnem 

obdobju. V zgornjih treh starostnih razredih (30 – 39, 40 – 49) in nad 50, beležimo najvišji 
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delež aktivnosti v letu rekordno najnižje brezposelnosti v samostojni Sloveniji, torej v letu 

2008. Od leta 2009 dalje z razliko v letu 2012, ko beležimo rahel upad glede na preteklo leto, 

je brezposelnost močno naraščala. Pričakovati bi bilo, da vzporedno z naraščanjem 

brezposelnosti narašča tudi delež vključenih v ukrepe APZ. Iz spodnje Tabele 4. 11 pa je 

razvidno, da temu ni tako. V obdobju gospodarske krize (2009 – 2014) so deleži starih nad 30 

let precej nižji kot v obdobju pred krizo. Najnižje deleže vključenih brezposelnih v ukrep – 

kreiranje delovnih mest zaznamo v letu 2011.  

Tabela 4. 11: Delež vključenih v ukrep 4 glede na število brezposelnih po starostnih 

razredih od 2007 do 2014 

Starostni 

razred 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15 do 24 let 2,6 3,3 2,2 3,7 1,4 14,0 3,3 2,7 

25 do 29 let 6,9 9,8 6,6 10,9 2,7 15,3 7,8 6,1 

30 do 39 let 6,1 9,1 6,7 7,4 2,8 3,7 4,6 7,4 

40 do 49 let 4,3 7,0 5,0 5,9 3,0 3,4 4,6 6,2 

50 in več 4,9 6,6 6,0 5,7 3,0 3,3 4,4 6,1 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Stopnja vključenosti med vsemi brezposelnimi ne glede na strukturni vidik se je pri ukrepu 4 

v času gospodarske krize v Sloveniji glede na povprečno stopnjo leta 2007 in 2008 znižala za 

0,8 odstotkov.  

Tabela 4. 12: Povprečno število vključenih oseb po ukrepih med obdobji in povprečna 

stopnja vključevanja glede na višino brezposelnih. 

 
Povprečno 

število 

vključenih 2007–

2008 

Povprečno 

število 

vključenih v 

letih od 2009 do 

2014 

Povprečna stopnja 

vključenosti 2007–

2008 glede na 

število brezposelnih 

Povprečna stopnja 

vključenosti 2009–

2014 glede na 

število brezposelnih 

Ukrep 1:  13.420 20.713 20,0% 19,6% 

Ukrep 3:  751 3.668 1,1% 3,5% 

Ukrep 4:  4.081 5.736 6,1% 5,3% 

Ukrep 5:  2.636 10.967 4,1% 10,5% 

Vir: Gržan, lastni preračuni po podatkih ZRSZ 

Lahko zaključimo, da je država izmed 4 ukrepov, ki jih je izvajala, v času gospodarske krize 

okrepila dva ukrepa, in sicer ukrep 3, pri kateremu gre za dajanje spodbud za zaposlitev 
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najbolj kritičnih skupin brezposelnih in ukrep 5, ki je namenjen spodbujanju 

samozaposlovanja, medtem, ko pri ostalih dveh beležimo nižjo stopnjo vključevanja oziroma 

zanimanja s strani brezposelnih. Ali je takšen izid naključen ali ne, tega ta trenutek ne vem. 

Upam, da bom našla odgovor v naslednjem poglavju. Morda pa izid ni naključen in je 

povezan s finančnimi viri, ki jih je država imela na voljo.  

 

4.2.3 Porabljena sredstva za realizacijo APZ v obdobju od 2007 do 2014 

Zavod RS za zaposlovanje za izvajanje ukrepov, ki so namenjeni zmanjševanju brezposelnosti 

pridobiva finančna sredstva iz različnih virov, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo 

sredstva pridobljena iz državnega proračuna Republike Slovenije, saj predstavljajo najvišji 

delež v primerjavi z ostalimi finančnimi viri. Poleg sredstev pridobljenih iz integralnega 

proračuna, ki se planira za dve leti, pridobiva ZRSZ za izvajanje ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja še sredstva iz Evropskega socialnega sklada.  

Za vsako novo proračunsko obdobje MDDSZ pripravi izvedbeni načrt programov APZ, ki 

poleg opredeljenih ciljnih skupin (tistih, ki imajo na trgu dela najslabši položaj), pogojev, ki 

so potrebni za vključitve v aktivnosti, izvajalcev posameznih ukrepov, predvidenega števila 

vključitev po posameznih ukrepih, ocene zaposljivosti (koliko brezposelnih bo dejansko 

prešlo iz nezaposlenosti v brezposelnost), določi še potrebna sredstva za realizacijo izvajanih 

ukrepov, kar pa mora v nadaljevanju potrditi in sprejeti Vlada RS, in sicer za vsako 

posamezno proračunsko leto posebej. Glede na trenutne razmere na trgu dela pa je dopustno, 

da MDDSZ predlaga Vladi RS spremembo ali dopolnitev takega izvedbenega načrta tudi med 

proračunskim letom(ZRSZ)
32

.  

Iz Grafa 4. 29 izhaja višina porabljenih finančnih sredstev, ki so bila na osnovi sklenjenih 

pogodb z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve namenjena izvajanju ukrepov 

prilagojenih po ZUTD. Pogled na graf jasno prikazuje dvig porabljenih sredstev v letu 2009, 

2010, 2013 in 2014 glede na preteklo leto ter krčenje finančnih sredstev v letu 2011 in 2012, 

ne glede na to, da se povprečna stopnja registrirane brezposelnosti vse od leta 2009 povečuje 

in v letu 2013 in 2014 znaša dobrih 13 %, kar je za 4 % več kot v letu 2009. V letu 2012 se je 

brezposelnost glede na leto 2009 v povprečju povečala za 2,9 %, med tem, ko so se sredstva 

namenjena izvajanju ukrepov APZ v enakem obdobju zmanjšala za 35 %. Prav tako se je v 

letu 2011 glede na predhodno leto 2010 povečala stopnja brezposelnosti za 1,1 %, medtem ko 

so se finančna sredstva zmanjšala za 24,6 %. V obdobju od 2007 do 2014 je bilo največ 
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porabljenih finančnih sredstev za namen zmanjševanja brezposelnosti v primerjavi s številom 

brezposelnih, v letu 2010, malo manj v letu 2009, najmanj pa v letu 2012, in sicer za več kot 

polovico manj kot v letu 2010. Prav tako je bilo v letu 2010 največ realiziranih vključitev v 

posamezne ukrepe APZ, najmanj pa v letu 2008, kateremu sledi leto 2012, nato 2014, 2013, 

2009, 2011 in 2007. Torej je bilo v letu 2007, ko je bila brezposelnost mnogo nižja kot v 

ostalih letih, vključenih v ukrepe APZ več brezposelnih oseb kot po posameznih letih od 2008 

do 2014, z razliko v letu 2010, ko beležimo daleč največ vključitev v aktivnosti pri ZRSZ v 

proučevanem obdobju.  

Graf 4. 29: Financiranje APZ v obdobju od 2007 do 2014 v EUR 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ
11

 

Poglejmo si še primerjavo med višino porabljenih finančnih sredstev za realizacijo izvajanih 

ukrepov in številom vključitev v izvajane ukrepe. V povprečju je na eno vključeno osebo v 

ukrepe APZ odpadlo največ finančnih sredstev v letu 2014 in sicer približno 2.500 EUR, kar 

je za slabih 1.000 EUR več kot na osebo v letu 2010, ko beležimo najvišje število vključitev 

in najvišjo porabo finančnih sredstev. V letu 2014 v primerjavi z letom 2010 se je zmanjšalo 

število vključenih v ukrep 1 za 3.442, v ukrep 3 za 661 oseb ter v ukrep 5 za 19.120 oseb, 

medtem, ko pri ukrepu 4 – kreiranje delovnih mest beležimo povečanje za 588 vključitev. Ne 

glede na to, za kateri ukrep gre, v letu 2014 beležimo za 22.635 manj vključitev kot v letu 

2010, medtem ko je povprečna poraba na eno vključitev v letu 2014 za skoraj 1.000 EUR 

višja. Na hitro bi lahko pomislili, da je to posledica povečevanja števila vključenih v ukrep 4, 

znotraj katerega se izvajajo pretežno javna dela, ki pomenijo subvencioniranje začasne 

zaposlitve, vendar ni. ZRSZ je kljub povečanemu številu vključenih v ukrep 4 za ta namen 

                                                 
11
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porabil manj finančnih sredstev kot v letu 2010. Razlog povečanja porabljenih finančnih 

sredstev na eno vključitev v letu 2014 glede na leto 2010 predstavljajo finančno okrepljene 

spodbude za zaposlitev znotraj ukrepa 3, kljub zmanjšanemu številu vključenih. Slednje bom 

prikazala v nadaljevanju, ko si bomo na kratko pogledali še porabo finančnih sredstev po 

posameznih ukrepih.  

Graf 4. 30: Finančna realizacija vključevanj po vseh ukrepih od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

4.2.3.1 Finančna realizacija ukrepa 1 – usposabljanje in izobraževanje. 

 

O ukrepu 1 sem že pisala, gre za pridobivanje bodisi formalne ali neformalne izobrazbe, z 

namenom doseganja višje konkurenčnosti na trgu dela in posledično seveda boljše možnosti 

za zaposlitev. Ukrep je namenjen predvsem manj izobraženim, ki na trgu dela predstavljajo 

najtrši oreh in se pretežno uvrščajo med dolgotrajno brezposelne.  

Graf 4. 31: Finančna realizacija ukrepa 1 – usposabljanje in izobraževanje od 2007 do 

2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Najmanj finančnih sredstev za ta namen je država porabila v letu 2012, in sicer, za skoraj 1,4 

milijona manj kot v letu 2008, ko smo beležili rekordno najnižjo brezposelnost v samostojni 

Sloveniji. Največ pa v letu 2009 in nekaj manj v letu 2010.  

Nadalje je iz Graf 4. 31 razvidno, da je bilo v ta namen porabljenih dobrih 12 milijonov v letu 

2007 oziroma za približno 400.000 več kot v letu 2013, kljub temu, da je brezposelnost v letu 

2013 bila v povprečju višja za 48.491 oseb. Je pa v letu 2013 v primerjavi z letom 2007 bilo v 

ukrep za pridobivanje formalne ali neformalne izobrazbe vključenih skoraj 5.000 brezposelnih 

oseb več, pri čemer največje povečanje beležimo med višje izobraženimi. Torej je ZRSZ v 

letu 2013 za večje število vključenih v ukrep porabil manj finančnih sredstev. Predpostavljam, 

da gre za zavestno povečevanje tistih programov, ki so finančno bolj ugodni za državo in 

obratno. Slednje sklepam na osnovi spodnje tabele, ki prikazuje kako drastično se je 

zmanjševalo število vključitev v formalne izobraževalne programe, ki dejansko 

brezposelnemu prinesejo višjo izobrazbo ter so dolgotrajnejši in dražji.  

 

Tabela 4. 13: Število vključitev v formalna izobraževanja znotraj ukrepa 1 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število 

vključitev 
5.697 n.p.

12
 3.371 4.451 2.586 49 275 207 

Vir: prirejeno po ZRSZ  

 

Iz Tabela 4. 13 izhaja, da se je v letu najbolj drastičnega povečanja brezposelnosti 

vključevanje v programe formalnega izobraževanja, ki bi ga moralo financirati MIZŠ, 

zmanjšalo za 41 % glede na leto 2007, v letu 2010 za 22 %, v 2011 pa za 55 %. V letu 2012 

pa je bilo v primerjavi z letom 2007 realiziranih vključitev v ukrep le slab odstotek. V letu 

2013 in 2014 se je odstotek glede na leto 2012 nekoliko popravil. V primerjavi z letom 2007 

pa predstavlja realizacijo v višini slabih 5 % v letu 2013 in še za odstotek manj v letu 2014.  

 

4.2.3.2 Finančna realizacija ukrepa 3 – spodbude za zaposlovanje. 

 

Če ponovim, gre pri izvajanju tega ukrepa pretežno za subvencioniranje tistih programov 

APZ, ki so usmerjeni k spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih oziroma najbolj kritičnih 

                                                 
12

 Ni podatka. 
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skupin brezposelnih, pa tudi tistih, katerih je zaposlitev ogrožena (ZUTD, 32. člen). 

Vključitev v ta ukrep pomeni takojšnjo zaposlitev. Poglejmo, koliko sredstev je bilo v 

obdobju od leta 2007 do leta 2014 porabljenih za v ta namen.  

Graf 4. 32: Finančna realizacija ukrepa 3 – spodbude za zaposlovanje od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V letu 2007 je bilo za 479 vključenih v ukrep porabljenih 6,5 milijona evrov, medtem ko v 

letu 2012 za 2.050 vključitev, le 8,1 milijona evra.
13

 Pomeni, da je v letu 2007 ena sklenjena 

pogodba med delodajalcem in ZRSZ državo v povprečju stala dobrih 13.500 EUR, v letu 

2012 pa slabih 4 tisoč EUR. Slednje dokazuje, da je država v času gospodarske krize 

zategovala pasove tudi na tem področju, kar se najbolj pozna v letu 2012. V letih 2010 in 

2013 je bilo v ta namen porabljenih približno 19 milijonov evrov za slabih 5 tisoč sklenjenih 

pogodb. Daleč največ finančnih sredstev je bilo porabljenih v letu 2014 in sicer 25,6 milijona 

evrov za 3.337 sklenjenih pogodb z delodajalci, kar v povprečju na eno sklenjeno pogodbo 

odpade nekaj manj kot 6.800 EUR.  

4.2.3.3 Finančna realizacija ukrepa 4 – kreiranje delovnih mest. 

 

Ukrep 4 – kreiranje delovnih mest, poleg ukrepa 3 za spodbujanje zaposlovanja v večini 

primerov pomeni takojšnjo zaposlitev, zaradi česar mu je potrebno posvečati veliko 

pozornost, saj ima direkten vpliv na zmanjševanje brezposelnosti.  

                                                 
13

 V Ukrep 3 sta k vključitvam in finančnih sredstvom zajeta tudi ta dva programa, ki v strukturo vključenih nista 

zajeta. 
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Pogled na Graf 4. 33 prikazuje zanimivo stanje in sicer povesem jasno izhaja, da imamo dve 

precej podobni situaciji. Na eni strani imamo leta 2010, 2013 in 2014, na drugi strani pa vsa 

ostala. Če naredimo primerjavo med porabo finančnih sredstev in številom vključenih v 

ukrep, naletimo na zanimivo situacijo. 

Graf 4. 33: Finančna realizacija ukrepa 4– kreiranje delovnih mest od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

V letu 2010 je bilo za dobrih 6.700 vključitev porabljenih približno 46 milijonov evrov, v letu 

2013 za dobrih 5.800 vključitev 45 milijonov evrov, v letu 2014 za približno 7.300 vključitev 

slabih 41 minjonov evrov in še v letu 2012 za približno 6.600 vključitev, torej 100 manj kot v 

letu 2010, le 22,5 milijonov evrov. Razlog, zakaj je v letu 2012 bilo porabljenih za polovico 

manj finančnih sredstev kot v letu 2010, kljub minimalni razliki glede na število vključenih, je 

najverjetneje posledica izvajanja drugih pod–ukrepov, ki so za državo cenovno bolj ugodni. 

Če v obdobju pred gospodarsko krizo in med njo v Sloveniji primerjamo še povprečno porabo 

finančnih sredstev za omenjeni ukrep 4, ugotovimo, da je država leta 2007 in 2008 povprečno 

porabila 19,4 milijone evrov, v naslednjih letih pa v povprečju 33,7 milijonov evrov, kar je za 

74 % več kot v obdobju pred krizo in za 14 % več, kot se je povprečno povečala 

brezposelnost v enakem obdobju. Povprečno število vključenih v ukrepe se je v enakem 

obdobju povečalo le za 28,3 % ( iz 4.081 na 5.693), sredstva pa, kot sem napisala za 74 %. 

 

4.2.3.4 Finančna realizacija ukrepa 5 – spodbujanje samozaposlovanja. 

Finančna realizacija ukrepa za spodbujanje samozaposlovanja za opravljanje kakršnekoli 

samostojne dejavnosti je v obdobju gospodarske krize najbolj upadla v letu 2014. V letu 2014 

ko je brezposelnost narasla na rekordnih 120.109 brezposelnih oseb, je država za spodbujanje 
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samozaposlovanja porabila le 2 milijona evrov več kot v letu 2008, ko beležimo najnižje 

število brezposelnih oseb (63.216). Kaj je razlog za tako nizko zanimanje žal nisem uspela 

odkriti, predpostavljam pa, da je upad zanimanja za samozaposlitev povezan z gospodarsko 

negotovostjo v prihodnjem času. Eden od razlogov je tudi ta, da ZRSZ v letu 2014 ni izvajal 

nekaterih pod–programov znotraj tega ukrepa za razliko od preteklih let. Morda pa to pomeni, 

da bo ZRSZ prenehal izvajati ta ukrep in je v letu 2014 izvedel samo še aktivnosti iz že 

sklenjenih pogodb. Slednje bi lahko pojasnilo, zakaj je bilo v letu 2014 skupno vključenih v ta 

ukrep le 365 brezposelnih oseb, medtem ko leta 2010 rekordnih 19.485 oseb. Vseh 365 

vključenih v ukrep pa se je zaradi samozaposlitve odjavilo iz evidence brezposelnih (ZRSZ 

»Trg dela v številkah«).  

Graf 4. 34: Finančna realizacija ukrepa 5 – spodbujanje samozaposlovanja od 2007 do 

2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Največ porabljenih sredstev za ta namen beležimo v letu 2011, čeprav je število vključenih 

glede na leto 2010 nižje za 3.785 vključitev.  

 

4.2.4 Prejemniki denarnega nadomestila za čas brezposelnosti od 2005 do 2014 

 

Da pa so razmere med brezposelnimi na trgu dela še bolj kaotične, prispeva država s tem, da 
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zaposlitve, kar je precej podla poteza s strani države, da pušča na cedilu najranljivejše v času 

najslabših razmer na trgu dela in na ta način v državi povečuje revščino.  

Napisali smo že, da pravica do denarnega nadomestila ne sodi med aktivne ukrepe politike 

zaposlovanja, temveč med pasivne in je namenjena blaženju posledic za čas brezposelnosti ter 

nudi brezposelnemu krajše obdobje finančno varnost. Na ZRSZ so mnenja, da je obdobje 

prejemanja nadomestila povezano z aktivnim iskanjem zaposlitve ter, da se v času prejemanja 

nadomestila zaposlitev ne išče dovolj aktivno. Pomeni, bolj ko gre nadomestilo proti koncu 

bolj aktivno posameznik išče delo in obratno. Eden izmed ciljev APZ za obdobje 2007 – 2013 

je bil znižanje prejemnikov denarnega nadomestila. Na ta način naj bi se dvignil delež 

zaposlitev med tistimi, ki prejemajo nadomestilo iz 62 % na 70 %. V nadaljevanju si 

poglejmo realizacijo omenjenega ukrepa.  

Graf 4. 35: Delež prejemnikov denarnega nadomestila v celotni registrirani 

brezposelnosti od 2005 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ (2015)
33

 

Iz zgornjega grafa (Graf 4. 35) je razvidno dvoje, da je država krepko zmanjšala oziroma 

omejila pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti v Sloveniji ali da imamo na 

trgu dela ogromno število dolgotrajno brezposelnih, ki niso več prejemniki denarnega 

nadomestila ali obojega malo. Edino na ta način si namreč znam zgornji graf razložiti. Od leta 

2011 kljub naraščajoči brezposelnosti število upravičenih od denarnega nadomestila pada. V 

letu 2008 smo v Sloveniji beležili rekordno najnižje število brezposelnih (63.216), v letu 2014 

pa rekordno najvišje (120.109), kljub temu pa je država v letu 2014 izplačala nadomestilo za 

čas brezposelnosti manjšemu številu upravičencev, kot v letu 2008. Ne gre in ne more iti 

skupaj ali pa je to morda posledica varčevanja in zategovanja pasu tudi na tem področju. 
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Namreč 12. aprila 2014 je bil spremenjen Zakon o urejanju trga dela (ZUTD–A), ki je 

prinesel novosti pri izplačilu denarnih nadomestil (ZRSZ »Denarno nadomestilo za 

brezposelnost«, 2014)
34

, vendar se spremembe pretežno nanašajo na odmero višine 

nadomestila in ne toliko na upravičenost. Edina sprememba, ki ima vpliv posredno na število 

upravičencev po posameznih mesecih je, da se pravica do denarnega nadomestila več ne 

sešteva. Pomeni, da del neizkoriščene pravice, ki je nastal v primeru zaposlitve, se ob ponovi 

izgubi zaposlitve ne sešteva z novo pridobljeno pravico. V primeru ponovne izgube zaposlitve 

se na novo odmeri pravica, v kolikor pa brezposelni ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev nove 

pravice pa lahko izkoristi preostali del neizkoriščene pravice, ki mu je (če) ostal iz prvega 

obdobja brezposelnosti. V primeru ostanka neizkoriščenega dela pravice in izpolnjevanja za 

dodelitev nove pravice, obstaja zaposlenemu možnost odločitve, ali bo izkoristil preostanek 

neizkoriščene pravice iz prvega obdobja nezaposlenosti, če je ta daljši ali pa se mu odmeri 

pravica do nadomestila na novo, za kar mora podati pisno vlogo (Računovodja.com, 2013).  

Da bi dobili celoten pregled nad obravnavano temo, si poglejmo še Tabelo 4. 14, ki prikazuje 

pogoj izpolnjevanja zavarovalne delovne dobe in na osnovi katere se določi v primeru izgube 

zaposlitve,  obdobje prejemanja denarnega nadomestila.  

Tabela 4. 14: Zavarovalna doba in obdobje upravičenosti do denarnega nadomestila za 

čas brezposelnosti.  

Starost Potrebna zavarovalna doba 
Obdobje prejemanja 

denarnega nadomestila 

mlajši od 30 let najmanj 6 mesecev 2 meseca 

vsi od 9 mesecev do 5 let 3 mesece 

vsi od 5 do 15 let 6 mesecev 

vsi od 15 do 25 let 9 mesecev 

mlajši od 50 let nad 25 let 12 mesecev 

starejši od 50 let  nad 25 let 19 mesecev 

starejši od 55 let nad 25 let 25 mesecev 

Vir: prirejeno po ZRSZ  

 

4.2.5 Odziv aktivne politike zaposlovanja v času gospodarske krize 

 

Zavod RS za zaposlovanje »je ključni organ izvrševanja politike Vlade RS v zvezi s 

posledicami, ki jih na slovenskem trgu dela povzroča svetovna recesija. Njegova vloga je zato 
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v tem času še posebno pomembna«, so zapisali v letnem poročilu 2010. Vlade namreč po 

vsem svetu izvajajo različne politike, s katerimi bi povečale stopnjo zaposljivosti nazaj na 

raven pred gospodarsko krizo (Dimovski in drugi, 2011, stran 7).  

Strateški cilj APZ je izvajanje aktivnosti, ki pomenijo vračanje brezposelnih v zaposlitev in 

zmanjševanje brezposelnosti, pri čemer je trud usmerjen predvsem v strukturno brezposelnost, 

ki predstavlja najtežjo obliko brezposelnosti (ZUTD). Nekateri ukrepi stimulirajo delodajalce 

s tem, da subvencionirajo nove zaposlitve, predvsem zaposlitve dolgotrajno brezposelnih. 

Spet drugi spodbujajo brezposelne k samozaposlovanju, nekateri pa spodbujajo brezposelne k 

dodatnemu izobraževanju ter priučitvi za opravljane drugih nalog (Svetlik, 1992), pri čemer 

sta prve dve aktivnosti daleč najpomembnejši, saj pomenita takojšnjo zaposlitev.  

Na tej točki se mi zdi bistveno poudariti, da je brezposelnost tako zelo kompleksen in 

zahteven problem, da zahteva brezpogojno usklajeno sodelovanje različnih resorjev, 

predvsem s področja zaposlovanja, izobraževanja in s področja socialne politike.  

Graf 4. 36: Število vključenih v ukrepe APZ (prilagojeno ZUTD) v obdobju od 2007 do 

2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Iz Graf 4. 36 izhaja, da trend naraščanja vključevanja v ukrepe APZ glede na preteklo leto 

beležimo v letu 2009, 2010 in 2013. V ostalih letih kljub naraščajoči brezposelnosti opažamo 

zmanjševanje izvajanja ukrepov. Nadalje je analiza ukrepov APZ pokazala, da so se stopnje 

vključevanja v obdobju gospodarske krize v Sloveniji glede na skupno brezposelnost pri dveh 

izvajanih ukrepih zmanjšale, pri dveh pa povečale, glede na obdobje pred krizo.  
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Dosti ciljev, ki si jih je zastavila Vlada RS ni bilo doseženih, kar ima vpliv na prepočasno 

zmanjševanje brezposelnosti. Državi ni uspelo realizirati postavljenega cilja glede stopnje 

brezposelnosti v Sloveniji, ki naj bi se iz 9,1 % registrirane brezposelnosti do leta 2013 

zmanjšala na 4,3 %. Namesto tega se je stopnja brezposelnosti dvignila na rekordno stopnjo 

13,1 %. Pri planiranju država najverjetneje niti ni vedela, da se bo Slovenija znašla v taki krizi 

in da bodo številna propadla podjetja plasirala na trg nove in nove množice brezposelnih oseb. 

Nadalje je bil cilj tudi znižanje deleža dolgotrajne brezposelnosti, so zapisali v Ukrepih APZ 

za obdobje 2007 – 2013, in sicer iz 49,7 % na 37 %. Žal tudi tega cilja nismo realizirali. 

Dolgotrajna brezposelnost se iz leta v leto povečuje. Delež dolgotrajno brezposelnih med 

vsemi brezposelnimi se je sicer v letu 2009 spustil pod načrtovano vrednost 37 % ter znašal 

celo odstotek manj, vendar ne na račun dejanskega zmanjšanja dolgotrajne brezposelnosti, 

temveč na račun velikega števila novih brezposelnih v letu 2009, ki so se glede na trajanje 

uvrstile med brezposelne do 1 leta. Leta 2012 je bila več kot polovica vseh brezposelnih 

dolgotrajno brezposelnih. V naslednjih letih ni zaznati bistvenih razlik, razen v letu 2014 se je 

delež dolgotrajno brezposelnih zmanjšal za 0,2 %.  

Naslednji izmed načrtovanih ciljev je bil zmanjšanje strukturne brezposelnosti in povečanje 

zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in z izboljšanjem veščin iz 38,9 % na 29 %, 

pri čemer se je vrednost nanašala le na brezposelne brez izobrazbe oziroma z nizko stopnjo 

izobrazbe. Planirana vrednost je bila dosežena z enoletnim zamikom in sicer v letu 2014, 

vendar na račun naraščajoče brezposelnosti v ostalih kategorijah in ne na račun dejanskega 

zmanjševanja. Brezposelnost v obdobju gospodarske krize se v tej kategoriji ni zmanjševala 

(od leta 2009 do leta 2014 se je povečala za 6.100 oseb). Analiza registrirane brezposelnosti 

glede na doseženo izobrazbo je pokazala, da se je zaradi zapiranja slovenskih podjetij na trgu 

dela v času krize znašlo največ tistih z nižjo poklicno in srednje poklicno šolo. Sledijo tisti s 

V. stopnjo izobrazbe ter z višjo in visoko stopnjo izobrazbe. Dotok novih brezposelnih s I. II. 

stopnjo izobrazbe je v času krize resnično najnižji, to pa ne pomeni, da lahko govorimo o 

zmanjševanju. Znižal se je le delež in sicer na 28,1 % v letu 2014 vendar na račun povečanja 

v ostalih kategorijah
14

.  

                                                 
14

 V letu 2014 znaša stopnja brezposelnih oseb s I. in II. stopnjo izobrazbe 28.1 odstotka, pri brezposelnih s III. 

IV. stopnjo izobrazbe znaša delež 28,4 odstotke, pri brezposelnih s V. stopnjo 27,5 odstotkov in pri tistih z 

najmanj višjo izobrazbo 16 odstotkov.  
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Lahko bi rekli, da država ni dosegla želenih rezultatov na področju zmanjševanja 

brezposelnosti, za kar predvidevam, da je odgovorna predvsem gospodarska kriza v kateri se 

je Slovenija znašla.  

V obdobju od leta 2005 do leta 2008 je znašalo povprečno število brezposelnih z I. in II. 

stopnjo izobrazbe 31.134 oseb, v obdobju od leta 2009 do leta 2014 pa povprečno 37.233 

brezposelnih oseb. Kljub porastu brezposelnosti v tej kategoriji, pa v času gospodarske krize  

beležimo slabše vključevanje v ukrep izobraževanja in usposabljanja, ki je namenjeno 

predvsem njim. Potem, ko se je v letu 2009 in 2010 število vključenih glede na leto 2008 

zvišalo, je vsa nadaljnja leta padalo. Tako v letih od 2011 do 2014 beležimo nižjo vključenost 

v ukrep 1, kot pa v letu 2007, ko je bila brezposelnost precej nižja, kar nakazuje na napačno 

politiko izvajanja tega ukrepa.  

Enak trend upadanja vključevanja v ukrep 1 beležimo pri brezposelnih s III, IV in V. stopnjo 

izobrazbe. Namesto tega, porast beležimo pri višje izobraženih brezposelnih, sploh v zadnjih 

dveh letih. Tako je v letu 2014 glede na leto 2007 pri tistih z najmanj VI. stopnjo izobrazbe 

poraslo število vključenih v ukrep 1 za 5.475 oseb, pri tistih s V. stopnjo izobrazbe za 4.493 

oseb, pri osebah s III. in IV. stopnjo izobrazbe za 1.658. Pri brezposelnih s I. in II. stopnjo 

izobrazbe pa kot sem že napisala beležimo celo zmanjšanje za 87 oseb.  

Graf 4. 37: Število vključitev po posameznemu ukrepu od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ 
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Če hkrati pogledamo Graf 4. 37 in Graf 4. 38, od katerih prvi prikazuje gibanje števila 

vključitev v ukrepe APZ po posameznih letih, drugi pa porabljena finančna sredstva, zlahka 

ugotovimo, da nista usklajena, kar je najverjetneje posledica tega, da je ZRSZ zaradi 

omejenih finančnih sredstev spodbujal in krepil tiste pod–programe znotraj posameznega 

ukrepa, ki so bolj ugodni za državo. Na ta način je marsikje dosegel povečano število 

vključitev brez povišanja finančnih sredstev. Tak primer najdemo pri izvajanju ukrepa 1 – 

usposabljanje in izobraževanje, ko je država izvajanje pod–programa za pridobitev formalne 

izobrazbe od leta 2007 krčila, krepila pa ostale pod–programe, ki so cenovno ugodnejši. 

Imamo pa tudi obratno situacijo, na primeru pri ukrepu za kreiranje novih delovnih mest, je 

država porabila vsaj 70 % več finančnih sredstev v letu 2010, 2013 in 2014 glede na ostala 

leta, pri čemer se število vključitev ni enako intenzivno povečevalo. Slednje pomeni, da je 

država v takem primeru okrepila tiste podprograme, ki so za državo finančno manj ugodni.  

Graf 4. 38: Finančna realizacija APZ po posameznemu ukrepu od 2007 do 2014 

 

Vir: prirejeno po ZRSZ  
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milijonov več kot v letu 2011, za 20 minjonov več kot v letu 2013 in 17 milijonov več kot v 

letu 2014, ob tem, da se od leta 2010 dalje povprečno število registrirano brezposelnih giblje 

krepko čez 100.000 oseb.  

V nadaljevanju naj še omenim najpomembnejše, in sicer koliko se je vsako posamezno leto s 

pomočjo ukrepov APZ dejansko zaposlilo brezposelnih oseb. Poglejmo tabelo ( 4. 15).  

Tabela 4. 15: Število zaposlitev s pomočjo ukrepov APZ od 2007 do 2014
15

 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število 

zaposlitev 
11.925 14.664 26.145 33.944 19.893 17.770 25.755 22.615 

Vir: prirejeno po ZRSZ 

Če podatke iz zgornje tabele primerjam s številom brezposelnih ugotovim, da je bil ZRSZ z 

izvajanjem ukrepov najuspešnejši leta 2010, saj se je s pomočjo ukrepov APZ zaposlilo 

33,8 % vseh brezposelnih, za 3,5 % več kot v preteklem letu 2009. Najmanj se jih je s 

pomočjo ukrepov APZ zaposlilo leta 2012 in sicer 16,1 % za 0,6 % manj kot leta 2007. Sledi 

leto 2011 z 18 % zaposlitev, leto 2014 z 18,8 % in leto 2013 z 21,5 % zaposlitev, kar je za 

1,7 % manj kot leta 2008, ko smo v Sloveniji beležili najnižjo stopnjo brezposelnosti.  

Ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti v času gospodarske krize niso naraščali enako 

intenzivno, kot je narašča brezposelnost, kar se pozna tudi realizaciji zaposlitev in ne nazadnje 

se kaže v prepočasnem zmanjševanju brezposelnosti. Namreč v času gospodarske krize v 

Sloveniji, v obdobju od leta 2009 do leta 2014, kar v štirih letih beležimo nižji delež 

realiziranih zaposlitev s pomočjo izvajanih ukrepov APZ, kot pa leta 2008.  

 

                                                 
15

 Podatki navedeni v tabeli so seštevek vseh 4 ukrepov in sicer;  Subvencionirane zaposlitve 

(vključitev=zaposlitev) in izhodi v zaposlitev po vključitvi v program usposabljanja in izobraževanja (ZRSZ). 

Pridobljeni so po e-pošti na lastno željo.   



5 ZAKLJUČEK 

 

Na naraščajočo brezposelnost v Sloveniji je brez dvoma vplivala gospodarska kriza, ki je 

Slovenijo zadela v drugi polovici leta 2008, saj je stanje na trgu dela navadno odraz dogajanj 

v gospodarstvu. Posledice gospodarske krize, ki so se kazale predvsem skozi številna 

odpuščanja zaposlenih predvsem zaradi zapiranja delovnih mest, v propadu podjetij in 

številnih stečajev, smo v Sloveniji na trgu dela občutili v letu 2009. Tako je v letu 2009 

brezposelnost sunkovito narasla, in sicer za dobrih 23 tisoč novih brezposelnih oseb oziroma 

za 2,4 % glede na preteklo leto, ko smo v Sloveniji beležili rekordno najnižjo brezposelnost v 

višini 63.216. Vsa nadaljnja leta se je brezposelnost povečevala in v vseh letih znaša krepko 

čez 100 tisoč registriranih brezposelnih oseb.  

Brezposelnost pa ne narašča v vseh populacijskih skupinah enakomerno ter s tem povzroča 

strukturne spremembe. V nalogi je bilo ugotovljeno, da se je struktura brezposelnih pod 

vplivom gospodarske krize precej spremenila. Namreč dotok velikega števila različnih 

kategorij brezposelnih v letu 2009 je povzročil strukturne spremembe. Pri spolni strukturi se 

je trend obrnil v drugo smer in prvič po letu 1997 povzročil višjo brezposelnost med moškimi. 

Razlog za slednje je predvsem propad številnih gradbenih in cestnih podjetij, ki jih je kriza 

najprej prizadela. Višja brezposelnost med moškimi se je ohranila v vseh nadaljnjih letih.  

Ena od hipotez, ki sem jo zasledovala v nalogi se nanaša na starostno strukturo, in sicer sem 

pričakovala, da je gospodarska kriza najbolj prizadela starostno skupino od 15 do 29 let, 

vendar sem morala hipotezo ovreči. Največji porast števila brezposelnih med mladimi v času 

gospodarske krize beležimo v letu 2009, in sicer se je število brezposelnih povečalo za 7.685, 

njihov delež v skupni brezposelnosti, pa je glede na preteklo leto večji le za 1,8 %, kar je 

posledica veliko večjega pritoka novih brezposelnih v ostalih starostnih skupinah, predvsem v 

starostnem razredu od 30 do 49 let. Pogosto ob prebiranju poročil ZRSZ zasledimo, da so se 

deleži v določenih kategorijah brezposelnosti zmanjšali, vendar je ob prebiranju takih poročil 

zelo pomembna previdnost. Brezposelnost se je v času gospodarske krize povečala v vseh 

kategorijah, zato je manjši delež povsod posledica večjega priliva v ostalih kategorijah. Vsa 

nadaljnja leta brezposelnost med mladimi sicer narašča, vendar ne več tako sunkovito, njihov 

delež v skupni brezposelnosti pa se vsako leto zmanjšuje. Eden od razlogov za tako situacijo 

med mladimi na trgu dela je tudi ta, da mladi vedo, da so njihove zaposlitvene možnosti 

precej slabe in se vse bolj številčno odločajo za nadaljevanje izobraževanja.  
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Posebej ogrožena skupina brezposelnih so starejši, ki so v večini tudi dolgotrajno brezposelni, 

kar pomeni več kot eno leto. Brezposelnost starih 50 let in več je naraščala od leta 2009 do 

2011, nadalje sicer z manjšimi nihanji pa se ohranja v višini okoli 38 tisoč. Zaposlovanje v tej 

kategoriji je na minimalni ravni, zmanjševanje pa je pogosto posledica prehoda v druge 

evidence, na primer upokojitev.  

Najhujša kategorija brezposelnosti je brez dvoma dolgotrajna brezposelnost, ki združuje vse 

ostale kategorije, kar pomeni, da so dolgotrajno brezposelni lahko mladi ali stari, ženske ali 

moški, izobraženi ali neizobraženi. Od leta 2005 do vključno leta 2009 število dolgotrajno 

brezposelnih vztrajno pada. Povečanje, ki je posledica gospodarske krize beležimo v letu 

2010, zakaj osebe, ki so se v brezposelnost uvrstile v letu 2009, so v letu 2010 po poteku 

enega leta prešle med dolgotrajno brezposelne in s tem povzročile porast v tej kategoriji.  

Izobrazbena struktura med brezposelnimi osebami se počasi spreminja, predvsem na račun 

mlajših generacij, ki nadaljujejo študij na terciarni ravni in pa starejših, ki se upokojujejo. 

Brezposelnost oseb z najmanj višjo izobrazbo v celotnem raziskovalnem obdobju ne glede na 

krizo vztrajno narašča. Poleg spolne je še izobrazbena struktura v času gospodarske krize 

doživela strukturne spremembe. V obdobju pred gospodarsko krizo beležimo zmanjševanje 

vseh brezposelnih oseb, razen tistih z najmanj višjo in visoko izobrazbo. V času gospodarske 

krize sprva beležimo naraščanje pri vseh stopnjah izobrazbe, nato pa upad tistih z najnižjo 

izobrazbo in povečanje tistih z najvišjo izobrazbo. Če je bilo v obdobju pred gospodarsko 

krizo razmerje med neizobraženimi in visoko izobraženimi, 5 : 1, se je v času gospodarske 

krize, zlasti v letu 2014 zmanjšalo na manj kot 2 : 1. Brezposelnost med višje izobraženimi se 

v času gospodarske krize povečala za več kot 200 odstotkov. Strukturne spremembe so se 

pokazale še pri starostni strukturi brezposelnih oseb. Namreč v času krize se brezposelnost 

med starimi 30 in 39 let tako poveča, da poruši razmerja, ki so veljala v času pred krizo v 

Sloveniji in posledično povzroči strukturne spremembe.  

Napisano potrjuje v uvodu postavljeno hipotezo, da so se na trgu dela pod vplivom 

gospodarske krize zgodile strukturne spremembe. V nadaljevanju pa na kratko predstavljam, 

kako so se na strukturne spremembe pripravili država in ostali akterji, ki naj bi skrbeli za 

zmanjševanje tega nezaželenega pojava.  

Glavni namen programov APZ je zmanjševanje brezposelnosti, pri čemer je trud usmerjen v 

odpravo strukturne brezposelnosti. Ukrepi, ki jih sooblikujejo pristojna ministrstva in Vlada 

RS, izvaja pa jih ZRSZ so različni. Nekateri stimulirajo delodajalce k zaposlovanju, drugi 
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spodbujajo brezposelne k samozaposlovanju, nekateri pa spodbujajo brezposelne k 

dodatnemu izobraževanju. Nekateri pomenijo takojšnjo zaposlitev, drugi pa skrbijo za večjo 

konkurenčnost na trgu dela.  

Prvi izmed ukrepov (Ukrep 1) je namenjen dodatnemu usposabljanju in izobraževanju 

predvsem tistih z najnižjo izobrazbo. Analiza je pokazala ravno obratno situacijo, da se v 

ukrep usposabljanja in izobraževanja največ vključujejo tisti z najmanj višjo izobrazbo, torej 

tisti, ki imajo v primerjavi z ostalimi brezposelnimi že tako višjo raven izobrazbe. Število 

vključenih z najnižjo stopnjo izobrazbe v omenjene programe se je v letu 2014 glede na leto 

2007 celo znižalo za 87 oseb, medtem ko se je njihovo število med registrirano brezposelnimi 

v letu 2014 povečalo za 5.786 oseb glede na leto 2007. V času gospodarske krize je najbolj 

porastlo število brezposelnih z nižjo poklicno in srednje poklicno izobrazbo, vključenost le–

teh v omenjene ukrepe pa se glede na obdobje pred krizo ni bistveno povečalo. V letu 2014 

glede na leto 2007 se je v ukrep vključilo komaj 1.658 oseb, medtem ko se je brezposelnost v 

isti stopnji izobrazbe povečala za 17.488 v letu 2014 glede na leto 2007. Slednje morda 

nakazuje na neustrezno politiko izvajanja ukrepa in brez dvoma potrjujejo dejstvo, da 

omenjen ukrep ne privablja tistih ciljnih skupin zaradi katerih je izoblikovan. Na tej točki 

moram še poudariti, da kljub višji brezposelnosti med moškimi, se v ukrep 1 vključuje precej 

višji delež žensk.  

Višji interes med moškimi beležimo pri vključevanju v ukrep za spodbujanje 

samozaposlovanja (Ukrep 5), čeprav se delež žensk vztrajno povečuje. Najpogosteje se v 

ukrep za spodbujanje samozaposlovanja vključujejo moški z najmanj V. stopnjo izobrazbe, 

stari od 30 do 39 let. Število vključenih brezposelnih v ta ukrep se je močno okrepilo v letu 

2009 in 2010, rahlo poraslo še v letu 2013, v ostalih letih pa beležimo padec glede na stanje 

preteklega leta. Najvišji padec vključevanja v ukrep zaznamo v letu 2014, saj je bilo v ukrep 

vključenih komaj 365 oseb in v primerjavi z letom 2010 za 19.120 manj. Kljub vsemu pa ob 

primerjavi obdobja pred krizo in med njo dobimo spodbudne rezultate, saj se je povprečno 

število vključitev povečalo za 8.331 oseb, stopnja vključenosti med vsemi brezposelnimi ne 

glede na starost, spol in izobrazbo pa za 6,4 odstotke. 

Ostala sta še dva ukrepa, daleč najpomembnejša, saj eden v celoti, drugi pa delno pomenita 

takojšnjo zaposlitev. Gre za ukrep spodbujanja zaposlovanja (Ukrep 3) in ukrep kreiranja 

novih delovnih mest (Ukrep 4), predvsem skozi javna dela, ki se izvajajo v javnem interesu. 

Pred gospodarsko krizo v Sloveniji znaša delež vključevanja brezposelnih v ukrep za 
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spodbujanje zaposlovanja 1,1 %, ki v obdobju krize poraste za 2,4 %, kar je mojem mnenju 

veliko premalo glede na razmere na trgu dela.  

V ukrep za spodbujanje zaposlovanja je bilo v času pred krizo v povprečju vključenih za 

0,3 % več žensk, v obdobju med njo pa je delež vključevanja glede na število brezposelnih 

enak za oba spola (3,5 %), kljub temu, da je brezposelnost med moškimi rahlo višja. Nadalje 

so se v ukrep, ki pomeni takojšnjo zaposlitev v celotnem obdobju, razen v letih 2009 in 2010 

številčno največ vključevali stari nad 50 let, medtem ko so se v letu 2009 in 2010 vključevali 

največ stari do 24 let, najmanj pa stari od 40 do 49 let. Kar pa se tiče izobrazbe, so se v 

omenjen ukrep vključevali pretežno tisti s III., IV. in V. stopnjo izobrazbe, kljub največjemu 

porastu tistih z najnižjo stopnjo izobrazbe, starih od 30 do 39 let. Težko bi napisala, da se 

ZRSZ z izvajanjem tega ukrepa kar najbolje prilagodil razmeram na trgu dela. Menim, da v 

kolikor bi sprotno opravljali analizo stanja, bi morda lahko z svojim delovanjem v večji meri 

prispevali k zmanjševanju strukturne brezposelnosti. 

Čeprav je brezposelnost med moškim v času gospodarske krize višja, se ženske bistveno bolj 

odločajo tudi za vključevanje v ukrep 4 – kreiranje delovnih mest, pri katerem gre kot sem že 

napisala pretežno za javna dela. Slednje je vzrok, da je v obdobju krize bila za 2,4 % višja 

stopnja vključevanja v ukrep 4 med brezposelnimi ženskami. Najnižje število vključenih 

ponovno zaznamo med najmanj izobraženimi, tako kot v vseh ostalih ukrepih od leta 2012 

dalje, kljub temu, da je povprečna brezposelnost v tej kategoriji v času krize najvišja. Kar pa 

se tiče starostne strukture vključenih v ta ukrep, pa je iz podatkov razvidno, da se je za ta 

ukrep v obdobju 2007 – 2014 številčno najbolj odločal najstarejši del populacije, torej stari 50 

let in več (12.333), najmanj pa brezposelni stari do 24 let (3.258). In ne nazadnje tudi tu 

beležimo, da se v ukrep številčno najpogosteje vključujejo osebe s V. stopnjo izobrazbe, 

kakor tudi v vse ostale ukrepe, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje.  

Zavod RS za zaposlovanje za izvajanje ukrepov, ki so namenjeni zmanjševanju brezposelnosti 

pridobiva finančna sredstva iz različnih virov, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo 

sredstva pridobljena iz državnega proračuna Republike Slovenije, saj predstavljajo najvišji 

delež v primerjavi z ostalimi finančnimi viri. Sredstva namenjena izvajanju ukrepov so se v 

času gospodarske krize okrepila v vseh letih, razen v letu 2011 in 2012. V letu 2012 glede na 

leto 2009 se je poraba sredstev za namen izvajanja ukrepov zmanjšala kar za 35 %, v letu 

2011 pa za 24,6 %, kljub povečani stopnji brezposelnosti v obeh letih. V obdobju od 2007 do 

2014 je bilo največ porabljenih finančnih sredstev za namen zmanjševanja brezposelnosti v 

primerjavi s številom brezposelnih v letu 2010, malo manj v letu 2009, najmanj pa v letu 2012 
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in sicer za več kot polovico manj kot v letu 2010. Ob poglobljeni analizi porabe sredstev in 

števila realiziranih vključitev sem ugotovila, da je ZRSZ v času gospodarske krize pogosto 

izvajal tiste pod–programe znotraj ukrepov, ki so za državo ugodnejši. S tem je dosegel 

naraščajoče število vključitev ob hkratni nižji porabi finančnih sredstev. Tako se je na primer 

v letu 2009 za 41 %, v letu 2010 za 22 % ter v letu 2011 za 55 % zmanjšalo vključevanje v 

programe formalnega izobraževanja, ki se izvajajo znotraj ukrepa 1 – usposabljanje in 

izobraževanje, najverjetneje iz razloga, ker je izvajanje dolgotrajnejše in dražje. V letu 2012, 

ko beležimo najnižjo porabo finančnih sredstev, je bilo v primerjavi z letom 2007 realiziranih 

vključitev za pridobitev formalne izobrazbe, le slab odstotek. Precej zgovoren primer, ki 

potrjuje napisano je tudi ta, da je leta 2007 država za 479 vključitev v ukrep za spodbujanje 

zaposlovanja porabila 6,5 milijona evrov, medtem ko v letu 2012 za 2.050 vključitev le 8,1 

milijona evra, kar pomeni, da je v letu 2007 ena sklenjena pogodba med delodajalcem in 

ZRSZ v povprečju stala dobrih 13.500 EUR, v letu 2012 pa slabih 4 tisoč EUR. 

Če v obdobju pred gospodarsko krizo in med njo v Sloveniji primerjamo še povprečno porabo 

finančnih sredstev namenjenih izvajanju ukrepov, ugotovimo, da je država leta 2007 in 2008 

povprečno porabila 39,2 milijona evrov, v obdobju gospodarske krize pa v vseh naslednjih 

letih v povprečju 85,5 milijonov evrov.  

ZRSZ je bil z realizacijo izvajanih ukrepov najuspešnejši leta 2010, saj se je s pomočjo 

ukrepov APZ zaposlilo 33,8 % vseh brezposelnih oseb, kar je za 3,5 % več kot v predhodnem 

letu 2009. Najmanj se jih je s pomočjo ukrepov APZ zaposlilo leta 2012, in sicer 16,1 %, to je 

za 0,6 % manj kot leta 2007. Sledi leto 2011 z 18 % zaposlitev, leto 2014 z 18,8 % in leto 

2013 z 21,5 % zaposlitev, kar je za 1,7 % manj kot leta 2008, ko smo v Sloveniji beležili 

najnižjo stopnjo brezposelnosti.  

Ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti v času gospodarske krize niso naraščali enako 

intenzivno, kot je narašča brezposelnost, kar se pozna tudi pri realizaciji zaposlitev in ne 

nazadnje se kaže v prepočasnem zmanjševanju brezposelnosti, česar pa po mojem mnenju ne 

moremo v celoti pripisati le ZRSZ, temveč tudi negotovemu stanju v gospodarstvu ter ne 

zaposlovanju s strani delodajalcev. 

Da pa so razmere med brezposelnimi osebami na trgu dela še bolj kaotične, prispeva država s 

tem, da krči socialne pravice, ker skuša na ta način spodbuditi prizadete posameznike, da si 

pomagajo sami. Pomeni, da jih s krčenjem socialnih pravic želi prisiliti k aktivnejšemu 

iskanju zaposlitve, kar je precej podla poteza s strani države, da pušča na cedilu najranljivejše 

v času najslabših razmer na trgu dela in na ta način v državi povečuje revščino.   
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PRILOGE 

Priloga 1: Registrirana brezposelnost po spolu v številki in deležu, obdobje 2005–2014). 

spol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

moški 42.451 38.832 32.191 29.825 43.930 52.572 58.637 57.944 62.425 60.466 

ženske  49.439 47.004 39.144 33.391 42.424 47.933 52.055 52.239 57.402 59.644 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

 

spol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Delež 

brezposelnih 

moških 
46,2 45,2 45,1 47,2 50,9 52,3 53,0 52,6 52,1 50,3 

Delež 

brezposelnih 

žensk 53,8 54,8 54,9 52,8 49,1 47,7 47,0 47,4 47,9 49,7 

Skupaj:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Priloga 2: Registrirana brezposelnost glede na starost v številki in deležu, obdobje 2005–

2014.  

Starostni razred 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15 do 24 let 18.792 15.198 9.660 7.374 10.806 11.096 10.336 9.378 10.828 11.240 

25 do 29 let 15.566 14.496 11.322 9.291 13.544 15.713 16.246 15.555 17.968 19.187 

30 do 39 let 17.460 16.418 13.210 11.561 17.666 21.521 23.552 24.770 28.086 28.593 

40 do 49 let 19.178 17.963 14.925 13.041 18.132 20.775 21.539 22.269 24.007 23.786 

50 do 59 let 19.833 20.689 20.853 20.364 24.340 29.069 35.919 34.951 35.379 15.675 

60 let ali več 1.061 1.072 1.366 1.585 1.866 2.331 3.100 3.260 3.560 21.629 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

           % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stari do 29 let 37,4 34,6 29,4 26,4 28,2 26,7 24,0 22,6 24,0 25,3 

 
          % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Delež starih odd 30 do 

49 39,9 40,1 39,4 38,9 41,5 42,1 40,7 42,7 43,5 43,6 

           % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stari 50 in več  22,7 25,4 31,1 34,7 30,3 31,2 35,2 34,7 32,5 31,1 

           



 

 

           Starostni razred 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15 do 29let 34.358 29.694 20.982 16.665 24.350 26.809 26.582 24.933 28.796 30.427 

30 do 49 let 36.637 34.380 28.135 24.602 35.798 42.296 45.091 47.039 52.093 52.378 

50 let in več 20.894 21.762 22.219 21.949 26.205 31.400 39.019 38.211 38.939 37.304 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

 

Priloga 3: Registrirana brezposelnost glede na doseženo izobrazbo v številki in deležu za 

obdobje 2005–2014 

Stopnja izobrazbe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I 32.485 29.375 24.573 22.213 29.310 32.303 34.074 33.298 34.214   

I in II 4.968 4.337 3.429 3.155 4.744 5.228 5.451 5.424 5.565 33.789 

III 1.033 888 696 631 818 875 935 897 916   

IV 21.561 19.932 15.884 14.295 20.973 24.547 26.948 26.759 28.586 34.068 

V 24.816 23.743 19.562 16.444 21.831 26.381 29.286 28.595 32.152 33.024 

VI 2.178 2.278 2.145 1.957 2.563 3.355 4.134 4.392 4.986   

VII+VIII 4.849 5.283 5.046 4.502 6.037 7.607 9.461 10.120 12.005   

  0 0 0 18 79 209 404 698 1.404 19.229 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

           Ravni izobrazbe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1+2 – OŠ ali manj 37.453 33.712 28.002 25.368 34.054 37.531 39.525 38.723 39.779 33.789 

3+4 – nižje, srednje 

poklicno izobr. 
22.594 20.820 16.580 14.927 21.791 25.422 27.883 27.655 29.503 34.068 

5 – srednje 

tehniško, 

strokovno, splošno 

izobr. 

24.816 23.743 19.562 16.444 21.831 26.381 29.286 28.595 32.152 33.024 

6+7+8 – 

visokošolsko izobr. 

prve, druge, tretje 

stopnje 

7.027 7.561 7.191 6.477 8.678 11.171 13.999 15.210 18.394 19.229 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

             2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I in II 40,8 39,3 39,3 40,1 39,4 37,3 35,7 35,1 33,2 28,1 

III in IV 24,6 24,3 23,2 23,6 25,2 25,3 25,2 25,1 24,6 28,4 

V 27,0 27,7 27,4 26,0 25,3 26,2 26,5 26,0 26,8 27,5 



 

 

VI,VII,VII+ 7,6 8,8 10,1 10,2 10,0 11,1 12,6 13,8 15,4 16,0 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Priloga 4: Registrirana brezposelnost glede na trajanje v številki in deležu, obdobje 

2005–2014 

Trajanje brezposelnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Do 2 mesecev 17.573 16.095 13.330 12.488 22.777 20.712 21.218 21.515 23.275 21.618 

3 do 5 mesecev 13.005 11.757 9.311 8.033 15.186 15.524 16.588 14.903 17.917 16.430 

6 do 8 mesecev 9.981 9.001 6.839 5.771 10.232 11.748 12.614 10.561 13.306 12.407 

9 do 11 mesecev 7.889 7.093 5.362 4.591 6.672 9.769 10.098 8.047 9.975 9.795 

12 do 23 mesecev 18.340 16.989 13.562 11.438 11.700 22.014 22.818 23.779 21.407 24.455 

24 do 35 mesecev 9.165 8.059 7.328 6.079 5.762 6.606 11.717 11.528 11.525 10.706 

3 do 4 leta 8.113 8.128 7.177 6.545 6.023 6.090 7.241 10.866 12.827 24.697 

5 do 7 let 3.517 4.138 4.314 4.367 4.309 4.237 4.380 4.760 5.325 
 

8 let ali več 4.306 4.577 4.113 3.905 3.694 3.803 4.018 4.223 4.271 
 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

  
         

Trajanje brezposelnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Do 2 mesecev 17.573 16.095 13.330 12.488 22.777 20.712 21.218 21.515 23.275 21.618 

3 do 5 mesecev 13.005 11.757 9.311 8.033 15.186 15.524 16.588 14.903 17.917 16.430 

6 do 8 mesecev 9.981 9.001 6.839 5.771 10.232 11.748 12.614 10.561 13.306 12.407 

9 do 11 mesecev 7.889 7.093 5.362 4.591 6.672 9.769 10.098 8.047 9.975 9.795 

12 do 23 mesecev 18.340 16.989 13.562 11.438 11.700 22.014 22.818 23.779 21.407 24.455 

24 do 35 mesecev 9.165 8.059 7.328 6.079 5.762 6.606 11.717 11.528 11.525 10.706 

36 in več mesecev 15.937 16.843 15.604 14.817 14.025 14.130 15.639 19.850 22.423 24.697 

Skupaj 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

             2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Delež brezposelnih do 

enega leta v celotni 

brezposelnosti 

52,7 51,2 48,8 48,9 63,5 57,5 54,7 49,9 53,8 50,2 

             2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Delež brezposelnih 

nad enim letom v 

celotni brezposelnosti 

47,3 48,8 51,2 51,1 36,5 42,5 45,3 50,1 46,2 49,8 

           



 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

do 11 mesecev 48.448 43.945 34.842 30.882 54.867 57.754 60.518 55.026 64.472 60.251 

12 in več mesecev 43.441 41.891 36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 

Skupaj vsi 91.889 85.836 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 

 

Priloga 5: Obseg prilivov in odlivov, 2005 – 2014. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRILIV 94.404 90.217 73.544 70.786 114.496 109.174 99.674 106.858 108.344 102.556 

  – iskalci prve 

zaposlitve 
21.661 18.597 14.744 12.517 16.994 16.787 14.391 16.272 19.071 18.538 

  – brezposelni 

trajni presežki in 

stečajniki 

14.948 13.886 10.354 10.737 31.620 27.018 23.908 24.739 21.628 19.331 

  – brezposelni – 

iztek zap. za dol. 

čas 

34.534 33.353 28.253 29.444 45.146 40.841 45.154 50.911 54.004 51.712 

  – ostali razlogi 23.261 24.381 20.193 18.088 20.736 24.528 16.221 14.936 13.641 12.975 

ODLIV 

(zaposlitve, 

odliv, ki ne 

pomeni 

zaposlitve in 

prehod v druge 

evidence) 

92.557 104.489 83.436 72.958 84.063 95.825 96.941 101.551 102.390 107.113 

ZAPOSLITVE 53.857 57.423 49.117 41.671 48.553 57.004 61.010 58.320 65.054 73.950 

  –šli v prvo 

zaposlitev 
11.054 11.203 9.598 7.462 6.016 7.521 7.846 7.312 7.688 11.164 

  – brezposelni 

trajni presežki, 

stečajniki 

8.053 8.652 6.333 5.286 10.840 13.556 15.146 13.881 15.298 15.079 

  – ostale 

vključitve 
34.750 37.568 33.186 28.923 31.697 35.927 38.018 37.127 42.068 47.707 

ODLIV IZ 

RAZLOGOV, 

KI NE 

POMENIJO 

ZAPOSLITVE 

35.243 42.183 31.746 27.140 28.329 32.130 35.664 42.770 35.595 32.007 

PREHOD V 

DRUGE 

EVIDENCE 

3.457 4.883 2.573 4.147 7.181 6.691 267 461 1.741 1.156 

– v evidenco po 1.651 1.192 759 799 2.677 1.753 210 436 1.664 1.149 



 

 

drugih zakonih 

 

Priloga 6: Prejemniki denarnega nadomestila v Sloveniji in registrirana brezposelnost, 

2005–2014  

Prejemniki denarnega nadomestila v Sloveniji in registrirana brezposelnost v številki in stopnji ,2005–2014 

Leto Denarno nadomestilo Registrirana brezposelnost 

  December Povprečje leta 

Povprečno število registriranih 

brezposelnih oseb 

Povprečna stopnja registrirane 

brezposelnosti (%) 

2005 17.684 17.099 91.889 10,2 

2006 15.391 17.203 85.836 9,4 

2007 14.270 15.041 71.336 7,7 

2008 16.666 14.166 63.216 6,7 

2009 31.162 27.346 86.354 9,1 

2010 34.623 30.269 100.504 10,7 

2011 35.463 36.344 110.692 11,8 

2012 35.614 33.888 110.183 12 

2013 29.895 32.981 119.827 13,1 

2014 25.452 26.643 120.109 13,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7: Število zaposlenih pri družbah, ki so predložile letna poročila za leto 2007 do 

2012 glede na leto vpisa v sodni register.  

 

Priloga 8: Število novo sklenjenih pogodb z osebo za vključitev v ukrepe APZ, 2010 – 

2014  

UKREP/AKTIVNOST/PODAK

TIVNOST 
SKUPAJ 

spol izobrazba starost 

moški ženske I in II III in IV V 
VI, VII, 

VIII 

15 do 

24 

25 do 

29 

30 do 

39 

40 do 

49 

50 ali 

več 

SKUPAJ UKREP 2010 77.534 38.232 39.302 20.129 18.053 25.947 13.405 11.329 17.140 23.312 16.946 8.807 

UKREP 1: SVETOVANJE IN 

POMOČ PRI ISKANJU 

ZAPOSLITVE 12.656 5.127 7.529 3.991 3.465 3.819 1.381 2.517 2.526 2.910 3.075 1.628 

UKREP 2: USPOSABLJANJE 

IN IZOBRAŽEVANJE 34.296 16.100 18.196 10.949 8.403 10.447 4.497 5.868 7.291 10.391 7.914 2.832 



 

 

UKREP 3: SPODBUJANJE 

ZAPOSLOVANJA IN 

SAMOZAPOSLOVANJA 23.841 14.418 9.423 3.932 5.165 9.383 5.361 2.532 5.610 8.418 4.734 2.547 

UKREP 4: PROGRAMI ZA 

POVEČANJE SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI 6.741 2.587 4.154 1.257 1.020 2.298 2.166 412 1.713 1.593 1.223 1.800 

 

UKREP/AKTIVNOST/PODA

KTIVNOST 
SKUPAJ 

spol izobrazba starost 

moški ženske I in II III in IV V 
VI, VII, 

VIII 

15 do 

24 

25 do 

29 

30 do 

39 

40 do 

49 

50 ali 

več 

SKUPAJ UKREP 2011 49.061 23.989 25.072 10.667 10.440 17.053 10.901 6.473 11.194 15.080 9.894 6.420 

UKREP 1: SVETOVANJE IN 

POMOČ PRI ISKANJU 

ZAPOSLITVE 11.408 4.611 6.797 2.916 2.629 3.739 2.124 1.787 2.546 2.894 2.437 1.744 

UKREP 2: 

USPOSABLJANJE IN 

IZOBRAŽEVANJE 16.154 7.323 8.831 4.136 3.458 5.092 3.468 2.858 3.973 4.918 3.060 1.345 

UKREP 3: SPODBUJANJE 

ZAPOSLOVANJA IN 

SAMOZAPOSLOVANJA 18.453 10.753 7.700 2.724 3.747 7.261 4.721 1.682 4.230 6.609 3.755 2.177 

UKREP 4: PROGRAMI ZA 

POVEČANJE SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI 3.046 1.302 1.744 891 606 961 588 146 445 659 642 1.154 

 

UKREP/AKTIVNOST/POD

AKTIVNOST 
SKUPAJ 

spol izobrazba starost 

moški ženske I in II III in IV V 
VI, VII, 

VIII 

15 do 

24 

25 do 

29 

30 do 

39 

40 do 

49 

50 ali 

več 

SKUPAJ UKREP 2012 29.380 14.644 14.736 5.948 6.065 10.011 7.167 3.360 6.489 8.579 6.119 4.833 

UKREP 1: 

USPOSABLJANJE IN 

IZOBRAŽEVANJE 12.368 5.948 6.420 3.508 2.895 3.424 2.541 1.655 2.395 3.775 2.905 1.638 

UKREP 3: SPODBUDE ZA 

ZAPOSLITEV 2.050 986 1.064 358 537 649 317 81 160 509 438 862 

UKREP 4: KREIRANJE 

NOVIH DELOVNIH MEST 6.656 3.021 3.635 1.225 1.111 2.747 1.573 1.310 2.386 928 755 1.277 

UKREP 5: SPODBUJANJE 

SAMOZAPOSLOVANJA 8.306 4.689 3.617 857 1.522 3.191 2.736 314 1.548 3.367 2.021 1.056 

 

UKREP/AKTIVNOST/PODAK

TIVNOST 
SKUPAJ 

spol izobrazba starost 

moški ženske I in II 
III in 

IV 
V 

VI, VII, 

VIII 

15 do 

24 

25 do 

29 

30 do 

39 

40 do 

49 

50 ali 

več 

SKUPAJ APZ 2013 40.711 20.159 20.552 7.781 7.992 13.840 10.974 4.273 9.119 12.485 8.325 6.509 

UKREP 1: USPOSABLJANJE 

IN IZOBRAŽEVANJE 18.777 8.977 9.800 4.343 3.841 6.084 4.509 2.682 4.484 5.852 3.980 1.779 

UKREP 3: SPODBUDE ZA 

ZAPOSLITEV 4.989 2.630 2.359 1.021 1.234 1.662 948 648 1.151 818 652 1.720 

UKREP 4: KREIRANJE 

NOVIH DELOVNIH MEST 5.847 2.427 3.420 1.283 994 2.031 1.539 353 1.393 1.305 1.100 1.696 

UKREP 5: SPODBUJANJE 

SAMOZAPOSLOVANJA 11.098 6.125 4.973 1.134 1.923 4.063 3.978 590 2.091 4.510 2.593 1.314 

 

UKREP/AKTIVNOST/PODAKTIVNOST SKUPAJ spol izobrazba starost 



 

 

moški ženske I in II 
III in 

IV 
V 

VI, VII, 

VIII 

15 do 

24 

25 do 

29 

30 do 

39 

40 do 

49 

50 ali 

več 

SKUPAJ APZ 2014 36.904 16.037 20.867 6.299 7.464 12.920 10.139 5.142 9.913 9.615 6.478 5.756 

UKREP 1: USPOSABLJANJE IN 

IZOBRAŽEVANJE 25.433 10.848 14.585 4.370 4.874 8.962 7.227 4.364 7.823 6.733 4.307 2.206 

UKREP 3: SPODBUDE ZA 

ZAPOSLITEV 3.777 1.996 1.781 667 997 1.267 764 473 857 621 597 1.229 

UKREP 4: KREIRANJE NOVIH 

DELOVNIH MEST 7.329 2.992 4.337 1.229 1.543 2.566 1.991 298 1.168 2.106 1.467 2.290 

UKREP 5: SPODBUJANJE 

SAMOZAPOSLOVANJA 365 201 164 33 50 125 157 7 65 155 107 31 

 

Priloga 9: Vključeni v ukrepe APZ po spolu, 2007 – 2014 (prilagojeno ZUTD)  

    Oznake vrstic moški ženske Skupaj 

2007 7.020 11.293 18.313 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 5.125 8.729 13.854 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 213 250 463 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1.422 2.157 3.579 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 260 157 417 

2008 9.729 13.731 23.460 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 4.813 8.172 12.985 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 393 646 1.039 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1.597 2.985 4.582 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 2.926 1.928 4.854 

2009 19.973 21.713 41.686 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 9.242 12.294 21.536 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 2.182 2.298 4.480 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1.719 3.076 4.795 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 6.830 4.045 10.875 

2010 30.343 29.114 59.457 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 13.338 15.537 28.875 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 2.399 1.957 4.356 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 2.587 4.154 6.741 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 12.019 7.466 19.485 

2011 19.840 18.947 38.787 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 7.785 9.503 17.288 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 1.382 1.371 2.753 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1.302 1.744 3.046 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 9.371 6.329 15.700 

2012 14.557 14.605 29.162 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 5.948 6.420 12.368 



 

 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 916 945 1.861 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 3.021 3.635 6.656 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 4.672 3.605 8.277 

2013 20.127 20.460 40.587 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 8.977 9.800 18.777 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 2.598 2.267 4.865 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 2.427 3.420 5.847 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 6.125 4.973 11.098 

2014 15.995 20.827 36.822 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 10.848 14.585 25.433 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 1.954 1.741 3.695 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 2.992 4.337 7.329 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 201 164 365 

    

    

    Priloga 10: Vključeni v ukrepe APZ po starosti (prilagojeno ZUTD)  

         

Oznake vrstic 

do 17 

let 

18–24 

let 

25–29 

let 

30–39 

let 

40–49 

let 

50–59 

let 

60 ali 

več Skupaj 

2007 127 4.071 4.345 4.758 2.959 1.993 60 18.313 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 125 3.728 3.375 3.743 2.159 719 5 13.854 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 

 

71 100 65 33 192 2 463 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 2 251 783 802 645 1.044 52 3.579 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

21 87 148 122 38 1 417 

2008 88 3.676 5.511 6.400 4.291 3.385 109 23.460 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 86 2.974 3.356 3.445 2.206 910 8 12.985 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 

 

169 144 91 81 546 8 1.039 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 2 245 915 1.057 914 1.361 88 4.582 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

288 1.096 1.807 1.090 568 5 4.854 

2009 130 6.741 9.901 12.402 7.662 4.672 178 41.686 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 117 4.552 5.321 6.087 3.952 1.493 14 21.536 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 9 1.101 835 876 653 977 29 4.480 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 4 235 896 1.188 901 1.450 121 4.795 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

853 2.849 4.251 2.156 752 14 10.875 

2010 130 8.547 13.933 18.527 11.888 6.232 200 59.457 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 116 5.617 6.610 8.516 5.931 2.060 25 28.875 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 5 1.296 707 776 628 931 13 4.356 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 4 408 1.713 1.593 1.223 1.682 118 6.741 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 5 1.226 4.903 7.642 4.106 1.559 44 19.485 

2011 87 4.794 8.752 12.384 7.735 4.870 165 38.787 



 

 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 84 2.969 4.077 5.116 3.338 1.667 37 17.288 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 1 637 461 490 467 681 16 2.753 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1 145 445 659 642 1.078 76 3.046 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 1 1.043 3.769 6.119 3.288 1.444 36 15.700 

2012 91 3.250 6.464 8.498 6.041 4.714 104 29.162 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 87 1.568 2.395 3.775 2.905 1.619 19 12.368 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 

 

64 145 438 364 833 17 1.861 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 4 1.306 2.386 928 755 1.229 48 6.656 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

312 1.538 3.357 2.017 1.033 20 8.277 

2013 72 4.192 9.101 12.433 8.294 6.312 183 40.587 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 68 2.614 4.484 5.852 3.980 1.746 33 18.777 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 3 636 1.133 766 621 1.646 60 4.865 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 1 352 1.393 1.305 1.100 1.634 62 5.847 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

590 2.091 4.510 2.593 1.286 28 11.098 

2014 228 4.909 9.899 9.586 6.453 5.523 224 36.822 

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje 227 4.137 7.823 6.733 4.307 2.167 39 25.433 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 1 467 843 592 572 1.162 58 3.695 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih mest 

 

298 1.168 2.106 1.467 2.168 122 7.329 

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja 

 

7 65 155 107 26 5 365 

 

Priloga 11: Vključeni v ukrepe APZ po izobrazbi (prilagojeno ZUTD)  

Oznake vrstic 

11 

nepopolna 

osnovnošols

ka 

12 

osnovnošolska 

13 nižja 

poklicna 

14 

srednja 

poklicna 

15 srednja 

strokovna, 

srednja 

splošna 

16 

visokošol

ska 1. 

stopnje 

ipd 

17 

visokošols

ka 2. 

stopnje 

ipd. 

18 

visokošols

ka 3. 

stopnje 

ipd. 

19 

neznana 

izobrazb

a, ni 

podatka 

Skupaj 

2007   5.200 852 3.380 6.111 1.670 1.052 48   18.313 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

4.417 664 2.552 4.469 1.117 603 32 

 

13.854 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

91 22 131 155 38 26 

  

463 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

654 154 598 1.316 467 377 13 

 

3.579 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

38 12 99 171 48 46 3 

 

417 

2008   4.726 1.009 4.678 8.356 2.568 2.000 123   23.460 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

3.146 610 2.564 4.399 1.386 844 36 

 

12.985 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

179 42 288 350 103 75 2 

 

1.039 



 

 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

812 224 767 1.752 538 475 14 

 

4.582 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

589 133 1.059 1.855 541 606 71 

 

4.854 

2009   8.587 1.961 9.259 13.780 4.315 3.540 244   41.686 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

5.059 1.145 4.862 6.617 2.279 1.506 68 

 

21.536 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

1.144 243 1.185 1.349 314 236 9 

 

4.480 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

836 237 810 1.788 588 511 25 

 

4.795 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

1.548 336 2.402 4.026 1.134 1.287 142 

 

10.875 

2010   10.793 2.827 13.155 20.577 6.338 5.342 394 31 59.457 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

6.601 1.699 7.108 8.896 2.805 1.642 100 24 28.875 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

1.163 284 1.111 1.286 306 198 8 

 

4.356 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

1.002 298 977 2.298 985 1.142 39 

 

6.741 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

2.027 546 3.959 8.097 2.242 2.360 247 7 19.485 

2011   6.814 1.613 7.946 13.490 4.653 3.947 273 51 38.787 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

3.873 848 3.700 5.268 2.026 1.439 99 35 17.288 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

654 147 640 955 239 109 8 1 2.753 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

717 199 581 961 325 260 3 

 

3.046 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

1.570 419 3.025 6.306 2.063 2.139 163 15 15.700 

2012   4.760 1.255 5.895 10.002 3.807 3.129 226 88 29.162 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

2.798 724 2.813 3.424 1.468 1.006 67 68 12.368 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

301 74 519 649 208 105 4 1 1.861 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

963 278 1.092 2.747 819 737 17 3 6.656 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

698 179 1.471 3.182 1.312 1.281 138 16 8.277 

2013   6.236 1.523 7.865 13.840 5.675 4.939 360 149 40.587 



 

 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

 

3.476 831 3.767 6.084 2.617 1.761 131 110 18.777 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 

 

817 216 1.214 1.662 572 351 25 8 4.865 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 

 

1.019 268 990 2.031 615 907 17 

 

5.847 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

924 208 1.894 4.063 1.871 1.920 187 31 11.098 

2014 347 5.890 1.196 6.268 12.920 5.488 4.398 253 62 36.822 

Ukrep 1: 

Usposabljanje in 

izobraževanje 267 4.063 773 4.101 8.962 4.126 2.921 180 40 25.433 

Ukrep 3: Spodbude 

za zaposlitev 8 656 126 871 1.267 472 275 17 3 3.695 

Ukrep 4: Kreiranje 

novih delovnih mest 72 1.143 293 1.250 2.566 812 1.133 46 14 7.329 

Ukrep 5: 

Spodbujanje 

samozaposlovanja 

 

28 4 46 125 78 69 10 5 365 

 

Priloga 12: Zaposlitve s pomočjo ukrepov APZ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 13: Opombe 

                                                 
1
 Stopnje registrirane brezposelnosti. Dostopno prek: 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti (11.2.2015) in Stopnje 

po anketi o delovni sili. Dostopno prek: http://www.vlada.si/o_sloveniji/gospodarstvo/  (11.2.2015).  
2
 Dostopno prek: http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-mp.htm (16.9.2014). 

3
 Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti 

(16.9.2014) in http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela (14.2.2015). 
4
 OECD Labour Force Statistisc. OECDiLibrary. Dostopno prek: http://www.oecd-

ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics_23083387 (3.1.2015). 
5
 OECD Employment Outlook 2014. OECDiLibrary. Dostopno na strani: http://www.oecd-

ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook_19991266 (3.1.2015). 
6
 Delo.si (2012) Mednarodna organizacija dela: Išče se 600 milijonov delovnih mest. Dostopno prek:  

http://www.delo.si/novice/svet/mednarodna-organizacija-dela-isce-se-600-milijonov-delovnih-mest.html 

(30.5.2015). 
7
 Število in indeks aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, mesečno. Podatkovni portal SI-STAT. Dostopno 

prek: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (22.2.2015) 
8
 Ekonomski izzivi 2013. Spremembe na trgu dela v Sloveniji. Dostopno prek: 

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2013/trgdela.pdf (22.2.2015). 
9 
Bruto domači proizvod, temeljni agregati nacionalnih računov in zaposlenosti: 1995-2013. Dostopno prek: 

http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp  (23.2.2015).  
10

 AJPES Število zaposlenih, ki so prejeli plačo. Dostopno prek: 

http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Porocila/Arhiv# (23.2.2015). 
11

 Ekonomski izzivi (2010). Dostopno prek: 

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2010/EI-trgDela2010.pdf (16.8.2014). 
12

 MDDSZ Socialni sporazum za obdobje 2015-2016. Dostopen prek: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/mddsz/parafa_Socialni_sporazu

m_200115.pdf (25.2.2015). 
13

 MDDSZ (2015) Vlada sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016. Dostopno prek: 

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7593/62b9dd2719a1badd611c47632279c1b2/ 

(25.2.2015). 
14

 Katalog ukrepov APZ. Dostopen prek: 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/#c8070 (2.2.2015). 
15

 Namen aktivne politike zaposlovanja . Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi 

(2.2.2015). 
16

 VLADA RS Povečanje učinkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (4.3.2015). Dostopno 

prek: 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/izhod_iz_krize/ukrepi_ekonomske_politike/spremembe_n

a_podrocju_dela/ukrepi_na_trgu_dela/povecanje_ucinkovitosti_izvajanja_ukrepov_aktivne_politike_zaposlovan

ja/ (4.3.2015). 
17

 ZRSZ (2009) Poročilo za leto 2008. Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/_files/809/LP2008SE.pdf 

(25.2.2015) 
18

 MDDSZ Katalog APZ 2005. Dostopno prek: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/apz_katalog2005.pdf (7.3.2015). 
19

 MDDSZ Katalog APZ za leto 2006. Dostopno prek: 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/ (7.3.2015). 
20

 Program ukrepov APZ 2007 – 2013. Dostopno prek: 

http://www.ess.gov.si/_files/1043/Program_APZ_2007_2013.pdf (7.3.2015). 
21

 ZRSZ (2009) Poročilo za leto 2008. Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/_files/809/LP2008SE.pdf 

(25.2.2015) 
22

 UMAR (2013) Spremembe na trgu dela v EU in Sloveniji v obdobju 2008 – 2012.  Delovni zvezek 4/2013, let. 

XXII. Dostopno prek: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2013/DZ04_2013.pdf 

(25.2.2015). 
23

 The European Job Mobility Portal EURES. Dostopno prek: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=sl&catId=52&parentId=0 (25.2.2015). 
24

 BIZOVIČAR, MILKA (2014) Deset stečajev – 11.200 delavcev na cesti. Delo, 20.5.2014. Dostopno prek: 

http://www.times.si/slovenija/deset-stecajev-11200-delavcev-na-cesti--NONE-e7fa7ab93c.html (22.2.2015). 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti
http://www.vlada.si/o_sloveniji/gospodarstvo/
http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-mp.htm
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela
http://www.delo.si/novice/svet/mednarodna-organizacija-dela-isce-se-600-milijonov-delovnih-mest.html
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2013/trgdela.pdf
http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp
http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Porocila/Arhiv
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2010/EI-trgDela2010.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/mddsz/parafa_Socialni_sporazum_200115.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/mddsz/parafa_Socialni_sporazum_200115.pdf
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7593/62b9dd2719a1badd611c47632279c1b2/
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/#c8070
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/izhod_iz_krize/ukrepi_ekonomske_politike/spremembe_na_podrocju_dela/ukrepi_na_trgu_dela/povecanje_ucinkovitosti_izvajanja_ukrepov_aktivne_politike_zaposlovanja/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/izhod_iz_krize/ukrepi_ekonomske_politike/spremembe_na_podrocju_dela/ukrepi_na_trgu_dela/povecanje_ucinkovitosti_izvajanja_ukrepov_aktivne_politike_zaposlovanja/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/izhod_iz_krize/ukrepi_ekonomske_politike/spremembe_na_podrocju_dela/ukrepi_na_trgu_dela/povecanje_ucinkovitosti_izvajanja_ukrepov_aktivne_politike_zaposlovanja/
http://www.ess.gov.si/_files/809/LP2008SE.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/apz_katalog2005.pdf
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
http://www.ess.gov.si/_files/1043/Program_APZ_2007_2013.pdf
http://www.ess.gov.si/_files/809/LP2008SE.pdf
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2013/DZ04_2013.pdf
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=sl&catId=52&parentId=0
http://www.times.si/slovenija/deset-stecajev-11200-delavcev-na-cesti--NONE-e7fa7ab93c.html


 

 

                                                                                                                                                         
25

 Dostopno prek: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1497 (2.10.2014). 
26

 VLADA RS (2011) Teme in projekti. Vprašanje. Dostopno prek: 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/aktivno_proti_financni_in_gospodarski_krizi/vprasanja_i

n_odgovori/vprasanje/?tx_evropafaq_pi1%5Bq%5D=756&cHash=5bab87dbbe6819aa9148e2a0a8760c2f 

(25.2.2015). 
27

 OECD Labour Force Statistisc. OECDiLibrary. Dostopno prek: http://www.oecd-

ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics_23083387 (3.1.2015). 
28

 Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/zaposli_me 
29

 Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=673 
30

 Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=867 
31

 Dostopno prek: www.ooz-ms.si/ASPDatoteka.asp?ID=11798 
32

 Program ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013. Dostopno prek: 

http://www.ess.gov.si/_files/1043/Program_APZ_2007_2013.pdf (18.5.2015). 
33

 ZRSZ (2015) Trg dela v številkah. Dostopno prek: 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/pravica_iz_zavarovanja (25.2.2015). 
34

 ZRSZ Denarno nadomestilo za brezposelnost. Dostopno prek: 

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev/zakonodaja/denarno_nadomestilo (25.2.2015). 

 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1497
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/aktivno_proti_financni_in_gospodarski_krizi/vprasanja_in_odgovori/vprasanje/?tx_evropafaq_pi1%5Bq%5D=756&cHash=5bab87dbbe6819aa9148e2a0a8760c2f
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/aktivno_proti_financni_in_gospodarski_krizi/vprasanja_in_odgovori/vprasanje/?tx_evropafaq_pi1%5Bq%5D=756&cHash=5bab87dbbe6819aa9148e2a0a8760c2f
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/zaposli_me
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=673
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=867
http://www.ooz-ms.si/ASPDatoteka.asp?ID=11798
http://www.ess.gov.si/_files/1043/Program_APZ_2007_2013.pdf
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/pravica_iz_zavarovanja
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev/zakonodaja/denarno_nadomestilo

