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POVZETEK
Vloga ženske se je skozi zgodovino spreminjala. Prvotna vloga ženske je bila skrb za
gospodinjstvo in družino, vendar je ta skozi čas napredovala. Zaradi večjega vključevanja na
trg dela in boljših pogojev dela so ženske skoraj poenotene z moškimi. Še vedno se pojavlja
diskriminacija pri zaposlovanju žensk zaradi možnosti materinstva, vendar diskriminacijo
rahlo blaži Zakon o enakih možnostih, ki naj bi izboljševal položaj žensk in ustvarjal enake
možnosti za ženske in moške na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojnoizobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja. Namen diplomskega dela je
ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo mlajše ženske pri vključevanju na trg dela v
Sloveniji in Avstriji in kakšne so glavne razlike med vključevanjem v obeh državah. Cilj
diplomskega dela je ugotoviti, v kateri državi je stopnja brezposelnosti nižja oziroma katera
država ima boljše pogoje pri vključevanju mlajših žensk in na splošno mladih na trg dela.
Stopnja brezposelnosti mladih je precej večja v Sloveniji kot pri naši sosedi Avstriji. Ključna
razlika med Slovenijo in Avstrijo je ta, da ima Avstrija več programov, ki so obširnejši in s
katerimi želi zmanjšati število brezposelnih mladih. Ker se na trgu dela pojavljajo različne
oblike zaposlitve, ki omogočajo manjšo socialno in finančno stabilnost, se tudi ženske
kasneje odločajo za družino.
Ključne besede: izobraževanje, materinstvo, diskriminacija, zaposlovanje mladih, programi
za izboljšanje brezposelnosti mladih, Slovenija, Avstrija
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SUMMARY
INTEGRATION OF YOUNGER WOMEN INTO THE LABOUR MARKET IN
SLOVENIA AND AUSTRIA
The role of women has changed over the course of history. The original role of the woman
was to take care of the household and the family, but this progressed over time. Women
are almost homogeneous with men because of their increased inclusion in the labor market
and better working conditions. There is still discrimination in the employment of women
due to the possibility of maternity, but discrimination is slightly mitigated by the Equal
Opportunities Act, which aims to improve the position of women and create equal
opportunities for women and men in political, economic, social, educational and other
areas of social life. The purpose of the thesis is to find out what problems young women
face in joining the labor market in Slovenia and Austria and what are the main differences
between the inclusion in both countries. The aim of this thesis is to determine which
country has a lower unemployment rate, or which country has better conditions in
including younger women and young people in general into the labor market. The
unemployment rate of young people is much higher than in neighboring Austria. The key
difference between Slovenia and Austria is that Austria has more in number and more
extensive programs with which it wants to reduce the number of unemployed young
people. Since there are various forms of employment on the labor market, which allow for
lower social and financial stability, women later decide to start a family.
Key words: education, maternity, discrimination, youth employment, programs to improve youth
unemployment, Slovenia, Austria.

vii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Stopnja brezposelnosti mladih leta 2008 in 2013 v EU .................................... 38

KAZALO SLIK
Slika 1: Izobraževalni sistem v Sloveniji............................................................................... 25
Slika 2: Izbira študija po spolu ............................................................................................. 27
Slika 3: Izobraževalni sistem v Avstriji ................................................................................. 34

KAZALO TABEL
Tabela 1: Diplomanti terciarnega študija po spolu, starosti, vrsti izobraževanja in
študijskem letu .................................................................................................... 26
Tabela 2: Stopnja NEET za leti 2008 in 2016 v Avstriji in EU .............................................. 40
Tabela 3: Stopnja brezposelnosti žensk med 15. in 24. letom starosti .............................. 41
Tabela 4: Stopnja brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom starosti ............................ 42
Tabela 5: Delež zaposlenih za določen čas med 15. in 24. letom starosti v letu 2016 ....... 44
Tabela 6: Delež zaposlenih za polovični delovni čas med 15. in 24. letom starosti v letu
2016 ..................................................................................................................... 44
Tabela 7: Delež samozaposlenih v letu 2015 ...................................................................... 45
Tabela 8: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka in stopnja rodnosti v
Sloveniji od leta 2008 do 2015 ............................................................................ 49
Tabela 9: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka in stopnja rodnosti v
Avstriji od leta 2008 do 2015 .............................................................................. 49

viii

KAZALO
1
2

UVOD ............................................................................................................................ 9
VKLJUČEVANJE ŽENSK NA TRG DELA ........................................................................... 11
2.1
ŽENSKA KOT ŽENA, MATI, GOSPODINJA IN DELAVKA ...................................... 11
2.2
IZBOLJŠEVANJE POLOŽAJA ŽENSK NA TRGU DELA ........................................... 12
3 ZAKONODAJA IN VPRAŠANJE ENAKIH MOŽNOSTI MED SPOLOMA NA TRGU DELA ... 16
3.1
ZAKONODAJA IN ENAKOPRAVNOST MED SPOLOMA ....................................... 16
3.2
DISKRIMINACIJA IN SEGREGACIJA .................................................................... 21
4 IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN ZAPOSLOVANJE MLADIH V SLOVENIJI ............................. 24
4.1
ŠOLANJE IN VKLJUČEVANJE NA TRG DELA........................................................ 24
4.2
VKLJUČEVANJE NA TRG DELA S POMOČJO START-UP PODJETIJ IN RAZLIČNIH
PROGRAMOV .................................................................................................... 28
4.3
POKLICI PRIHODNOSTI ...................................................................................... 31
5 IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN ZAPOSLOVANJE MLADIH V AVSTRIJI ................................ 33
5.1
ŠOLANJE IN VKLJUČEVANJE NA TRG DELA........................................................ 33
5.2
AKTIVNE POLITIKE NA TRGU DELA ZA MLADE .................................................. 35
5.3
AVSTRIJA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE NA TRGU DELA ................................... 37
6 PRIMERJAVA VKLJUČEVANJA MLAJŠIH ŽENSK NA TRG DELA V OBEH DRŽAVAH ........ 41
6.1
STOPNJA BREZPOSELNOSTI MLAJŠIH ŽENSK IN MOŠKIH ................................. 41
6.2
OBLIKE ZAPOSLITEV .......................................................................................... 43
7 RODNOST ..................................................................................................................... 47
7.1
DEJAVNIKI RODNOSTI ....................................................................................... 47
7.2
STOPNJA RODNOSTI V SLOVENIJI ..................................................................... 48
7.3
STOPNJA RODNOSTI V AVSTRIJI ....................................................................... 49
8 ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 50
LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................. 53
LITERATURA.................................................................................................................. 53
VIRI .......................................................................................................................... 53
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ......................................................................................... 58

ix

1 UVOD
Skupaj z modernizacijo in s spremembami v družbi ter na trgu dela se je spremenila tudi
vloga ženske kot matere, žene, gospodinje in delavke. Namen diplomskega dela je na
podlagi različnih virov in lastne raziskave ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo mlajše
ženske pri vključevanju na trg dela. V svojem diplomskem delu se bom osredotočila tudi na
primerjavo med vključevanjem mlajših žensk na trg dela v Sloveniji in Avstriji ter poskušala
ugotoviti glavne razlike med vključevanjem v obeh državah. Ker sem tudi sama mlajša
ženska, je cilj diplomskega dela razložiti in predstaviti vključevanje mlajših žensk na trg dela,
kjer je poleg dobrega poznavanja lastnih interesov pomembno tudi poznavanje razmer na
trgu.
Diplomskega dela sem se lotila na podlagi pridobljene literature, informacij in drugega
gradiva, kar je bilo podrobno preučeno. Najprej sem se posvetila branju literature in virov,
opredeljeni bodo osnovni pojmi, ključni strateški dokumenti, ki spodbujajo vključevanje
mladih na trg dela. Potem sem se lotila raziskovanja vprašanj, ki so povezana s ključnimi
spremembami na področju vključevanja mladih in mlajših žensk na trg dela v Sloveniji in
Avstriji. Na koncu sem analizirala in primerjala spoznanja glede vključevanja mlajših žensk
na trg dela v Sloveniji in Avstriji.
V diplomskem delu bom postavila naslednje hipoteze:
 Hipoteza 1: Brezposelnost žensk na trgu dela v Avstriji je manjša kot
brezposelnost žensk v Sloveniji.
 Hipoteza 2: Mladi z višjo izobrazbo lažje pridejo do prve zaposlitve.
 Hipoteza 3: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka se iz leta v leto
povečuje zaradi večjega zaposlovanja žensk.
Diplomsko delo zavzema 7 poglavij. V prvem poglavju se osredotočam na vlogo in položaj
ženske skozi čas. Opisujem žensko kot gospodinjo, ki skrbi za dom in družino, kasneje
ženska vstopa na trg dela kot delavka, danes pa se srečujemo z ženskami na menedžerskih
položajih.
Poleg vse večje zaposlenosti žensk so se izboljšali tudi zakonodaja s področja dela, predpisi
s področja socialne varnosti, zakonske zveze, družinska razmerja in drugo. Drugo poglavje
se nanaša na zakonodajo SFRJ in Ustavo RS, ki ureja enakopravnost vseh državljanov.
Čeprav zakoni določajo enako obravnavo med spoloma, se ženske pri vključevanju na trg
dela srečujejo z različnimi oblikami diskriminacije in segregacije. Posledice teh dejavnikov
so koncentracija enega spola v določenih poklicih, razlike med plačami žensk in moških in
majhno število žensk na najvišjih položajih v organizacijah.
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Ker pa težava ni le pri enakopravnosti žensk in moških, ampak tudi pri mlajši populaciji, ki
je zaradi svoje neizkušenosti diskriminirana na trga dela, se v tretjem poglavju posvečam
problematiki zaposlovanja mladih. Ugotovila sem, da večji zaposlenosti mladih pripomorejo
Start-up podjetja, različni vladni ukrepi in programi za vključevanje mladih na trg dela.
Omenila sem tudi poklice, za katere v prihodnosti obstaja večja možnost zaposlitve.
V četrtem poglavju se osredotočam na situacijo in vključevanje na trg dela za mlade v
Avstriji. Avstrija spada med evropske države, ki uspešno ohranjajo nizko brezposelnost
mladih. Pomembna dejavnika za ohranjanje nizke brezposelnosti mladih sta dobro delujoč
izobraževalni sistem in aktivna politike zaposlovanja.
V naslednjem poglavju se osredotočam na oblike zaposlitve v Sloveniji in Avstriji, ki včasih
niso bile tako pogoste. S spremembami trga dela so se razvile tudi nove oblike zaposlitve,
kot so zaposlitev za določen čas, zaposlitev za krajši delovni čas, samozaposlitev itd., saj se
delodajalci pri zaposlovanju redkeje odločajo za standardno zaposlitev. Nestandardne
oblike zaposlitve zaposlenim nudijo manj ugodno socialno in finančno varnost, kar je možen
vzrok, da se mladi kasneje odločajo za samostojno družinsko življenje.
Konkretnih programov za izboljšanje položaja mlajših žensk na trgu dela ni tako v Sloveniji
kot v Avstriji, programi se nanašajo predvsem na mlado populacijo pri iskanju zaposlitve, ki
je v postopku zaključevanja šolanja, je že šolana ali pa šolanja ni dokončala.
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2 VKLJUČEVANJE ŽENSK NA TRG DELA
Skozi zgodovino se je položaj žensk zelo spreminjal. Ženske so dosegle bistven napredek na
poti do enakopravnosti z moškimi, čeprav popolna enakopravnost med spoloma še ni
dosežena. V preteklosti je bila vloga ženske predvsem osredotočena na skrb za družino in
gospodinjstvo, kasneje pa se je ta vloga spremenila. Žensko je kot ženo, mater in gospodinjo
zaznamoval tudi vstop na trg dela. Zaradi vse večjega števila žensk na trgu dela se je
izboljšala tudi zakonodaja s področja dela. S tem so bile ženskam omogočene boljše
možnosti pri zaposlovanju, še vedno pa obstaja odprto vprašanje izbire »kariera ali
družina«.

2.1 ŽENSKA KOT ŽENA, MATI, GOSPODINJA IN DELAVKA
Ann Oakley o vlogi ženske v predindustrijski družbi pravi, da vloga gospodinje združuje dve
strukturi, ki sta si v moderni družbi v nasprotju: dom in delo. Koncentracijo ekonomsko
produktivnega napora zahteva industrializacija, in sicer v izven družinskih organizacijah. Gre
za nasprotje med zasebnim življenjem v družini in delovnim okoljem v določeni organizaciji
(Oakley, 2000, str. 22).
Za predindustrijsko družbo je bila značilna družinska industrija, kar je pomenilo, da je
družina združevala delo in družinsko življenje. Delo je potekalo v okolici doma (plantaže,
poljedelstvo, živinoreja, obrtne dejavnosti) in je vključevalo celotno družino. Delo se ni
razlikovalo niti po spolu niti po plačilu. Za opravljeno delo so prejeli družinsko mezdo, kar
kaže na enotnost dela in kapitala (Oakley, 2000, str. 27–28).
V 18. stoletju se je pričela industrializacija, za katero so značilne organizacija dela v večjem
obsegu, masovna proizvodnja, naprednejša delitev dela in uporaba strojev (Wikipedia,
2015). Oakley pravi, da je imela industrializacija vpliv tako na vlogo moškega kot na vlogo
ženske. Moškim je omogočila pogled v svet in posledično tudi zaposlitev, ženske pa so bile
prikrajšane, saj so bile zaradi odsotnosti moškega priklenjene na skrb za dom in družino
(Oakley, 2000, str. 44).
V primerjavi z obdobjem pred industrializacijo je delo postalo ločeno od družinskega
življenja. Za delo v tistem času je bilo značilno, da so ga zunaj doma opravljali za plačilo in
ni bilo več podobno družinski industriji. Moderno industrijsko podjetništvo je povzročilo
ločitev od družinskih odnosov, vrednot in skrbi za družino, kar je v nasprotju z življenjem
pred industrializacijo (Oakley, 2000, str. 45).
V 19. stoletju je kljub visoki zaposlenosti žensk prihajalo do delitve dela na moške in ženske
poklice zaradi del, ki se v moški naravi ne spodobijo, to pa so dela povezana s skrbjo za
otroke in z gospodinjstvom (nega, vzgoja, higiena otrok, skrb za bolne in umirajoče, skrb za
11

perilo in hrano). Ženska dela so bila ocenjena kot manj produktivna, manj profesionalna in
manjvredna in zato tudi manj plačana. Poleg tega, da so bile ženske plačane manj kot moški,
so tudi poklici, ki so bili feminizirani, padli po statusni lestvici (Žnidaršič Žagar, 2007, str.
19–20).

2.2 IZBOLJŠEVANJE POLOŽAJA ŽENSK NA TRGU DELA
V Sloveniji se z izboljšanjem položaja žensk ukvarjajo številne vladne in nevladne
organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije. Med številnimi dejavnostmi teh
institucij so izbrane tiste, ki potekajo že dalj časa in so neposredno povezane z
zaposlovanjem žensk. Urad za žensko politiko pri Vladi Republike Slovenije, ki se je
februarja 2001 preimenoval v Urad za enake možnosti, je med najaktivnejšimi. Poleg analiz
o položaju žensk na vseh področjih življenja, prevodov publikacij iz EU o integraciji spola na
vsa področja politike ter zakonov o enakih možnosti in dobrih praks iz držav EU izdaja
zloženke, ki obvešča ženske o njihovih pravicah in možnostih ter pripravlja izobraževalne
seminarje in okrogle mize. Sodelavke urada aktivno sodelujejo pri sprejemanju novih
zakonov, kar je razvidno tudi iz vsebine predlogov za novo delovno zakonodajo ter zakona
o starševstvu in družinskih prejemkih. Njihova zloženka »Odpiramo vrata ženskam«
spodbuja ženske k aktivnemu oblikovanju njihovega življenja in konstruktivnem reševanju
problemov (Černigoj Sadar, Verša, 2002, str. 423).
Na trgu dela je v drugi polovici 20. stoletja prišlo do ugotovitev o življenjskih aktivnostih
žensk in moških, in sicer ugotovitev o pomembnosti le teh. Razlogi so demografske
spremembe, sestava plačane delovne sile je spremenjena, debate o spolnih vlogah ter
odgovornosti moškega in ženske, uvedba politike za enake možnosti. V razprave politike za
enake možnosti so bile vključene neplačano gospodinjsko delo in skrb za družino ter
prostovoljne dejavnosti. Pri pospešitvi razvoja na lokalnem nivoju in zaposlitvah so dali
neplačanemu gospodinjskemu delu, skrbi za družino ter prostovoljnim dejavnostim
priložnost za nova delovna mesta (Černigoj Sadar, Verša, 2002, str. 400–401).
Eden izmed ciljev slovenske politike za enake možnosti moških in žensk se zavzema za
enakost na področju dela in zaposlovanja. Ta cilj je bil tudi pisno podan v Resoluciji o
nacionalnem programu za enake možnosti moških in žensk, natančneje želijo znižati
vertikalno ter horizontalno segregacijo in razlike med plačami žensk in moških (Sedmak,
Medarič, 2007, str. 200).
Ženske smo si skozi zgodovino izborile enotnost in enake možnosti pri zaposlovanju, pri
čemer pa nas je stremenje po doseganju vedno višjega življenjskega standarda postavilo
pred izbiro »družina ali kariera«. To potrjuje tudi Markhamova teza, ki pravi, da je »življenje
žensk, ki se odločijo, da bodo le matere, žene in gospodinje, lažje, saj se morajo tiste, ki se
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odločijo za kariero, nenehno prilagajati ali celo odločati med službo in možem, kaj šele
otrokom« (Prijon, 2011, str. 52).
Ženskam, ki želijo aktivno prispevati k vzgoji in negi svojih otrok, velikokrat ne uspe priti na
vodilne, visoke položaje in ne morejo graditi svoje kariere. Seveda je vedno več žensk
uspešnih v obeh dejavnostih – v svojem poklicu in v materinstvu, vendar to še zdaleč ni
lahko, veliko težje jim je kot moškim in vse morajo skrbno načrtovati, tako zasebno življenje
kot kariero. Mnoge si namreč na vse možne načine skušajo same organizirati službeno delo
tako, da so čim prej doma; npr. vzamejo si delo za domov, če je to mogoče. Ženske imajo
potrebo tako po materinstvu kot tudi po lastni karieri.
Pri vzponu do lastne kariere žensko ovirajo malo cenjeno opravljanje gospodinjskih opravil,
vzgoja in nega otrok, odsotnost partnerja pri gospodinjenju in vzgoji otrok, ovire na
delovnem mestu itd. (Maselj, 2009, str. 4).
Lea Prijon v svojem članku govori o tem, da je vse več govora o podrejenosti žensk,
dominaciji žensk na trgu dela ter o vse večji obremenjenosti s kariero in z gospodinjstvom.
S tem se dosega »mučeniški kompleks«, s čimer se oddaljujemo od enakopravnosti z
moškimi, ki vidijo žensko kot sovražni spol (Prijon, 2011, str. 53–54).
Ženske se na trgu dela soočajo z različnimi izzivi in s problemi ter jim pri reševanju le teh
pomagajo določeni programi, ki se zavzemajo za enakost med spoloma. V prvi resoluciji o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 so opredeljeni
splošni in posebni cilji ter ukrepi na naslednjih področjih: integracija oziroma vključevanje
načela enakosti spolov, delo, družba znanja, družbena blaginja, odnosi med spoloma in
procesi odločanja. Trenutno se izvaja nacionalni program za enake možnosti žensk in
moških 2015–2020, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje
enakosti spolov na posameznih področjih življenja. Poudarek je na osmih področjih: enaka
ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega
življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje,
uravnotežena zastopanost žensk in moških, nasilje nad ženskami ter enakost spolov v
zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju. Glavni cilji tega programa so
(Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020):
 odprava neravnovesij med spoloma ter spolne segregacije na področju
zaposlovanja in odpravljanje brezposelnosti,
 izboljšanje položaja žensk in moških na področju socialne vključenosti,
 odprava ovir za doseganje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega
oziroma zasebnega življenja,
 odprava vrzeli med spoloma in spolne segregacije v izobraževanju,
 odprava neenakosti v znanosti in visokem šolstvu,
 odprava stereotipov v družbi, zlasti v medijih, kulturi in športu,
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 izboljšanje zdravja žensk in moških,
 odprava ovir za doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na
različnih področjih političnega in družbenega življenja,
 ničelna strpnost do nasilja nad ženskami,
 okrepitev vključevanja vidika spola v slovenske razvojne, mirovne in druge
zunanjepolitične pobude.
Ukrepi za povečanje stopnje zaposlenosti žensk, zlasti mladih žensk s terciarno izobrazbo,
in drugih ranljivih oziroma zapostavljenih skupin žensk so (Resolucija o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020):
 spodbujanje zaposlovanja žensk v okviru APZ in drugih programov ob
upoštevanju njihovega položaja na trgu dela,
 priprava analiz in po potrebi oblikovanje programov za spodbujanje
zaposlovanja mladih žensk,
 priprava analiz in po potrebi oblikovanje programov za spodbujanje
zaposlovanja izpostavljenih skupin žensk (Romkinj, invalidk, priseljenk),
 spodbujanje ženskega podjetništva,
 vključevanje vidika spola pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju programov
za povečanje zaposlenosti.
Ukrepi v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013–2020 vključujejo predvsem
ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja mladih ter odpravo
diskriminacije zaradi starševstva in materinstva (Resolucija o nacionalnem programu za
enake možnosti žensk in moških 2015–2020).
Finančna sredstva se bodo zagotavljala iz državnega proračuna in iz sredstev EU. Višina
sredstev je odvisna od sprejetih novih programov in smernic (Resolucija o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020).
V okviru EU je Komisija marca 2010 sprejela Listino žensk. Z njo želi okrepiti spodbujanje
enakosti med spoloma v Evropi in po svetu. Decembra 2015 je Komisija objavila dokument
o strateških prizadevanjih za enakost spolov 2016–2019, ki je nadgradnja strategije za
enakost med spoloma 2010–2015. Pri doseganju enakosti med spoloma je v zvezi z
izboljšanjem zaposlovanja žensk poudarek na (Enakost med moškimi in ženskami, 2017):
 krepitvi udeleženosti žensk na trgu dela in enakosti iz vidika ekonomske
neodvisnosti,
 zmanjšanju razlik pri plačilu, zaslužku in pokojninah in s tem preprečevanju
revščine žensk,
 spodbujanju enakosti žensk in moških pri odločanju,
 spodbujanju enakosti spolov in pravic žensk po svetu.
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Program za trajnostni razvoj 2030 je priložnost obravnavati dolgotrajno neenakost med
spoloma na delovnem mestu. Cilji programa so podobni zgoraj omenjenim programom, saj
vključujejo (ILO, 2016, str. xi):
 zmanjševanje revščine,
 zmanjševanje neenakosti med spoloma,
 spodbujanje gospodarske rasti,
 spodbujanje produktivnega zaposlovanja in dostojnega dela za vse.
Za uresničitev teh ciljev je potrebnih več kakovostnih delovnih mest za ženske, socialna
varnost ter ukrepi za priznavanje in zmanjševanje neplačane oskrbe in dela v gospodinjstvu
(ILO, 2016, str. xi). Ocenjuje se, da bi bilo treba do leta 2030 ustvariti več kot 600 milijonov
novih delovnih mest, da bi bili v koraku z rastjo globalnega delovno sposobnega
prebivalstva. To je približno 40 milijonov delovnih mest letno (ILO, 2017).
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3 ZAKONODAJA IN VPRAŠANJE ENAKIH MOŽNOSTI MED
SPOLOMA NA TRGU DELA
3.1 ZAKONODAJA IN ENAKOPRAVNOST MED SPOLOMA
Poleg vse večje zaposlenosti žensk so se izboljšali tudi zakonodaja s področja dela, predpisi
s področja socialne varnosti, zakonske zveze, družinska razmerja in drugo.
»Za izboljšanje položaja žensk v naši družbi so temeljna nekatera načela ali pravice v
Ustavi SFRJ in to so (Končar, 1986, str. 85–86):


Pravica do dela in svoboda dela; vsakdo svobodno izbira poklic in zaposlitev.
Te pravice veljajo tako za ženske kot za moške, saj je v vseh ustavah določeno,
da so si občani enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na narodnost, raso, spol,
jezik, veroizpoved, izobrazbo ali družbeni položaj.



Pravica do samoupravljanja; pravica vsakogar, da odloča o svojih osebnih in
skupnih interesih v organizacijah združenega dela, krajevni skupnosti in drugih
samoupravnih organizacijah.



Pravica dela z družbenimi sredstvi; to je pravica delavcev, ki delajo v
združenem delu, da odločajo o svojem delu, pogojih in rezultatih svojega dela.



Pravica delavnega človeka do takih pogojev dela, ki mu zagotavljajo telesno in
moralno integriteto ter varnost; mladina, ženske in invalidne osebe uživajo pri
delu posebno varstvo.«

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji so enakost žensk in moških v delovnem pravu
urejali naslednji zakoni in predpisi (Končar, 1986, str. 87–91):
 Enakopravnost pri zaposlovanju:
»Zakoni določajo splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, delavcem v
temeljnih organizacijah združenega dela pa prepuščajo, da določijo tako
imenovane posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem morajo
delavci upoštevati potrebe delovnega procesa in delovne razmere, ne smejo pa
določiti spola kot pogoja za sklenitev delovnega razmerja. Izjema velja za tista dela,
ki jih ženske zaradi posebnih delovnih razmer ne smejo opravljati.«

 Enakopravnost med trajanjem delovnega razmerja:
»Pravnih ovir za uresničevanje enakopravnega položaja žensk v delovnem
razmerju ni. Praksa pa zopet marsikje kaže na izjeme omenjenega ustavnega
oziroma zakonskega načela. Nanašajo se predvsem na razporejanje, napredovanje
pa tudi na izobraževanje. Vzroke za tako stanje lahko iščemo predvsem v
neustrezni izobrazbeni sestavi zaposlenih žensk, včasih pa gre tudi za vzroke
subjektivne narave.«

 Enakopravnost glede enakega plačila za delo enake vrednosti: »V nobenem
našem predpisu, niti zveznem niti republiškem, ki ureja položaj delavcev v
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delitvi sredstev za osebne dohodke, pa tudi ne v samoupravnih splošnih
aktih o delitvi sredstev za osebne dohodke, ni zaslediti določb, ki bi delavke
postavljale v neenakopraven položaj glede na delavce.« Velja načelo »za
enako delo enak osebni dohodek.«
Ženske so si izborile tudi nove posebne ukrepe v korist žensk in varstva materinstva, ki so
(Končar, 1986, str. 93–97):
 Prepoved opravljanja določenih del:
»Delavci so morali v samoupravnih splošnih aktih določiti posebne varstvene
ukrepe za tista dela, za katera je ugotovljeno, da lahko škodujejo funkciji
materinstva. Vsi zakoni pa so določali, da morajo delavci v samoupravnem
splošnem aktu določiti tista težka fizična dela in dela, ki lahko škodljivo in s
povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje delavke, ki jih delavke glede na svoje
psihofizične sposobnosti oziroma varstvo materinstva sploh ne smejo opravljati.«

 Prepoved nočnega dela:
»Zakoni o delovnih razmerjih vseh republik in avtonomnih pokrajin vsebujejo
prepoved nočnega dela žensk. Konvencija št. 89 o nočnem delu žensk prepoveduje
nočno delo žensk, zaposlenih v industriji, razen žensk, ki so na vodilnih delovnih
mestih ali na odgovornih mestih tehnične narave oziroma delajo v službah za
higieno ali v socialnih službah in ne opravljajo ročnih del.«


Razporejanja delovnega časa: v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah je
delavkam z otroki določene starosti (do 1 leta, do 2 let, do 3 let) prepovedano
nadurno delo. Po slovenski ureditvi je lahko delavka sklenila delovno razmerje
oziroma je imela pravico, da začne delati s krajšim kot polnim delovnim
časom, vendar ne manj od polovice polnega delovnega časa, če to terjajo
otrokove koristi.

 Varstvo materinstva:
»Zakon o združenem delu v skladu z ustavo je določal, da imajo delavke v delovnem
razmerju pravico do posebnega varstva med nosečnostjo, porodom in
materinstvom. To posebno varstvo je obsegalo prepoved nadurnega in nočnega
dela nosečih delavk, prepoved razporeditve nosečih delavk na določena dela in
prepoved nalog ter pravico do porodniškega dopusta (1 leto).«

V naši Republiki in na Hrvaškem je imela delavka tudi pravico do tako imenovanega
podaljšanega porodniškega dopusta. Pravica do 100 % nadomestila osebnega dohodka je
pripadala delavki v času porodniškega dopusta (Končar, 1986, str. 98).
Ustavna načela so določala tudi enakost obravnavanja glede na spol v sistemu socialne
varnosti glede (Končar, 1986, str. 100–101):
 Zdravstvenega varstva: ženske imajo pravico do socialne varnosti tudi v
nosečnosti in ob rojstvu otroka.
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 Pokojninskega in invalidskega zavarovanja: pri ženskah je bila 5 let krajša
pokojninska doba kot pogoj za pridobitev starostne pokojnine. V okviru
invalidskega zavarovanja ima zavarovanka z zavarovalno dobo 15 let pravico
do starostne pokojnine v višini 40 %, zavarovanec pa le v višini 35 %
pokojninske osnove.
 Zavarovanja za primer brezposelnosti:
»V zvezi z denarnim nadomestilom za čas brezposelnosti zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti določa, da se ženski, ki ji je delovno razmerje
prenehalo med nosečnostjo in je pridobila pravico do denarnega nadomestila,
med nosečnostjo do poroda in po porodu denarno nadomestilo izplačuje tudi po
preteku časa, ki je določen za izplačevanje, in sicer toliko časa, kolikor ima
zaposlena ženska pravico do skupne odsotnosti zaradi poroda in nege otroka.«

Ustava RS vsebuje:
 49. člen Ustave zapoveduje zagotovljeno svobodo dela, prosto izbiro
zaposlitve, delovno mesto je vsakomur dostopno pod enakimi pogoji,
prepovedano je prisilno delo (Ustava RS, 49. člen).
 63. člen prepoveduje napeljevanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter
prepoveduje spodbujanje k nasilju in vojni. Kršenje Ustave je vsako
spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in
nestrpnosti (Ustava RS, 63. člen).
Zakon o delovnih razmerjih pa zavzema naslednje člene:
 6. člen narekuje, da mora biti kandidatu oziroma delavcu v času trajanja
delovnega razmerja ali prenehanju le-tega s strani delodajalca zagotovljena
enaka obravnava ne glede na raso, narodnost, spol itd. Prav tako ta člen
zajema enako obravnavo pri plačah, napredovanju, zaposlovanju,
izobraževanju, usposabljanju itd. Za manj ugodno obravnavo delavcev se
štejeta tudi nosečnost oziroma starševski dopust (ZDR, 6. člen).
 27. člen govori o enaki obravnavi glede na spol, kar pomeni, da prosto delovno
mesto ne sme biti objavljeno samo za moške ali samo za ženske, izjemoma je
to dovoljeno, če to predstavlja pogoj za delo. Delodajalec pri zaposlovanju ne
sme dajati prednosti določenemu spolu, izjema so posebni pogoji dela (ZDR,
27. člen).
 28. člen zajema pravice in obveznosti delodajalca. Druga točka člena
delodajalcu prepoveduje zahtevo po podatkih o zakonskem stanu, nosečnosti
ali načrtovanju družine kandidata, razen če so ti podatki v zvezi z delovnim
razmerjem. Pri tretji točki pa je prav tako prepovedano pogojevanje pogodbe
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o zaposlitvi glede nosečnosti, odloga materinstva ali že vnaprej podpisano
pogodbo o zaposlitvi s strani delavca (ZDR, 28. člen).
Namen Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je, da se določajo skupni
temelji za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na
političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih
družbenega življenja (ZEMŽM, 1. člen).
Vsebina tega Zakona so splošni in posebni ukrepi za ustvarjanje enakih možnosti, Zakon
določa nosilce nalog, njihove pristojnosti in obveznosti, uvaja posebno neformalno
obravnavanje primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov in zagovornico
oziroma zagovornika enakih možnosti kot pooblaščeno osebo za obravnavanje teh
primerov ter določa pravice in obveznosti subjektov, udeleženih v teh primerih (ZEMŽM, 2.
člen).
Zakon opredeljuje:


»Enakost spolov, kar pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh
področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake
možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi
prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša
razvoj« (ZEMŽM, 4. člen).



»Enako obravnavo spolov, kar pomeni odsotnost neposredne in posredne
oblike diskriminacije zaradi spola.



Neposredna diskriminacija je, če je oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi
lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah obravnavana manj ugodno kot
oseba nasprotnega spola. Posredna diskriminacija je, če na videz nevtralne
določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih okoliščinah in pogojih
postavljajo osebe enega spola v manj ugoden položaj, razen če so te določbe,
merila ali ravnanje ustrezne, potrebne in upravičene z objektivnimi dejstvi, ki
niso povezana s spolom« (ZEMŽM, 5. člen).

 Splošne ukrepe


»Splošni ukrepi so ukrepi normativne narave, s katerimi se v zakonih na
posameznem področju prepoveduje diskriminacija zaradi spola ali zapoveduje
določeno vedenje in ravnanje za dosego enakega obravnavanja spolov ter se
določijo sankcije v primeru kršitve te prepovedi oziroma zapovedi.



Splošni ukrepi so tudi ukrepi politične narave, zlasti aktivnosti vlade in Urada
za enake možnosti, namenjene ustvarjanju enakih možnosti z vidika
posameznice in posameznika ter širše javnosti; programi dejavnosti in
strategije razvoja področij družbenega življenja, določeni v nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških; nacionalni programi za
posamezna področja družbenega življenja ter v drugi politični dokumenti.
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Posebni ukrepi so začasni ukrepi, namenjeni ustvarjanju enakih možnosti
žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na posameznih področjih
družbenega življenja, kjer se ugotavlja neuravnotežena zastopanost spolov
oziroma neenak položaj oseb enega spola.



Neuravnotežena zastopanost spolov v smislu prejšnjega odstavka je podana,
če je zastopanost enega spola na posameznem področju družbenega življenja
ali njegovem delu nižja od 40 %.
S posebnimi ukrepi se odstranjujejo objektivne ovire za neuravnoteženo
zastopanost spolov oziroma za neenak položaj oseb enega spola ali dajejo
posebne ugodnosti v smislu spodbude manj zastopanemu spolu oziroma
spolu, ki je v neenakem položaju, ki pa morajo biti utemeljene in sorazmerne
glede na namen posebnega ukrepa« (ZEMŽM, 6. člen).

Posebni ukrepi so zlasti:
»pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo
prednost osebam tistega spola, ki so zastopane v manjšem številu oziroma so v
neenakem položaju glede na spol, dokler ni dosežena uravnotežena ali enaka
zastopanost, spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne
spodbude z namenom odpravljanja neuravnotežene zastopanosti spolov oziroma
neenakega položaja glede na spol, ter programski ukrepi v obliki aktivnosti za
osveščanje in akcijskih načrtov za spodbujanje ter ustvarjanje enakih možnosti in
enakosti spolov« (ZEMŽM, 7. člen).

Če povzamemo zakone, ki sem jih navedla v tem poglavju, ugotovimo, da morata biti
zagotovljeni enaka obravnava ne glede na spol, raso, narodnost itd. in enaka obravnava pri
plačah, napredovanju, zaposlovanju, usposabljanju. Država s splošnimi in posebnimi ukrepi
deluje v smeri zmanjševanja diskriminacije zaradi spola in ustvarjanja enakih možnosti
žensk in moških na različnih področjih življenja.
V sklopu Zakona o enakih možnostih žensk in moških pa je treba omeniti še Nacionalni
program za enake možnosti žensk in moških.
Vlada je državnemu zboru predložila predlog resolucije o nacionalnem programu za enake
možnosti žensk in moških, ki temelji na predlogih ministrstev, Urada za enake možnosti,
lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in drugih organizacij civilne
družbe ter posameznih strokovnjakinj in strokovnjakov (ZEMŽM, 15. člen).
»Nacionalni program določi temeljne politike enakih možnosti, v katerem poleg
obveznih vsebin, ki so predpisane za vse dolgoročne programske dokumente, posebej
določi (ZEMŽM, 15. člen):


cilje ter ukrepe za dosego ciljev na posameznih področjih družbenega življenja,
predvsem na področju delovnih razmerij, socialnega in zdravstvenega varstva,
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izobraževanja, družinskih razmerij, nasilja nad ženskami in zastopanosti obeh
spolov v javnem življenju;


odgovornost za izvajanje ukrepov iz prejšnje alineje;



opredeli vsebino in nosilce periodičnih načrtov za izvajanje usmeritev in nalog
iz nacionalnega programa na posameznih področjih družbenega življenja (v
nadaljnjem besedilu: periodični načrti);



opredeli podatke, ki se bodo v okviru dejavnosti državne statistike, anket ali
mnenjskih raziskav zbirali, obdelovali, povezovali, shranjevali, analizirali in
izkazovali ločeno po spolu;



opredeli način spremljanja in poročanja o izvajanju nacionalnega programa;



opredeli okvirni obseg sredstev za izvedbo ukrepov iz nacionalnega programa
ter način njihovega zagotavljanja«.

Pri vključevanju žensk na trg dela je že v Ustavi SFRJ določeno, da spol ni pogoj za sklenitev
delovnega razmerja, izjema so dela, za katera so značilne posebne delovne razmere. V
Ustavi se poudarjata tudi enakopravnost glede enakega plačila za delo enake vrednosti in
enakopravnost med trajanjem delovnega razmerja. Tudi v Ustavi Republike Slovenije, v
Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) in v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) je zapisanih nekaj temeljnih členov na temo enakopravnosti med spoloma na
različnih področjih družbenega življenja.

3.2 DISKRIMINACIJA IN SEGREGACIJA
Čeprav zakoni določajo enako obravnavo med spoloma, se ženske pri vključevanju na trg
dela srečujejo z različnimi oblikami diskriminacije in segregacije. Posledice teh dejavnikov
so koncentracija enega spola v določenih poklicih, razlike med plačami žensk in moških in
majhno število žensk na najvišjih položajih v organizacijah.
Ko govorim o diskriminaciji, mislim predvsem na različno in manj ugodno obravnavo ljudi
zaradi posameznih lastnosti, kot so spol, barva kože, vera, politična pripadnost ali socialni
izvor, ne glede na njihov prispevek ali zahteve dela. Diskriminacija zavira posameznike pri
pridobitvi dela, jih omejuje pri razvijanju osebnih potencialov in sposobnosti ter pri
izražanju talentov, s tem pa jim onemogoča, da bi bili pravično nagrajeni (Prijon, 2011, str.
45). Janko Seljak v članku Razlike v plačah in zaposlovanju med spoloma v dejavnostih javne
uprave navaja Bakerjev koncept diskriminacije na trgu dela. Ta koncept pravi, da je
diskriminacija posledica predsodkov o članih določenih skupin. Gre za pomanjkanje
informacij delodajalcev o produktivnosti delavcev, kar pa pomeni oteženo preučevanje
sposobnosti delavcev. Zaradi stereotipnih predsodkov delodajalci pogosto raje zaposlijo
moškega kot žensko, da zmanjšajo tveganje izgube delavca. Obstajajo kazalci, ki merijo
diskriminacijo pri vstopu na trg dela pri strukturi brezposelnosti, nagrajevanju ter pri vrsti
dela, ki ga opravljajo moški oziroma ženske (Seljak, 2003, str. 107—108).
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Ko se v sociologiji govori o segregaciji na trgu delovne sile po spolu, se s tem pojmom
označuje koncentracija žensk in moških v različnih poklicih in dejavnostih ter na različnih
delovnih mestih. Spolna segregacija je merjena z indeksi, ki prikazujejo, kolikšen del
delovne populacije bi morala zamenjati poklic in dejavnost, da se doseže spolna
enakopravnost (Kanjuo Mrčela, 2012).
V skupino z najmanjšo stopnjo spolne segregacije v EU spadajo Italija, Romunija, Malta ter
Grčija. Višja udeležba žensk na trgu delovne sile je značilna za države z visoko stopnjo
spolne segregacije in v območju EU so to Latvija, Finska, Estonija in Slovaška. Izobraževanje,
zdravstvo in socialne storitve so dejavnosti, kamor se ženske najpogosteje vključujejo na
trgu delovne sile. Tudi znotraj poklicev se pojavljajo razlike med spoloma, na primer med
ženskimi zdravnicami je največ pediatrinj, med moškimi pa kirurgov (Kanjuo Mrčela, 2012).
Bolj je poklic feminiziran, slabše je plačilo, posledično pa tudi položaj zaposlenih, kar kažejo
analize ter zgodovinska primera uradniškega in učiteljskega poklica. Primera vojaškega
poklica in poklica vzgojiteljice v vrtcu kažeta, da v nekaterih poklicih en spol popolnoma
prevladuje (Kanjuo Mrčela, 2012).
Poleg horizontalne (poklic, dejavnost) poznamo tudi vertikalno segregacijo. Ta prikazuje,
kako so razdeljeni najvišji položaji in plačila med spoloma. Ženska je nadrejena manj kot
četrtini zaposlenih v državah EU, le 10 % moške populacije pa ima šefinjo, kar kaže na
nadrejenost ženske drugim ženskam. Največji razlog za razliko med plačo ženske in
moškega je spolna segregacija. Kljub zakonom, ki že več kot 10 let prepovedujejo razliko v
plači, lahko po podatkih Eurostata za leto 2009 sklepamo, da so Evropejke za 15 % manj
plačane kot Evropejci (Kanjuo Mrčela, 2012).
Po podatkih Eurostata za leto 2013 so Evropejke v povprečju za kar 16,4 % manj plačane
kot Evropejci. Na statistični lestvici Eurostata za leto 2013 je Slovenija med državami z
najmanjšo razliko med plačami žensk in moških, saj je ta le 3,2-odstotna, sledijo ji Malta
(5,1 %), Poljska (6,4 %), Italija (7,3 %), Hrvaška (7,4 %), Luksemburg (8,6 %), Romunija (9,1
%) ter Belgija (9,8 %). Države z najvišjimi razlikami med plačami žensk in moških pa so
Estonija, s kar 29,2-odstotno razliko, Avstrija (23 %), Češka (22,1 %) in Nemčija (21,6 %). V
letu 2008 so bile ženske na območju EU v povprečju plačane za 17,3 % manj kot moški, kar
je v primerjavi z letom 2013 skoraj za odstotno točko manj. To pa kaže, da se razlike v plačah
med spoloma počasi zmanjšujejo. Poleg razlike v plačah obstaja tudi razlika v zaposlenosti
med spoloma. Na to kažejo podatki za EU iz leta 2013, kjer je bila zaposlenost žensk 62,2
%, medtem ko je zaposlenost moških 74,2 % (RTV SLO, 2015).
V povezavi z diskriminacijo in s segregacijo se pojavljata tudi izraza steklene stene in stekleni
stropovi. Izraz steklene stene predstavljajo pojav manjšega števila žensk na določenih
delovnih področjih, z metaforo steklenih stropov pa opisujemo majhno število žensk na
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najvišjih položajih organizacij. Kljub določeni zakonodaji glede enakopravnosti po spolu,
rasi, etnični pripadnosti, barvi kože in ostalih osebnih okoliščinah se še vedno pojavljata
diskriminacija in segregacija določenih položajev v posameznih organizacijah. V
vsakdanjem življenju lahko povzamemo primer podobe ženske na sestanku predsednikov
uprav, ki jo marsikdo prepozna kot asistentko predsednika uprave, ne pa kot predsednice
le-te. To lahko navežemo na stereotipno predstavo ženske na vodilnem položaju, za katero
je značilno, da je hladna, ambiciozna, neženstvena, kar je popolno nasprotje stereotipu o
ženski na splošno, ki velja za emocionalno, nežno, neodločno in neambiciozno. Kljub
stereotipni predstavi o moškem na vodilnem položaju, za katerega velja, da je ambiciozen,
odločen, močan in grob, pa je vse več takih, ki imajo željo, da kljub karieri najdejo čas za
partnerko, družino, otroke in navsezadnje čas zase (Kanjuo Mrčela, 2007, str. 181–185).
Da bi se število žensk na najvišjih položajih v organizaciji povečalo, avtor Halliwell pravi, da
bi morale ženske steklene stropove preoblikovati v steklena ogledala, »ki naj bi pomagala
ženskam podirati ovire na poti do najvišjih položajev in težave, ki jih tam srečujejo. Avtor
meni, da bi ženske steklene stropove morale spremeniti v steklena ogledala lastne refleksije
o tem, kaj naj se od oseb na najvišjih položajih pričakuje, in tako aktivno prispevati k
spreminjanju implicitno uporabljenih organizacijski pravil« (Halliwell v: Kanjuo Marčela,
2007, str. 182).
Za nadpovprečno število podjetij, ki se znajdejo v krizi, je značilno, da njihovo vodenje v
tem času prevzamejo ženske, kar imenujemo steklene pečine. Po raziskavi, ki sta jo opravila
Rayan in Haslam, moški na vodilnih položajih zanikajo diskriminacijo napredovanja po
spolu, medtem ko ženske to potrjujejo in govorijo tudi o lastnih izkušnjah (Kanjuo Mrčela,
2007, str. 182).
V zvezi z napredovanjem na višje položaje v organizacijah srečamo izraz steklena dvigala, ki
pojasnjuje lažje napredovanje moških. Zanimivo je, da se to pojavlja tudi pri bolj ženstvenih
poklicih, kot sta na primer ravnatelj v šoli in urednik v novinarstvu (Kanjuo Mrčela, 2007,
str. 182).
Ena izmed ovir pri vključevanju žensk na trg dela so tudi lepljiva tla. Od deklet se med
izobraževalnim procesom pričakuje, da so dobre učenke, da trdo delajo in opravijo to, kar
se jim reče. Od žensk se tudi v današnjem času pričakuje, da si bodo ustvarile družino in
skrbele za gospodinjstvo, kar povzroči to, da obtičijo na tem mestu in si s tem zaprejo pot
do kariere (Lužar, 2011, str. 21). Problem sodobnih žensk ni samo v tem, da obtičijo na
istem mestu zaradi pričakovanja družbe glede materinstva in opravljanja gospodinjskih del,
ampak bi izpostavila problem vključevanja mladih oziroma mlajših žensk na trg dela in
iskanje (prve) zaposlitve, o čemer bom govorila v naslednjem poglavju.
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4 IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN ZAPOSLOVANJE MLADIH V
SLOVENIJI
Ko govorimo o enakopravnosti med spoloma na trgu dela, lahko vključimo tudi mlajšo
populacijo (pod 30 let), ki je prav tako diskriminirana zaradi svoje neizkušenosti posebno
pri prvi zaposlitvi. V Sloveniji je definicija mladih v razponu med 15. in 29. letom, medtem
ko v ostalih državah EU štejejo za mlade ljudi v razponu od 15. do 24. leta (ZRSZ, 2015).
Število registriranih mladih brezposelnih v starostnem razredu od približno 18. leta starosti
do 29. leta v Sloveniji je bilo konec decembra leta 2005 34.753. Med letoma 2006–2008 je
število brezposelnih upadlo. Zaradi gospodarske in finančne krize se je leta 2009 število
mladih brezposelnih v Sloveniji zopet povečalo na 27.294 in do konca leta 2014 naraslo na
47.337. Aktualni podatki o številu mladih brezposelnih v Sloveniji konec novembra 2015 pa
kažejo, da je število upadlo, in sicer na 41.241 (ZRSZ, 2015).

4.1 ŠOLANJE IN VKLJUČEVANJE NA TRG DELA
Eden od pomembnih dejavnikov, s katerimi se srečujejo mladi na poti do prve zaposlitve,
je tudi končan izobraževalni študij. Med študijem si mladi pridobijo veliko znanj, spretnosti
in kompetenc, ki jih potrebujejo pri vstopu na trg dela. Možnost za pridobitev prve
zaposlitve ni odvisna samo od tega, kako uspešen je bil študent v svojem izobraževalnem
programu, ampak so pomembne izbira programa in gospodarske razmere v državi, kajti
gospodarstvo daje smernice po potrebnih kadrih.
Orodje za povezovanje statističnih podatkov o izobraževanju imenujemo Mednarodna
standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED). Raven ISCED 0 zajema predšolsko vzgojo in
varstvo ter se zavzema za razvoj otroka ter spodbujanje otroka na organiziran pouk.
Naslednja raven (ISCED 1) se nanaša na pridobitev osnovnega znanja, spretnosti branja,
pisanja in matematike. Na tej ravni se učenci pripravijo na nižje sekundarno izobraževanje.
ISCED 2 oziroma nižje sekundarno izobraževanje nadgrajuje učne dosežke otrok, ki so jih
pridobili v ISCED 1. Nižje sekundarno izobraževanje najpogosteje začnejo pri 12 letih. Pri
ISCED 3 govorimo o višjem sekundarnem izobraževanju, pri katerem je starost učenca 14,
15 ali 16 let. Po končanem programu so učenci pripravljeni na terciarno izobraževanje
oziroma so pripravljeni za delo. Po uspešno končanem ISCED 3 lahko učenci nadgrajujejo
učne izkušnje, ki so jih pridobili v sekundarnem izobraževanju. Govorimo o ISCED 4 oziroma
posekundarnem neterciarnem izobraževanju. Ko ga učenci uspešno zaključijo, lahko
vstopijo na trg delovne sile oziroma nadaljujejo izobraževanje na terciarni ravni. Programi
na ravni ISCED 5 (visokošolski strokovni ali univerzitetni študij) so zasnovani tako, da
študentje pridobijo vmesno raven akademskega ali strokovnega znanja, kompetence in
spretnosti. Program zaključijo z visokošolsko diplomo prve stopnje ali diplomo
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enakovredno tej. Zadnjo raven, ki jo imenujemo ISCED 7, študentje pridobijo s končanim
programom ISCED 6 ali 7. Programi na tej ravni so zasnovani predvsem na teoretični
podlagi, lahko pa jim je dodan tudi praktični del programa. Te programe izvajajo praviloma
na univerzah ali drugih terciarnih institucijah (Eurydice, 2016a).
Slika 1: Izobraževalni sistem v Sloveniji

Vir: Eurydice (2016a)

Izobraževalni sistem v Sloveniji je sestavljen iz primarnega, sekundarnega in terciarnega
izobraževanja. V šolskem letu 2007/2008 se je končalo osemletno osnovnošolsko
izobraževanje, od šolskega leta 2008/2009 pa poteka devetletni program osnovne šole
(ISCED 1 in ISCED2). V 9. razredu osnovne šole so učenci preverjeni iz treh predmetov, in
sicer slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih),
matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Po uspešno končanem nacionalnem
preverjanju znanja se učenci odločijo za nadaljnje izobraževanje v srednjo šolo ali gimnazijo
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).
Sekundarno raven izobraževanja (ISCED 3) sestavljata splošno in poklicno izobraževanje.
Dijaki so pri vpisu stari načeloma 15 let. Cilj splošne izobrazbe je pridobitev znanj in
spretnosti, ki so potrebne za nadaljevanje izobraževanja na univerzah. V gimnazijski
program se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Gimnazijski program
traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo (Taštanoska, 2014, str. 25).
Poklicno izobraževanje je sestavljeno iz nižjega poklicnega, srednje poklicnega, srednje
strokovnega, poklicno tehničnega izobraževanja in poklicnega tečaja. V nižje poklicno
izobraževanje se lahko vpišejo učenci v 7. razredu oziroma po končani osnovni šoli in traja
2 leti. Namen srednje poklicnega izobraževanja je pridobitev poklica za vstop na trg dela in
traja 3 leta. Srednje strokovno poklicno – tehniško izobraževanje traja 4 leta ali 2 leti po
končanem triletnem poklicnem programu, katerega namen je pridobitev poklica ali
nadaljnje šolanje v programih terciarnega izobraževanja. V postsekundarno, a neterciarno
raven (ISCED 4), pa spadajo maturitetni tečaj, poklicni tečaj, mojstrski izpit in poslovodski
ali delovodski izpit. Pri teh programih gre za pripravo na izobraževanje na terciarni ravni
(Taštanoska, 2014, str. 28, 35).
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Terciarno izobraževanje obsega višje strokovno (ISCED 5) in visokošolsko izobraževanje
(ISCED 6). Višji strokovni programi trajajo 2 leti. Vzrok za nastanek teh programov je
potreba gospodarstva po novih kadrih. Diplomanti pridobijo potrebne kompetence za
vodenje, načrtovanje in nadzorovanje delovnih procesov. Višješolski programi se izvajajo
na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, visokošolski programi pa na javnih, zasebnih
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Izobraževanje se deli na tri študijske
programe:
 študijski program prve stopnje (dodiplomski študijski program)
 program druge in tretje stopnje (podiplomski študijski program) (Taštanoska,
2014, str. 37).
Zaradi dolgega študijskega procesa mladi v Sloveniji vstopajo na trg dela dokaj pozno.
Vedno več mladih se odloča za študij in s tem se število diplomantov povečuje, terciarnih
poklicev pa primanjkuje.
Tabela 1: Diplomanti terciarnega študija po spolu, starosti, vrsti izobraževanja in študijskem letu
Leto/
starost

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23 let
24 let
25 let
26 let
27 let
28 let
29 let

806
1675
2029
1980
1472
1105
815

1195
1848
2162
1953
1516
1152
874

1458
1922
2339
2188
1649
1201
945

1717
2219
2206
2072
1623
1210
942

2047
2217
2248
2036
1515
1144
929

2396
2137
2207
1946
1401
1058
756

2403
2105
2095
1972
1480
981
767

2537
2233
2146
1781
1425
1116
774

2584
1966
2107
1852
1693
1531
1420

Vir: SURS (2017)

Večina diplomantov je v letu 2014 zaključila družboslovne vede, poslovne vede in pravo (35
%). S področja tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije ter gradbeništva je
diplomiralo 16 % vseh diplomantov, iz naravoslovnih študijskih programov pa 10 %. Za
študij teh področij se večinoma odločajo moški, saj je bilo tudi v letu 2014 med diplomanti
teh ved manj kot 1/3 žensk, medtem ko se ženska populacija bolj odloča za študij
družboslovja, saj je 2/3 ženskih diplomantk pridobilo diplomo iz družbenih ali poslovnih
ved, prava, izobraževalnih ved, izobraževanja učiteljev, umetnosti in humanistike, moških
diplomatov s teh področij pa je bilo le 38 % (Kozmelj, 2014).
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Slika 2: Izbira študija po spolu

Vir: SURS (2015)

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je vsako leto število diplomantov in
diplomantk večje kot povpraševanje delodajalcev po terciarnih poklicih. Zdravstvo, sociala,
izobraževanje, tehnika in gradbeništvo, poslovne vede, pravo in družbene vede veljajo za
področja, na katerih je zaposljivost težja, saj ponudba iskalcev zaposlitve presega
povpraševanje delodajalcev po le-teh. Zaradi večjega števila diplomantk, ki končajo študij
družboslovnih ved, kjer delovnih mest primanjkuje, je vstop mlajših žensk na trg dela še
dodatno otežen (Podmenik, Černigoj Sadar, 2007, str. 44–45).
Raven in smer izobrazbe kažeta na to, da moški lažje najdejo zaposlitev kot ženske. Na trgu
dela pa se pojavlja problem, da delodajalci v moških poklicih ne najdejo primerne skupine
ljudi z zahtevanimi referencami, na drugi strani pa imamo ženske, ki težje pridejo do
zaposlitve. Trg dela želi spodbuditi ženske, da pričnejo razmišljati tudi o poklicih, kjer
prevladujejo moški. Eden od poklicev, ki je v preteklosti veljal za izrazito moški poklic, je
varilstvo. Ker sam poklic ni fizično naporen, zahteva pa se natančnost, se vse več
brezposelnih žensk v zadnjih dveh letih odloča za usposabljanje in kar 60 % le-teh se je po
končanem usposabljanju tudi zaposlilo (ZRSZ, 2017).
Kljub oteženemu vstopu mladih na trg dela zaradi pomanjkanja izkušenj hitreje dobijo delo
kot starejša populacija prebivalstva, saj sprejmejo tudi poklice, za katere jim ni treba vložiti
toliko truda v študij. Kljub pridobljenemu delovnemu mestu pa mladi še vedno iščejo
zaposlitev, ki bi bolj ustrezala njihovi izobrazbi (ZRSZ, 2015, str. 32).
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4.2 VKLJUČEVANJE NA TRG DELA S POMOČJO START-UP PODJETIJ IN
RAZLIČNIH PROGRAMOV
Zaradi oteženega vstopa mladih na trg dela in pomanjkanja delovnih mest med
deficitarnimi poklici se mladi odločajo za druge oblike zaposlovanja. Med njih spadajo tudi
Start-up podjetja, katerih nameni so spodbujanje inovacij, novih delovnih mest in
gospodarska rast. Med večino ustanoviteljev slovenskih Start-upov so diplomanti, ki so
združili svoje ideje in znanje ter so s prodajo svojih produktov uspeli tako v Sloveniji kot v
tujini (Start:up Slovenija, 2015).
V Sloveniji je treba izpostaviti predvsem naslednja Start-up podjetja:
 Acies Bio d.o.o. (biotehnološko podjetje): razvijajo sekundarne metabolite na
spojinah s protitumorskim, protibakterijskim, protivnetnim, protiglivnim in
nevroregenerativnim delovanjem (Start:up Slovenija, 2015).
 G-1 d.o.o. (razvoj aplikacij): s tehnologijo bi radi zmanjšali onesnaževanje v
mestnih jedrih, in sicer s predelavo motorja pri avtomobilih (Start:up
Slovenija, 2015).
 Envit d.o.o. (okoljska tehnologija in inženiring): ukvarjajo se s sanacijo
onesnaženih območij, predvsem s čiščenjem tal težkih kovin (Start:up
Slovenija, 2015).
 DiaGenomi d.o.o. (farmacija, kemija): ponujajo storitve in rešitve na področju
molekularne biologije (Žnidaršič, 2011).
 Vorteks d.o.o. (elektronski inženiring): razvili so tip brezjedrnega in
brezkrtačnega ploščatega elektromotorja, katerega lastnost je inovativno
navitje (Start:up Slovenija, 2015).
 Koofr d.o.o. (informacijska tehnologija): ukvarjajo se z razvojem programske
opreme za računalništvo v oblaku (Tehnološki park Ljubljana, 2011).
 OOG d.o.o. (razvoj aplikacij na področju zdravega življenja): razvili so merilnik
vode v steklenički, ki prek Bluetooth povezave aplikaciji na pametnem
telefonu sporoča, koliko vode je posameznik popil (Start:up Slovenija, 2015).
 Tibopo d.o.o. (razvoj aplikacij): razvili so sistem za nadzor dvoročnega
upravljanja z vozili (Start:up Slovenija, 2015).
Tako kot za vsa ostala podjetja registracija start-upov poteka preko točke VEM. Vsako
podjetje za svoj zagon potrebuje določen kapital, v tem pa se Start-up podjetja razlikujejo
od ostalih podjetij, saj njihova zagonska sredstva financirajo Tovarna podjemov, Tehnološki
park Ljubljana, Primorski tehnološki park, RCR Zasavje, Pomurski tehnološki park, Inkubator
Savinjske regije in ostali. Vse skupaj je poimenovano kot Iniciativa Start:up Slovenija, ki je
odprta platforma, ki se ji lahko priključijo organizacije in posamezniki, željni sodelovanja pri
vizijah podjetniških talentov prijazne države (Start:up Slovenija, 2015).
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Iniciativa Start:up Slovenija vsako leto organizira eno izmed največjih podjetniških
konferenc – PODIM. Gre za druženje, izmenjavo znanj, izkušenj, mreženje podjetnikov in
investitorjev ter ostalih sodelujočih v programu nacionalnega in mednarodnega Start-up
sistema. Vsako leto promovirajo nova Start-up podjetja ter izberejo najboljšega. Na tej
konferenci širši javnosti s pomočjo medijev predstavijo Start-upe z inovacijami, le-tem pa
pomagajo stopiti v stik s potencialnimi investitorji (Start:up Slovenija, 2015).
Do razvoja podjetniške ideje pri Iniciativi izvajajo program po stopnjah (Start:up Slovenija,
2015):
 motivacija in aktivacija talentov;
 zagon in izgradnja Start-up podjetja;
 globalna rast in razvoj;
hkrati pa omogočajo Start-upom učenje po najsodobnejših metodologijah, ki so The Lean
Startup, Business Model Generation, Desin Thinking in ostale.
Poleg Start-upa je v letu 2016 prišlo tudi do vzpostavitve programa, ki ženske s terciarno
izobrazbo spodbuja pri samostojni poslovni poti. Program vključuje ženske, ki so najmanj
tri mesece evidentirane kot brezposelne in ki potrebujejo spodbudo in pogum za
ustanovitev lastnega podjetja. To usposabljanje poteka pri SPIRIT Slovenija. Pozitiven
učinek tega programa vidimo v podatkih, ki govorijo, da se je v letu 2016 od 425 udeleženk
tega programa 84 % oziroma 358 žensk odločilo za samozaposlitev. Namen tega programa
je poleg spodbude, podjetniškega usposabljanja, subvencije kot finančne pomoči in
informiranja tudi ta, da ženske ustanavljajo podjetja z možnostjo širitve in razvoja podjetja
(ZRSZ, 2017).
Pri iskanju zaposlitve brezposelnim pomaga tudi Zavod za zaposlovanje.
»Temeljne dejavnosti zavoda so (Drobnič, 2009, str. 302):


posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,



izvajanje poklicne orientacije,



izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,



izvajanje programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja,



izdajanje delovnih dovoljenj za delo in zaposlovanje tujcev,



izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti
Zavoda,



informiranje o trgu dela, posredovanje informacij javnega značaja«.

Pri zaposlovanju mladih pomagajo tudi različni vladni ukrepi za vključevanje mladih na trg
dela ter izvajanje programa Jamstvo za mlade. Storitev Vseživljenjske karierne orientacije
brezposelnim mladim omogoča samostojno vodenje karierne poti, informiranje o trgu dela,
karierno svetovanje (osnovno in poglobljeno) ter učenje veščin vodenja kariere. V sklopu
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Vseživljenjske karierne orientacije delujeta tudi delavnici Učinkovit nastop na trgu dela in
Svetovalnica. Delavnica Učinkovit nastop na trgu dela povečuje učinkovitost nastopa
udeležencev na trgu dela za že zaposlene osebe, Svetovalnica pa je namenjena
brezposelnim osebam z željo po dodatnih aktivnostih. V okviru Zavoda za zaposlovanje
delujejo tudi delavnice Drugače, Zaposlitev kot prednost, Skupinske oblike svetovanja – SOS
in Po študiju v zaposlitev. Storitev Posredovanja brezposelnim osebam in delodajalcem
zagotavlja pravočasno zaposlitev delavca na prosto delovno mesto (ZRSZ, 2014, str. 24–26).
Z začetkom leta 2014 je začel delovati program Jamstvo za mlade pod okriljem Zavoda za
zaposlovanje. Namen tega programa je, da brezposelne mlade v roku štirih mesecev
napotijo na prosta delovna mesta, povabijo na hitre razgovore z delodajalci ter na
predstavitve prostih delovnih mest. Izvajajo tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter
različna izobraževanja (ZRSZ, 2015, str. 27).
Nabor ukrepov na trgu dela je tudi Aktivna politika zaposlovanja (APZ), katere namen je
povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti, povečanje konkurenčnosti ter
povečanje prožnosti delodajalcev. Zavodu za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov APZ
pomagajo tudi inštitucije, kot so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije ter Socialna zbornica Slovenije (ZRSZ,
2015, str. 27).
Usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, kreiranje delovnih mest ter
spodbujanje samozaposlovanja so ukrepi, ki jih Zavod za zaposlovanje izvaja od leta 2011
na podlagi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) (ZRSZ, 2015, str. 27).
Ob podpori sredstev iz Evropskega sklada se bo v prihodnje pod okriljem Zavoda za
zaposlovanje izvajal program Prvi izziv 2015. Namen tega programa je zaposlitev
brezposelnih oseb, ki so mlajše od 30 let in so vsaj tri mesece v evidenci brezposelnih.
Program jim bo pomagal pri integraciji v delovno okolje in izboljšanju njihove zaposlitvene
možnosti. Dodatna prednost programa je tudi doseganje hitrejše in stabilnejše zaposljivosti
ciljne skupine in zmanjšanje razlik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela (SVRK,
2015).
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»Cilja programa sta (SVRK, 2015):


vsaj 1.240 oseb iz ciljne skupine, od tega vsaj 55 % žensk, vključiti v
subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za
obdobje 15 mesecev, vključno s trimesečnim poskusnim delom;



doseči vsaj 30 % stopnjo ohranitve delovnih mest 12 mesecev po zaključku
obdobja subvencioniranih zaposlitev«.

V okviru Zavoda za zaposlovanje pa so mladim brezposelnim namenjeni tudi programi Iz
faksa takoj praksa, Delovni preizkus in PUM – Projektno učenje za mlade (ZRSZ, 2015, str.
29).
Poleg vseh programov in aktivnosti, ki jih ZRSZ ponuja brezposelnim osebam, se pojavlja
problem pri številu svetovalcev za zaposlitev. Da bi se preobremenjenost svetovalcev
zmanjšala, bi se moralo število le-teh povečati (Drobnič, 2009, str. 303). Želja države in
vsakega posameznika je, da se število brezposelnih zmanjša, zato bom v naslednjem
podpoglavju predstavila področja dela, ki naj bi v prihodnosti odprla nova delovna mesta,
oziroma področja, kjer bo zaposlitev lažje dostopna.

4.3 POKLICI PRIHODNOSTI
V tem podpoglavju se bom osredotočila na poklice, ki bi v prihodnosti prinašali večjo
možnost zaposlitve. Včasih je veljalo, da posameznika po končanem šolanju čaka zaposlitev,
vendar je danes situacija drugačna. Čedalje bolj je poleg znanja pomembno, da se znamo
učiti in smo se pripravljeni učiti celo življenje. Pomembno je tudi, da znamo svoje ideje
promovirati in tržiti na trgu dela (Drobnič, 2009, str. 312).
Cilji podjetij so usmerjeni k zmanjševanju stroškov, čim hitrejšemu reševanju problemov,
poenostavljanju postopkov, prilaganju okolju in potrebam trgu. Za podjetja je pomembno,
da so zaposleni funkcionalno in računalniško pismeni, razgledani, prilagodljivi, samostojni,
a hkrati tudi timski in učinkoviti. Problem, s katerim se dandanes podjetja srečujejo, pa je
pomanjkanje kakovostnega kadra. Ker je izbira kadra pomemben dejavnik v podjetjih, imajo
npr. poklici, kot so psiholog, organizator in ekonomist, dobre priložnosti za prihodnost.
Pomembno področje, kjer bo v prihodnje treba povečati kader, je tudi zdravstvo. Zaradi
staranja prebivalstva in premalo kadra bo treba povečati število zdravnikov splošne
medicine, zdravnikov različnih specializacij, medicinskih sester in zobozdravnikov. Ker se
vse bolj zavedamo zdravega delovnega okolja, med poklice prihodnosti štejemo tudi kadre,
katerih dolžnost je vzpostavitev in skrb za zdravo delovno okolje. Panoga, ki je precej
povezana z zdravstvom, je farmacija. Farmacevt, kemik, biokemik in biomedicinec so
poklici, ki bodo še bolj iskani in pri katerih je pomembno vlagati v razvoj in raziskave
(Drobnič, 2009, str. 315–316).
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Ker živimo v svetu, kjer ima služba prednost pred osebnim življenjem, je še težje tistim, ki
morajo skrbeti za otroke, starejše in bolne. Področja, kjer bi se lahko odprla nova delovna
mesta, so gospodinjska dela, varstvo otrok in skrb za invalide in starejše (Drobnič, 2009, str.
316–317). Ponovno uvajanje plačljivega reproduktivnega dela v evropskih državah zadnjih
deset let še vedno ni evidentirano predvsem zato, ker večina žensk dela povsem
neformalno na območju sive ekonomije. Dokument Lokalna dimenzija, ki je del
zaposlovalnega načrta EU, reproduktivno delo umešča med najobetavnejša področja za
nova delovna mesta težko zaposljivih brezposelnih in vseh ostalih žensk (Med javnim in
zasebnim, 2007, str. 236).
Naslednje področje, ki bo ostalo dokaj pomembno, je gradbeništvo. Potrebni so predvsem
gradbeni inženirji, geodeti, zidarji, tesarji, varilci, vozniki, orodjarji, strojni inženirji ipd.
Poleg gradbeništva bodo imeli velik vpliv tudi kmetijstvo, agroživilstvo in poklici s področja
kmetijske tehnologije. Eni izmed najhitreje rastočih poklicev pa so tudi poklici s področja
varovanja okolja, ker se vse bolj zavedamo pomembnosti zdravega okolja, ločevanja in
recikliranja odpadkov, alternativnih virov energije, kot so vodna, sončna in vetrna energija
(Drobnič, 2009, str. 318–319).
Ker pa si danes življenja brez računalnika ne moremo predstavljati, so obetavni poklici s
področja informatike, računalništva, komunikacije in telekomunikacije. Poleg vseh
področij, na katerih se bo povečala potreba po zaposlitvi, pa se je treba zavedati, da bo
Slovenija morala slediti razvoju, da bomo lahko svoje storitve in izdelke predstavili in
ponudili evropskemu in svetovnemu trgu (Drobnič, 2009, str. 321–322).
V tem poglavju sem ugotovila, da se čas študija v Sloveniji podaljšuje in da se vse več mladih
odloča za študij. S tem se število diplomantov posledično povečuje, zmanjšuje pa se število
terciarnih poklicev. Študentje se v veliki večini odločajo za smer zdravstva, sociale,
izobraževanja, tehnike, gradbeništva, poslovnih ved in prava. Ravno ta področja pa veljajo
za tista, pri katerih iskanje zaposlitve presega povpraševanje delodajalcev po le-teh. Čeprav
pri teh poklicih povpraševanje presega ponudbo na trgu dela, to ne pomeni, da ti poklici v
prihodnosti ne bodo odpirali novih delovnih mest. Pogosta izbira študija so tudi
družboslovne vede, za katere se odločajo predvsem predstavnice ženskega spola, kjer je
število prostih delovnih mest omejeno, kar pomeni, da je vstop mlajšim ženskam na trg
dela še bolj otežen. Pri iskanju zaposlitve mladim pomaga tudi Zavod za zaposlovanje preko
različnih delavnic in programov, poleg tega pa se mladi odločajo tudi za alternativne oblike
zaposlovanja, kot je ustanovitev Start-up podjetja. V naslednjem poglavju se bom
osredotočila na izobraževalni sistem, trg dela in programe za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti v Avstriji.
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5 IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN ZAPOSLOVANJE MLADIH V AVSTRIJI
Tako v Sloveniji kot v Avstriji ima izobraževalni sistem enake elemente:
 predšolska vzgoja,
 primarna raven izobraževanja,
 sekundarna raven izobraževanja,
 terciarna raven izobraževanja.
Ker sem se v diplomskem delu osredotočila na prehod z izobraževanja na trg dela, bom
opisala potek primarne, sekundarne in terciarne ravni izobraževanja. V Avstriji se primarna
raven izobraževanja (ISCED 1) začne pri 6. letu starosti otroka in traja od 1. do 4. razreda.
Že na tej ravni vidimo razliko med slovenskim in avstrijskim izobraževalnim sistemom, saj v
Sloveniji izobraževanje na tej ravni traja 9 let, medtem ko v Avstriji 4 leta, ki ji sledi nižja
sekundarna raven. V naslednjem podpoglavju se bom osredotočila na sekundarno in
terciarno raven.

5.1 ŠOLANJE IN VKLJUČEVANJE NA TRG DELA
Sekundarna raven (ISCED 2) se deli na tri področja, in sicer nižjo raven, višjo raven in
postsekundarno, a neterciarno raven. Nižja sekundarna raven se deli na tri različne ravni.
Ta raven poteka med 5. in 8. razredom in se deli na novo srednjo šolo (Neue Mittelschule),
glavno šolo (Hauptschule), ki učence pripravlja na poklicno življenje oziroma lahko študij
tudi nadaljujejo, in splošnoizobraževalno višjo šolo nižje stopnje (Allgemein bildende
höhere Schule), ki pa učence usmerja v nadaljnji študij. Višja sekundarna raven (ISCED 3)
poteka med 9. in 13. razredom in se deli na splošno in poklicno izobraževalno smer. Splošna
izobraževalna smer vključuje poklicno izobraževalne višje šole (Berufsbildende höhere
Schule), ki učencem na eni strani nudijo možnost nadaljnjega študija, hkrati pa usposabljajo
jih za poklic. Učenci iz nižje splošne ravni srednjega izobraževanja pa se lahko vpišejo na
splošnoizobraževalne višje šole. V obeh primerih višje sekundarne ravni se izobraževanje
zaključi z maturo (Eurydice, 2016).
Politehnične šole, srednje poklicne in poklicne šole sestavljajo poklicno izobraževalno vejo
višje sekundarne ravni. Tisti, ki želijo nadaljevati šolanje na poklicni šoli (Berufsschule), in
tisti, ki želijo vstopiti na trg dela, se odločijo za enoletne politehnične šole (Polytechnische
Schule). Dijaki, ki želijo svojo izobraževalno pot nadaljevati s politehničnih šol, se odločijo
za poklicne šole z vajeništvom (Berufsschule und Lehre – Duale Ausbildung), ki temeljijo na
dualnem sistemu. To pomeni, da se teoretični del izobraževanja izvaja v šolskem okolju,
praktični del pa v obliki vajeništva v različnih organizacijah. Obstajajo pa tudi srednje
poklicne šole (Berufsbildende mittlere Schule – BMS), ki dijakom nudijo osnovna strokovna
znanja in spretnosti (Eurydice, 2016).
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Pri višji sekundarni ravni izobraževanja v Avstriji poznamo tudi tri tipe višje akademske
sekundarne šole. To so: splošna gimnazija (Gymnasium), pri kateri je poudarek na latinščini;
realne gimnazije (Realgymnasium), kjer je večji poudarek na matematiki, in gimnazije
gospodarske smeri (Wirtschaftskundliches Realgymnasium), pri katerih so v ospredju
ekonomija, gospodinjstvo in prehrana ter gospodarske vede in zemljepis. Obstajajo pa tudi
poklicne gimnazije (Obersrufenrealgymnasium) (Eurydice, 2016).
Postsekundarna, a neterciarna raven izobraževanja (ISCED 4) vključuje šole in druge
programe izobraževanja in usposabljanja v visokošolskih zdravstvenih poklicih. V to raven
so vključeni tudi pripravljalni tečaji za diplomante pripravništva, nadaljevalni tečaji za vpis
in diplomski izpit za diplomante tehničnih in poklicnih šol ter visokošolski izpit (Eurydice,
2016).
Terciarna raven izobraževanja (ISCED 5 in ISCED 6) poteka na 22 javnih univerzah, 21
univerzah uporabnih ved, 13 zasebnih univerzah, 14 univerzitetnih šolah za izobraževanje
učiteljev in treh zasebnih tečajih za učitelje. Terciarna raven je razdeljena na diplomski
študij, magistrski študij in doktorski študij, nimajo pa višješolskega izobraževanja na tej
stopnji. Programi ponujajo znanstveno in poklicno usmerjene tečaje na visokošolski ravni
(Eurydice, 2016).
Slika 3: Izobraževalni sistem v Avstriji

Vir: Eurydice (2016a)

Avstrija predstavlja primer povezave med gospodarstvom in izobraževanjem. Ena od
posebnosti, ki so je deležni dijaki, ki se odločijo za poklicne šole z vajeništvom, je dualni
sistem. Gre za kombinacijo teorije in prakse, kjer se teorija izvaja v šolskem okolju, praktični
del pa se izvaja v različnih organizacijah. V Evropi ta sistem izobraževanja velja za vzor in je
pomemben dejavnik za dosego uspehov v gospodarstvu (Advantage Austria, 2018).

34

Zanimiv je tudi delež javnih izdatkov, ki jih Slovenija in Avstrija namenjata za izobraževanje.
Iz podatkov je razvidno, da Slovenija namenja 5,2 %, Avstrija pa 5,5 % BDP-ja za
izobraževanje, obe državi pa sta nad evropskim povprečjem, ki znaša 5,1 %. Slovenija
največji delež namenja primarni ravni izobraževanja (2,4 %), medtem ko Avstrija namenja
največji delež sekundarni ravni (2,6 %) (Eurydice, 2012, str. 88). Podobna situacija se je
nadaljevala tudi v letu 2014, saj je Slovenija največji del namenila primarni ravni
izobraževanja (2,29 %) (SURS, 2018), Avstrija pa sekundarni ravni izobraževanja (približno
2,6 %) (OECD, 2017, str. 18). Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da Avstrija daje velik
poudarek na oblikovanje primernih izobraževalnih programov, ki ustrezajo potrebam
gospodarstva.

5.2 AKTIVNE POLITIKE NA TRGU DELA ZA MLADE
Obstaja močno soglasje med oblikovalci politike, da so aktivne politike trga dela
uporabljene za zagotavljanje ustrezne izobrazbe in visoko stopnjo vključevanja mladih na
trg dela. V letu 2011 so bili skupni stroški za aktivne politike trga dela 0,75 % BDP-ja oziroma
0,17 % na odstotno točko brezposelnosti, medtem ko je bilo v povprečju v OECD državah
porabljeno 0,07 % BDP-ja na odstotno točko brezposelnosti (OECD, 2013 v Zweimüller,
2015, str. 21).
V letu 2011 je bilo v okviru aktivnih politik trga dela porabljenih 690 milijonov € za
posameznike med 15. in 24. letom (BMASK, 2014). Podatki kažejo relativno pomembnost
določenih instrumentov, saj je približno 70 % stroškov za aktivne politike ponudil avstrijski
Zavod za zaposlovanje. Ta ponuja različne programe brezposelnim delavcem (pomoč pri
iskanju zaposlitve, kratkoročne in srednjeročne programe usposabljanja, javni programi
zaposlovanja) (Zweimüller, 2015, str. 21).
Pomemben novi instrument politike je zagotovitev pripravniških mest s strani vlade, za
katere je porabljenega več kot 20 % proračuna aktivnih politik trga dela za mlade. Ta politika
se je začela leta 1998 in prvotno priskrbela 4.000 pripravniških mest za tiste, ki so pustili
šolo in niso mogli najti pripravniškega mesta na običajnem trgu dela, ali tiste, ki niso končali
prejšnjega pripravništva. Leta 2008 je vlada razširila ta instrument in predstavila
pripravniško zagotovilo, kar pomeni da vlada zagotavlja pripravništvo za tiste, ki so pustili
šolo in pripravništva niso našli na običajnem trgu dela (Zweimüller, 2015, str. 22).
Obstaja tudi nezanemarljiva skupina posameznikov, ki končajo obvezno šolanje kot najvišji
nivo izobrazbe v zgodnjih dvajsetih. Med posamezniki te skupine sta izredno visoka
brezposelnost in nesorazmerno velika stopnja zaposlenosti. Približno četrtina jih ni
prijavljena niti kot zaposlena niti kot brezposelna. Večina (več kot 20 %) mladih, ki niso
zaposleni niti brezposelni, je neaktivna, čeprav so nekateri še lahko vpisani v izobraževalni
sistem. Bacher et al. (2013) so našli visoko NEET stopnjo med manj izobraženimi in med
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prvo ali drugo generacijo priseljencev. Velika razlika je med tistimi s pripravniškim
potrdilom in tistimi, ki imajo srednješolsko zaključno spričevalo. Med slednjimi posamezniki
je odstotek zaposlenih visok ter odstotek brezposelnih in neaktivnih nizek (nekateri se še
izobražujejo) (Zweimüller, 2015, str. 23).
V letu 2013/2014 je vlada zagotovila/subvencionirala več kot 11.100 od 120.000
pripravništev ali 9, 2 % pripravniških služb (BMASK, 2014, str. 88 v Zweimüller, 2015, str.
22). Medtem ko je ta program precej drag – stroški v letu 2013/2014 so znašali 15.000 € na
subvencionirano pripravništvo – program zagotavljanja pripravništva se šteje kot zelo
uspešen, saj pomaga pri integraciji mladih delavcev na trg dela in preprečuje družbeno
dezintegracijo in marginalizirano zaposlitev v kasnejših letih (Zweimüller, 2015, str. 22).
Preostali del proračuna (približno 5 %) se namenja inovativnim novim ukrepom, ki ciljajo na
slabši položaj mladih. Ti ukrepi zagotavljajo individualno pomoč pri iskanju zaposlitve,
izobraževanju in usposabljanju ter ciljajo na tiste, ki končajo šolanje ali usposabljanje, da si
pridobijo minimalne kvalifikacije. Youth coaching programi vključujejo kratkoročno
svetovanje, srednjeročno pomoč pri iskanju zaposlitve in nadzor med opravljanjem
programa za posameznike, ki prihajajo iz težkih družinskih okolij, ki se soočajo z jezikovnimi
zadregami, z različnimi vrstami prizadetosti ali visoko stopnjo, da končajo šolanje
predčasno. Production schools so programi, ki pomagajo mladim v slabšem položaju pri
izbiri poklica ali izbiri nadaljnjega šolanja in usposabljanja (Zweimüller, 2015, str. 22–23).
Nove in inovativne poti so bile določene na področju preprečevanja in strategij
proaktivnega trga mladih in dosežene z medinstutucionalnimi ukrepi. Early intervention,
Activation and Skills Enhancement so glavne strategije za »obvezno izobraževanje in
oblikovanje«, izvajane so v letu 2016 in bi reformirale izobraževalni in oblikovalni sistem v
Avstriji. Glavni cilj je podpora vsaki mladi osebi (do 18. leta) v njenem ali njegovem
odločilnem procesu pri izbiri ustreznega (poklicnega) izobraževanja, da le-tega tudi konča
(Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, 2016).
Drugi programi, kot so Education fit, so programi, ki ciljajo na mlade, ki prihajajo iz težkih
okolij, in jim zagotovijo osnovne družbene veščine in individualno pomoč pri zaključitvi
šolanja ali usposabljanja (Zweimüller, 2015, str. 22–23).
Poleg programov obstajajo tudi strategije, ki vključujejo podporo v
izobraževanju/usposabljanju in kariernih odločitvah, pri iskanju služb in pripravništev kot
tudi subvencije za zaposlitev in spodbujanje žensk pri karierah v obrteh in tehničnih
panogah. Za mlade med 19. in 24. letom so začeli izvajati različne programe, kot je npr.
Future for Youth Action, ki so zelo uspešni. V tem programu mladim pomagajo pri prehodu
z izobraževalnega programa na prvo delovno mesto z različnimi usposabljanji in projekti
(Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, 2016).
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5.3 AVSTRIJA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE NA TRGU DELA
Juan J. Dolado je evropske države razdelil glede na to, kako se ukvarjajo s problematiko
zaposlovanja mladih na trgu dela. Te države so razporejene v tri skupine, in sicer:
1. skupina: Avstrija, Nemčija in Švica
2. skupina: Francija, Švedska in Velika Britanija
3. skupina: Grčija, Portugalska in Španija
Prva skupina držav je bila uspešna pri ohranjanju nizke nezaposlenosti mladih predvsem
zaradi svoje učinkovite uporabe poklicnega usposabljanja in programov, ki ciljajo na
zapostavljene mlade (Dolado, 2015, str. 1).
Druga skupina je bila manj uspešna zaradi minimalnih plač in deloma disfunkcionalnega
izobraževalnega sistema (Dolado, 2015, str. 1).
Tretjo skupino je kriza najbolj prizadela in razkrila največje ocene brezposelnosti mladih.
Med najpomembnejšimi razlogi za to so: razčlenitev dela trga, pomanjkanje povpraševanja
po delu in slabo poklicno usposabljanje. Predlagani programi, kot je Youth Guarantee, bi
morali imeti specifično ciljno populacijo in bi morali biti dopolnjeni z reformami, ki ciljajo
na strukturne probleme (Dolado, 2015, str. 1).
Nezaposlenost mladih je bila v ospredju akademskega in strateškega prizorišča od začetka
velike recesije leta 2008, poslabšala pa se je z dolžniško krizo, ki je udarila evro-območje
(Dolado, 2015, str. 1).
Stopnja brezposelnosti mladih je višja kot pri odraslih zaradi povpraševanja, saj imajo mladi
manj specifičnih izkušenj, zato jih podjetja najprej zavrnejo, ker potrebujejo izkušene
delavce. To je razlog, da so mladi porinjeni v ozadje in si ne morejo pridobiti lastnih izkušenj.
Na področju ponudbe pa se prvotna zaposlitev mladih ne ujema z njihovimi preferencami
in veščinami, pogosto jih finančno podpirajo družine, če ne najdejo zaposlitve (Dolado,
2015, str. 2–3).
Evropsko povprečje brezposelnosti mladih (od 15. do 24. leta) je bilo leta 2013 23 %. To je
približno dvakrat večje kot brezposelnost odraslih v tem letu. Ločimo tri skupine (Dolado,
2015, str. 3):
1. skupina (centralne evropske in nekatere skandinavske države): stopnja
brezposelnosti je pod 20 %.
2. skupina (Francija, Švedska, Anglija in nekatere vzhodne države): stopnja
brezposelnosti med 20 in 30 %.
3. skupina (Irska in južnoevropske države): stopnja brezposelnosti je blizu ali nad
55 %, izstopata Grčija in Španija.
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Grafikon 1: Stopnja brezposelnosti mladih leta 2008 in 2013 v EU

Vir: Dolado, 2015

Na splošno stopnja brezposelnosti mladih ni tako dramatična, saj se velik delež mlade
populacije izobražuje. Povprečna stopnja udeležene evropske delovne sile je 40 % (61 % v
Ameriki, približno 55 % pa v centralnih evropskih državah in Angliji), stopnja brezposelnosti
mladih pri 23 % pomeni, da je samo 10 % mladih (15–24) brezposelnih (Dolado, 2015, str.
5).
Uspešnost prve skupine, v kateri je tudi Avstrija, je v učinkoviti rabi poklicnega
usposabljanja in institucij pripravništva. To se nanaša na »dualni sistem« (usposabljanje na
delovnem mestu skupaj s formalnim usposabljanjem), predpripravništvo oziroma
prehodne sisteme, ki ciljajo na študente, ki ne dokončajo šolanja oz. imajo omejene
kompetence. Poudarek je na vzpostavljanju povezave od poklicnega usposabljanja do
uradne diplome, torej na odpiranju poti do višje izobrazbe (Dolado, 2015, str. 7).
Podatki kažejo (z izjemo Irske), da obstaja negativen odnos med vpisom v poklicno
usposabljanje in tistimi, ki prej zapustijo izobraževalni sistem. Čeprav so bili nekateri
programi med recesijo v ranljivem položaju, so nekateri dogodki pomagali pri tem, da so
brezposelnost mladih imeli pod kontrolo (Dolado, 2015, str. 7):
 krčenje mladih brezposelnih na trgu dela v Nemčiji,
 veliko prostovoljnih zaposlitev za skrajšan delovni čas v Švici in na Nizozemskem,
 močna povezanost med oblikovalci politike in socialnimi partnerji v boju proti
brezposelnosti mladih v Avstriji in na Nizozemskem.
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Program Youth Guarantee je program, ki ga je začela Evropska komisija leta 2013 kot
zaobljubo držav članic, da zagotovijo, da mladi pod 25 let dobijo ponudbo za zaposlitev,
nadaljnje izobraževanje, pripravništvo ali usposabljanje v 4 mesecih po tem, ko postanejo
brezposelni ali niso več vključeni v uradni izobraževalni sistem. Glede na uspešne izkušnje
nekaterih nordijskih držav, kot so Danska, Finska in Norveška, si program prizadeva za
združitev zgodnje intervencije z aktivacijskimi strategijami, z vključitvijo javnih avtoritet in
vseh socialnih partnerjev za izboljšanje prehoda s šole do zaposlitve in rezultat trga dela
mladih, še posebno v državah iz tretje skupine (Dolado, 2015, str. 11–12).
Še vedno je prekmalu za oceno učinkov programa, vendar prejšnje izkušnje podobnih
programov v Skandinaviji in drugje (Card in Kuve, 2010) kažejo, da so pričakovani dosežki iz
predstavitve majhni, vsaj kratkoročni in v odsotnosti programa za spodbujanje rasti v
Evropi. Obstaja tudi tveganje, da je predstavitev programa Youth Guarantee prišla z
zamikom v sprejetje politično senzibilnih reform, kot so ukrepi za zmanjšanje dualizma na
trgu dela v perifernih državah (Dolado, 2015, str. 12).
Youth Guarantee vsebuje elemente, ki lahko izboljšajo rezultate trga dela mladih v Evropi.
Najpomembnejše je, da imamo specifično ciljno skupino, kot je na primer NEETS, ne pa
nejasne ciljne skupine. Nekatere uspešne izkušnje iz prve skupine bo lažje doseči, kot sta
na primer predstavitev predpripravništva v izobraževalni sistem ali plodno sodelovanje
med Zavodi za zaposlovanje in zasebnimi agencijami. V zamenjavo za razumno plačilo
vsakega NEET-a, ki dobi eno izmed ponudb, pri katerih pomagajo Zavodi za zaposlovanje v
doseganju usposabljanja in ohranitve zaposlitve, prvotno za zapostavljene mlade, kasneje
pa tudi za starejše začetnike. Youth Guarantee naj bi se izogibal zagotavljanju neomejenih
subvencij podjetjem, ki ne zagotavljajo stalnih služb (Dolado, 2015, str. 12–13).
V primerjavi z drugimi OECD državami je bila avstrijska uspešnost na trgu dela mladih
delavcev močna že pred recesijo pa tudi po njej (Zweimüller, 2015, str. 15). OECD je
Organisation for Economic Co-operation and Development oziroma v prevodu Organizacija
za gospodarsko sodelovanje in razvoj, v katero spadajo naslednje države: Avstrija, Belgija,
Danska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Kanada, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Portugalska, Španija, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo, ZDA, Japonska, Finska,
Avstralija, Nova Zelandija, Mehika, Češka, Južna Koreja, Madžarska, Poljska, Slovaška, Čile,
Slovenija, Izrael in Estonija (Wikipedia, 2015).
Povprečna OECD država je doživela precej nižjo zaposlenost mladih od recesije: do leta
2012 je stopnja zaposlenosti mladih padla pod 40 % s 43,1 % v letu 2007, kar je za 3,4
odstotne točke nižje. Še posebej je to vidno v Južni Evropi, kjer je zaposlenost mladih padla
s 43 % na 20,3 % v Španiji, s 24,7 % na 20,5 % v Italiji, s 24 % na 13,1 % v Grčiji, s 24,4 % na
13 % na Portugalskem (OECD, 2014 v Zweimüller, 2015, str. 15).
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V Avstriji je bila stopnja zaposlenosti mladih na trgu dela leta 2007 55,5 %, leta 2012 je
padla s 54,6 % na 52,8 %. Avstriji je uspelo obdržati stopnjo brezposelnosti mladih pod 10
%, kar je uspelo le trem evropskim državam – Nemčiji, Švici in Norveški. Leta 2013 je bilo
tveganje za daljšo brezposelnost (več kot leto dni) med brezposelnimi mladimi 16,3 %, kar
je precej nižje od povprečja OECD držav, ki je 21,1 % (OECD, 2014 v Zweimüller, 2015, str.
16).
Boljši indikatorji uspešnosti trga dela mladih, kot je stopnja zaposlenosti in brezposelnosti,
so stopnje NEET. Stopnja NEET (Not in Education, Employment, or Training – mladi, ki se ne
izobražujejo, niso zaposleni, niti nimajo opravljenega praktičnega usposabljanja) – mladi
med 15. in 24. letom, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali se ne usposabljajo, torej
nezaposleni in diplomanti, ki še niso našli zaposlitve (Dolado, 2015, str. 5).
Tabela 2: Stopnja NEET za leti 2008 in 2016 v Avstriji in EU
država/leto

2008

2016

Avstrija
EU

7,4 %
10,9 %

7,7 %
11,5 %

Vir: Eurostat (2017)

Tabela 2 kaže stopnjo NEET za leti 2008 in 2016 v Avstriji in evropsko povprečje. Povprečno
se je stopnja v evropskih državah dvignila z 10,9 % (2008) na 11,5 % (2016). Avstrijska
stopnja je med najnižjimi v Evropi in je ostala stabilna tudi po recesiji.
Avstrija je omenjena kot vzor državam s slabšo učinkovitostjo na trgu dela mladih
(Zweimüller, 2015, str. 17). Avstrija ima na trgu dela pozitivno naravnan sistem
zaposlovanja mladih. Usmerjen je k izboljšanju kakovosti centrov izobraževanja, ponujanju
posojil posameznikom ali podjetjem ter spodbujanju mladih k ustanavljanju lastnih podjetij.
V Avstriji se je povečala tudi fleksibilnost trga dela mladih (delna zaposlitev, kombiniranje
teoretičnega in praktičnega učenja preko delnih zaposlitev, gibljiv delovni čas, delo na
domu). Tistim podjetjem, ki se odločijo za sprejem mladih na usposabljanje, je priznan
finančni bonus, velik poudarek pa država daje tudi tistim mladim, ki so dolgo brezposelni z
različnimi programi usposabljanja in/ali uvajanjem subvencioniranih plačilnih shem
(Drobnič, 2009, str. 259–260).
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6 PRIMERJAVA VKLJUČEVANJA MLAJŠIH ŽENSK NA TRG DELA V
OBEH DRŽAVAH
6.1 STOPNJA BREZPOSELNOSTI MLAJŠIH ŽENSK IN MOŠKIH
Spodnja tabela prikazuje stopnjo brezposelnosti mladih žensk v Sloveniji in Avstriji od leta
2008 do leta 2015. Ob začetku krize leta 2008 je bila brezposelnost v obeh državah najnižja
v primerjavi s prihajajočimi leti. Prav tako je bila razlika med Slovenijo in Avstrijo najnižja,
saj je bila v Sloveniji 11,3 % brezposelnost, v Avstriji pa 8,6 %. V naslednjih letih se je
brezposelnost v obeh državah le še povečala, vendar je avstrijska brezposelnost ostajala v
vseh letih pod 10 %, medtem ko je v Sloveniji dosegla vrhunec v letu 2013, ko je narasla na
23,7 %. Leta 2014 pa se je brezposelnost tudi v Sloveniji malo znižala, in sicer za 2,4
odstotne točke.
Eden od razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti mlajših žensk je nesorazmerna
porazdelitev skrbi za otroke, starejše in druge družinske člane. Ženske so pogosto
obravnavane drugače kot moški zaradi spolnih stereotipov in potencialnega materinstva.
Zaradi različnih vrst diskriminacije je potreben stalni nadzor nad izvajanjem delovne in
druge zakonodaje ter boljšo ozaveščenostjo delavk o njihovih pravicah in postopkih
(Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020).
Tabela 3: Stopnja brezposelnosti žensk med 15. in 24. letom starosti
leto

Slovenija

Avstrija

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11,3 %
13,4 %
13,8 %
16,8 %
21 %
23,7 %
21,3 %
14,6 %
14,7 %

8,6 %
10,1 %
9,4 %
9,1 %
9,2 %
10 %
9,9 %
10 %
10,2 %

Vir: Eurostat (2017)

Podatki o mladih (ženske in moški v starosti od 15 do 24 let) v obeh državah med letoma
2008 in 2015 prikazujejo podobne rezultate kot tabela, ki prikazuje stopnjo brezposelnosti
mladih žensk. To pomeni, da je bila brezposelnost prav tako najnižja leta 2008 in je
naraščala v obeh državah s to razliko, da se je v Avstriji v letih 2010 in 2011 znižala za nekaj
odstotkov, od leta 2012 pa se je ponovno zviševala. V Sloveniji pa je brezposelnost strmo
naraščala vse do leta 2013, ko je bila 21,6 %. Leta 2014 pa je padla na 20,2 %.
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Največji problem je razlika v stopnji brezposelnosti mlajših žensk in moških, saj so prehodi
mlajših žensk s terciarno izobrazbo na trg dela bistveno težji kot prehod mlajših moških.
Dejstvo je, da je iskalcem prve zaposlitve z visoko izobrazbo vstop na trg dela še dodatno
otežen (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–
2020). Stopnja brezposelnosti mladih v Avstriji je nižja kot v Sloveniji tudi zato, ker se njihov
šolski sistem osredotoča tudi na pridobivanje praktičnega znanja in zaradi pridobljenega
znanja in delovnih izkušenj lažje najdejo prvo zaposlitev.
Tabela 4: Stopnja brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom starosti
leto

Slovenija

Avstrija

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10,4 %
13,6 %
14,7 %
15,7 %
20,6 %
21,6 %
20,2 %
16,3 %
15,2 %

8,5 %
10,7 %
9,5 %
8,9 %
9,4 %
9,7 %
10,3 %
10,6 %
11,2 %

Vir: Eurostat (2017)

Zaradi problematike brezposelnosti mladih so bili v Sloveniji in Avstriji ustanovljeni različni
programi za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Glede na manjšo brezposelnost v
Avstriji lahko tudi po številu programov za zaposlovanje mladih sklepamo, da pripomorejo
k izboljšanju zaposlovanja mladih na trgu dela. Konkretnih programov za izboljšanje
položaja mlajših žensk na trgu dela ni tako v Sloveniji kot v Avstriji, programi se nanašajo
predvsem na mlado populacijo, ki je v postopku zaključevanja šolanja, je že šolana ali pa
šolanja ni dokončala.
V Sloveniji se za brezposelne mlade izvajajo programi Jamstvo za mlade, Prvi izziv 2015 in
Aktivna politika zaposlovanja pod okriljem Zavoda za zaposlovanje. Ti programi mladim
omogočajo izobraževanja, usposabljanja, razgovore z delodajalci in naj bi omogočali
hitrejše ter stabilnejše zaposlitve. Navkljub programom za zaposlovanje mladih pa je
stopnja brezposelnosti še vedno precej visoka, saj programi pomagajo k zaposlitvi le peščici.
Za razliko od Slovenije je v Avstriji za polovico nižja brezposelnost mladih, kar se kaže tudi
v številu programov in konkretnejši vsebini le-teh. Tam se izvajajo naslednji programi:
Future for Youth Action, Early intervention, Activation and Skills Enhancement, Youth
Coaching, Training Guarantee, Production Schools, Apprentice Coaching and Support in
Education fit. Ti programi se zavzemajo za lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve, za
lažje odločanje o karierni poti, za uspešno končanje izobraževanja ter svetovanje pri iskanju
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zaposlitve. Ključni razliki med avstrijskimi in slovenskimi programi sta, da avstrijski programi
mlade spodbujajo in jim omogočajo pripravništvo, kar mladim da nove izkušnje in lajša
prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ter da mladim, ki prihajajo iz težkih socialnih
okolij, individualno pomagajo pri dokončanju šolanja in iskanju zaposlitve.
Dober primer sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo na področju zaposlovanja žensk je
projekt Good NEWSS (good Network – Employment – Workforce – Slovenia – Styria). Sicer
projekt temelji na območju Štajerske, vendar ima pozitiven učinek pri zaposlovanju žensk.
Izvajal se je od aprila 2009 do marca 2012. Pri projektu sodelujejo Center razvoja človeških
virov, Območna služba Zavoda za zaposlovanje RS Maribor in Ptuj, Prizmo, Fundacija za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti in Mariborska razvojna agencija. Projekt je namenjen
zaposlovanju žensk v tradicionalnih moških poklicih na področjih logistike in kovinarstva,
hkrati pa vzpostavlja enakovrednost razmer žensk pri vstopu na trg dela. Območni službi
Maribor in Ptuj sta sodelovali pri motiviranju delodajalcev za zaposlovanje žensk, pri
usposabljanju žensk v programu logistike in kovinarstva ter na konkretnem delovnem
mestu, usposabljanju svetovalk za zaposlitve.
Rezultat tega projekta je 10 žensk, od katerih se jih je 9 zaposlilo na področju kovinarstva
in ena na področju logistike, hkrati pa je rezultat tudi odprava predsodkov delodajalcev o
zaposlitvi žensk v tradicionalno moških poklicih (ZRSZ, 2011).

6.2 OBLIKE ZAPOSLITEV
Delavec je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o
zaposlitvi. Delodajalec pa je pravna ali fizična oseba in zastopnik družbe. To je oseba, ki je
določena z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Delavec in
delodajalec pri sklenitvi delovnega razmerja podpišeta pogodbo o zaposlitvi, po kateri
delavcu pripada pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti (CNVOS, 2015).
Ko govorimo o vključevanju mladih na trg dela, se srečujemo z različnimi oblikami
zaposlitev. Delodajalci se pri zaposlovanju redkeje odločajo za standardno zaposlitev, to je
zaposlitev za nedoločen čas. Poleg zaposlitve za nedoločen čas so najpogostejše naslednje
oblike zaposlitev (Kovač, 2012, str. 3):
 zaposlitev za določen čas,
 zaposlitev s krajšim delovnim časom,
 samozaposlitev,
 delo preko avtorske ali podjemne pogodbe,
 delo na domu,
 študentsko delo in drugo.
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Zaposlitev za določen čas pomeni, da delodajalec zaposli delavca za določeno časovno
obdobje (Kovač, 2012, str. 7). Ta oblika zaposlitve je negotova, saj delavcu ne pripadajo iste
pravice kot pri zaposlitvi za nedoločen čas.
Tabela 5: Delež zaposlenih za določen čas med 15. in 24. letom starosti v letu 2016
država/spol

Ženske

moški

Slovenija
Avstrija
EU

85,9 %
32 %
43,6 %

64 %
35,7 %
43,9 %

Vir: Eurostat (2017)

V tabeli 5 so prikazani deleži zaposlenih za določen čas med 15. in 24. letom za leto 2016.
Kot vidimo, je delež zaposlenih mlajših žensk za določen čas v Sloveniji 85,9 %, medtem ko
je v Avstriji zaposlenih mlajših žensk 32 %. Delež zaposlenih mlajših žensk v EU znaša 43,6
%, kar pomeni, da je v Sloveniji ta delež višji, v Avstriji pa nižji. Delež zaposlenih mlajših
moških je v Avstriji in EU v primerjavi z deležem žensk približno enak, v Sloveniji pa je razlika
med deležema moških in žensk večja. Černigoj Sadar in Verša opozarjata, da se s to obliko
zaposlitve povečuje negotovost, zmanjšujejo se možnosti za napredovanja ter
izobraževanja, zmanjšuje se socialna varnost, ampak predvsem ženskemu spolu (Černigoj
Sadar, Verša, 2002, str. 405).
Zaposlitev s krajšim delovnim časom pomeni, da delodajalec zaposli delavca za delovni čas,
ki je krajši od polnega delovnega časa. Ta oblika zaposlitve lahko pomeni tudi delno
zaposlitev v dnevu, tednu, mesecu ali letu. Delavec lahko dela tudi polni delovni čas, vendar
samo nekatere dni v tednu (Kovač, 2012, str. 7).
Zaradi želje po zaposlitvi za nedoločen čas in socialni varnosti se v Sloveniji malo govori o
prednostih zaposlitve s krajšim delovnim časom. Ena od prednosti te vrste zaposlitve je, da
si lahko istočasno zaposlen s krajšim delovnim časom pri več delodajalcih. Tako naj bi se
veliko naučili, si pridobili več delovnih izkušenj in si dvignili ceno na trgu dela. Povečali naj
bi se zadovoljstvo in motivacija delavcev, povečala naj bi se produktivnost, dvignila
kakovost in zmanjševala odsotnost z dela. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da ta oblika
zaposlitve najbolj ustreza delavcem z družinskimi obveznostmi, osebam pred upokojitvijo,
invalidnim osebam in študentom (Drobnič, 2009, str. 108–109).
Tabela 6: Delež zaposlenih za polovični delovni čas med 15. in 24. letom starosti v letu 2016
država/spol

ženske

moški

Slovenija
Avstrija
EU

48,9 %
33 %
41,1 %

26,8 %
16,7 %
25 %
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Vir: Eurostat (2017)

V tabeli 6 so prikazani deleži zaposlenih mlajših žensk in moških za polovični delovni čas.
Podatki so za leto 2016. Kot je razvidno iz tabele, je delež zaposlenih mlajših žensk v
Sloveniji 48,9 %, v Avstriji pa 33 %. Evropski delež znaša 41,1 %. Delež zaposlenih mlajših
žensk je tako v Sloveniji kot v Avstriji višji od deleža zaposlenih mlajših moških.
Naslednja oblika zaposlitve je samozaposlitev. Najpogostejši obliki sta samostojni podjetnik
(s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Obstaja več načinov finančne pomoči pri
ustanavljanju lastnega podjetja. Brezposelnim osebam, ki se odločijo za eno od oblik
samozaposlitve, ZRSZ občasno ponuja tudi nepovratno subvencijo za samozaposlitev. Če
ima visokotehnološko podjetje idejo in če gre za prenos znanja z inštitucij znanja, lahko
podjetje pridobi nepovratna sredstva v višini nekaj 100.000 €. Finančno lahko pomagajo
tudi uspešni poslovneži, ki investirajo v določeno podjetje in tako postanejo solastniki
podjetja. S svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo tudi pri razvoju podjetja. Evropska
komisija je leta 2009 ustanovila program Erasmus za mlade podjetnike. Namen programa
je spodbujanje podjetništva med mladimi, in sicer tako da sofinancira usposabljanje pri
uspešnih podjetjih v EU (Kovač, 2012, str. 6).
Tabela 7: Delež samozaposlenih v letu 2015
država/spol

ženske

moški

Slovenija
Avstrija
EU

13,5 %
10,4 %
12 %

19 %
15,4 %
19,6 %

Vir: OECD (2017)

V zgornji tabeli so prikazani deleži samozaposlenih za leto 2015. Iz tabele je razvidno, da je
v Sloveniji delež višji tako pri ženskah kot pri moških v primerjavi z Avstrijo. Delež
samozaposlenih žensk je v Sloveniji 13,5 %, v Avstriji pa 10,4 %. Možna razloga za višji delež
samozaposlenih v Sloveniji sta tudi spodbujanje ustanovitve lastnega podjetja in možnost
finančne pomoči s pomočjo države ali posameznih podjetnikov.
Avtorska pogodba je pogodba med avtorjem in naročnikom. Pri tej obliki zaposlitve avtor
opravlja avtorska dela, in sicer intelektualne in individualne stvaritve s področja
književnosti, umetnosti, znanosti, kot so govorjena, pisana, glasbena, gledališka,
koreografska, fotografska, likovna, arhitekturna dela ipd. Za razliko od avtorske pogodbe
se pri podjemni pogodbi delavec zavezuje, da bo opravil določeno delo, kot sta izdelava ali
popravilo, telesno ali umsko delo ipd. (CVNOS, 2015).
Vedno bolj se uveljavlja tudi delo na domu. To obliko zaposlitve opravlja delavec na svojem
domu ali v prostorih po svoji izbiri. Delo na domu zajema tudi delo na daljavo, pri katerem
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delavec uporablja informacijsko tehnologijo. Dela, ki spadajo v to obliko zaposlitve, so
kmetijske in industrijske dejavnosti, dela v storitvenem sektorju (čiščenje, administrativna
dela ipd.), intelektualne storitve in storitve s področja informatike (oglaševanje,
založništvo, računalniško programiranje ipd.) (Kovač, 2012, str. 8–9).
Med dijaki in študenti je najpogostejša oblika zaposlitve študentsko delo, to je delo, ki ga
posamezniki opravljajo preko pooblaščene organizacije (študentski servisi, ZRSZ, agencije
za delo) (CVNOS, 2015). S 16. 12. 2014 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki dopolnjuje ureditev
na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Zakon je začel veljati 1. 2.
2015. Spremembe v zakonodaji se nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih
zavarovanj in določitev minimalne urne postavke. To pomeni, da je dijaško in študentsko
delo vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, priznane pa so jim tudi sorazmerne
pravice pri pokojninski dobi (Študentska organizacija Slovenije, 2017).
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7 RODNOST
V prejšnjem poglavju, ki se je navezovalo na vrsto zaposlitve, sem ugotovila, da je v Sloveniji
za določen čas zaposlenih več žensk kot moških (gledano v odstotkih). Ta vrsta zaposlitve
ter sprejemanje priložnostnih in slabše plačanih del ima negativne posledice za mlade, kar
pomeni socialno manj varen življenjski slog, ki zahteva preveč življenjske energije, je manj
optimističen in vpliva na odlašanje osamosvajanja od staršev in oblikovanje lastnih družin
ter tako prispeva k zmanjševanju rodnosti (Svetlik, 2004, str. 7). V tem poglavju se bom zato
osredotočila na dejavnike rodnosti in primerjala starost žensk pri rojstvu prvega otroka v
Sloveniji in Avstriji.

7.1 DEJAVNIKI RODNOSTI
Rodnost je izraz, ki pomeni družbeno preoblikovan biološki proces. Nanj vplivajo tako
družbeni kot biološki dejavniki. Teh dejavnikov je veliko in jih delimo na neposredne in
posredne. Neposredne dejavnike lažje raziskujemo, saj so vidni. Prepoznamo jih preko
kvantitativnih podatkov. Davis in Blake jih delita na dejavnike, ki vplivajo na spolne odnose,
dejavnike, ki vplivajo na zanositev, in dejavnike, ki vplivajo na nosečnost in porod (Davis in
Blake, 1956 v Šircelj, 2006, str. 36–37).
Posredne dejavnike pa je težko prepoznati in še težje meriti. Ti dejavniki so (Šircelj, 2006,
str. 41–45):
 ekonomski: ekonomski dejavniki rodnosti so se sprva obravnavali kot del
socialnih dejavnikov. Z zviševanjem življenjske ravni, naraščanjem stroškov za
vzgojo otrok in s spreminjanjem vloge družin pa so se začeli ekonomski
dejavniki obravnavati kot samostojen dejavnik rodnosti.
 socialni: mnogi menijo, da so ravno socialni dejavniki tisti, ki so največ
prispevali k ustvarjanju pogojev za nizko rodnost. Najbolj sta k ustvarjanju teh
pogojev prispevali industrializacija in z njo povezana modernizacija.
Posledično pa je tudi urbanizacija vplivala na zniževanje rodnosti. S tem so se
spremenili tudi socialno-poklicni položaj posameznika, aktivnosti matere in
očeta ter izobraženost žensk.
 kulturni: versko, etnično pripadnost, moralne in družbene norme in javno
mnenje najpogosteje povezujemo s kulturnimi dejavniki. Najpomembnejša
dejavnika sta verska in etnična pripadnost. Religije so spodbujale velike
družine, kar je v preteklosti pomenilo višjo rodnost.
 psihološki: mnogi menijo, da psihološki dejavniki pridobivajo na
pomembnosti. Psihološki dejavniki se povezujejo tudi z biološkimi in
družbenimi dejavniki. Predvsem merjenje vpliva psiholoških dejavnikov na
rodnost je zelo kompleksna. Ti dejavniki delujejo na osebni ravni, na ravni
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odnosov v skupinah (družini) in na socialno-psihološki ravni. Odločitev o
otroku se razlikuje od osebe do osebe, odvisna je od tega, kako partnerja
gledata na svojo ekonomsko, socialno, osebno in čustveno prihodnost.

7.2 STOPNJA RODNOSTI V SLOVENIJI
Na podlagi podatkov s SURS-a sem izdelala tabelo 8. V njej sta predstavljeni stopnja
rodnosti in povprečna starost matere pri rojstvu prvega otroka za obdobje od leta 2008 do
leta 2015. Stopnja rodnosti pomeni število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi
(15–49 let) v koledarskem letu (SURS, 2017). Iz tabele je razvidno, da je bila v tem obdobju
najnižja rodnost leta 2008 in 2009, ki je znašala 1,53. Stopnja rodnosti je v naslednjih letih
naraščala, leta 2015 je znašala 1,57. Zanimivo je, da se povprečna starost matere pri rojstvu
prvega otroka iz leta v leto dviguje. Leta 2008 je bila ženska stara 28,4 let, medtem ko je
bila leta 2015 stara 29,3 let. Iz tabele je razvidno, da se ženske vse kasneje odločajo za
prvega otroka in družino. Razlogov za to je lahko več, npr. podaljševanje študija in
posledično kasnejša osamosvojitev od staršev in oblikovanje lastne družine, zmeraj več
zaposlitev za določen čas, dajanje prednosti poklicnemu življenju pred družinskim ipd.
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Tabela 8: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka in stopnja rodnosti v Sloveniji od
leta 2008 do 2015
Leto

stopnja rodnosti

povprečna starost matere

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,53
1,53
1,57
1,56
1,58
1,55
1,58
1,57
1,58

28,4
28,5
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,3
29,4

Vir: SURS (2017)

7.3 STOPNJA RODNOSTI V AVSTRIJI
V tabeli 9 so prikazani podatki o stopnji rodnosti in povprečna starost matere pri rojstvu
prvega otroka v obdobju od leta 2008 do leta 2015. Podatke sem pridobila s statističnega
urada Avstrije. Stopnja rodnosti je nižja kot pri nas, vendar se podobno kot pri nas vsako
leto zvišuje. Leta 2008 je stopnja znašala 1,42, leta 2015 pa 1,49. Tudi povprečna starost
matere pri prvem otroku je podobna kot pri nas in se tudi v Avstriji vsako leto zvišuje zaradi
podobnih razlogov kot v Sloveniji.
Tabela 9: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka in stopnja rodnosti v Avstriji od
leta 2008 do 2015
leto

stopnja rodnosti

povprečna starost matere

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,42
1,40
1,44
1,43
1,44
1,44
1,46
1,49
1,53

27,8
28,0
28,2
28,5
28,7
28,8
29,0
29,2
29,2

Vir: Stastistics Austria (2017)
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8 ZAKLJUČEK
Prvotna vloga ženske je bila skrb za družino in gospodinjstvo. Z dobo industrializacije pa so
prišla tudi nova delovna mesta, ki so omogočala vstop na trg dela tudi ženskemu spolu.
Danes se je položaj žensk na trgu dela bistveno izboljšal, saj je veliko višjih položajev v
podjetjih vodenih s strani ženskega spola. Kljub večji prisotnosti žensk na trgu dela pa se še
vedno pojavljata diskriminacija in segregacija. Diskriminacija žensk se pojavlja predvsem pri
zaposlovanju, plačah in položajih. Segregacija povzroča skoncentriranost ženskega spola na
tipično ženskih poklicih, vendar v zadnjem času obstajajo tudi spodbude, ki ženske
usmerjajo k tradicionalno moškim poklicem. Tako EU kot Slovenija z zakonodajo in
različnimi programi skušata poenotiti položaj ženskega in moškega spola na trgu dela.
Težava pa ni le pri enakopravnosti žensk in moških, ampak tudi pri mlajši populaciji, ki je
zaradi svoje neizkušenosti diskriminirana na trga dela. Mlajše ženske so lahko pogosteje
diskriminirane zaradi možne želje po materinstvu in zaradi izbire študija. Ženske se
večinoma odločajo za družboslovje, povpraševanje po le-teh poklicih pa je veliko večje od
ponudbe na trgu dela. K manjši brezposelnosti mladih pripomorejo Start-up podjetja,
različni vladni ukrepi in programi za vključevanje mladih na trg dela.
Eden od dejavnikov, ki pripomore k zmanjšanju brezposelnosti mladih, je tudi ustrezen
izobraževalni sistem, ki utira pot mladim na trg dela. Če primerjamo izobraževalni sistem v
Sloveniji in Avstriji, opazimo, da imata nekaj skupnih točk, še več pa je razlik med njima.
Avstrijski sistem je veliko bolj strukturiran kot naš sistem in veliko bolj povezan z
gospodarstvom. Pomembno je, da je izobraževalni sistem povezan z zaposlitvenim
sistemom, saj to pomeni nižjo brezposelnost mladih, kar je danes v Sloveniji kar velik
problem.
V diplomskem delu sem postavila tri hipoteze. V nadaljevanju bom podala ugotovitve.
Hipoteza 1: Brezposelnost mlajših žensk na trgu dela v Avstriji je manjša kot
brezposelnost žensk v Sloveniji.
Hipotezo 1 sem potrdila, saj sem ugotovila, da je brezposelnost mlajših žensk v Avstriji
manjša kot v Sloveniji. Ob začetku krize leta 2008 je bila brezposelnost v obeh državah
najnižja v primerjavi s prihajajočimi leti. Prav tako je bila razlika med Slovenijo in Avstrijo
najnižja, saj je bila v Sloveniji 11,3-% brezposelnost, v Avstriji pa 8,6-%. V naslednjih letih se
je brezposelnost v obeh državah le še povečala, vendar je brezposelnost v Avstriji ostajala
v vseh letih pod 10 %, medtem ko je v Sloveniji dosegla vrhunec v letu 2013, ko je narasla
na 23,7 %.
Hipoteza 2: Mladi z višjo izobrazbo lažje pridejo do prve zaposlitve.
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Hipotezo 2 sem ovrgla, saj mladi z višjo izobrazbo ne pridejo lažje do prve zaposlitve.
Problem pri brezposelnosti mladih z višjo izobrazbo je tudi izbira študija, kjer povpraševanje
presega ponudbo na trgu dela, zato se visoko izobraženi mladi raje odločajo za
podaljševanje študija in se s tem izognejo brezposelnosti. S problemom brezposelnosti pa
se ne srečujejo samo mladi z visoko izobrazbo, ampak tudi mladi z nižjo izobrazbo.
Problematika brezposelnosti mladih pesti tako Slovenijo kot tudi sosednjo Avstrijo. Zaradi
problematike brezposelnosti mladih so bili v Sloveniji in Avstriji ustanovljeni različni
programi za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Glede na manjšo brezposelnost v
Avstriji lahko tudi po številu programov za zaposlovanje mladih sklepamo, da pripomorejo
k izboljšanju zaposlovanja mladih na trgu dela. Konkretnih programov za izboljšanje
položaja mlajših žensk na trgu dela ni tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji, programi se
nanašajo predvsem na mlado populacijo, ki je v postopku zaključevanja šolanja, je že šolana
ali pa šolanja ni dokončala.
Hipoteza 3: Povprečna starost ženske pri rojstvu prvega otroka se iz leta v leto povečuje
zaradi večjega zaposlovanja žensk.
Skozi diplomsko delo sem hipotezo 3 potrdila. Tako v Sloveniji kot v Avstriji se starost
ženske pri rojstvu prvega otroka povečuje. Leta 2008 je bila ženska v Sloveniji stara 28,4 let,
medtem ko je bila leta 2015 stara 29,3 let. V Avstriji je bila leta 2008 ženska stara povprečno
27,8 pri rojstvu prvega otroka, leta 2015 pa 29,2. Ženske se vse kasneje odločajo za prvega
otroka in družino. Razlogov za to je lahko več, npr. podaljševanje študija in posledično
kasnejša osamosvojitev od staršev in oblikovanje lastne družine, zmeraj več zaposlitev za
določen čas in dajanje prednosti poklicnemu življenju pred družinskim.
Na trgu dela obstajajo različne oblike zaposlitve. Med najpogostejšimi so zaposlitev za
določen čas, zaposlitev s krajšim delovnim časom in samozaposlitev, med mladimi pa je
najbolj razširjena oblika študentsko delo. S temi vrstami zaposlitve se pri zaposlenem
povečuje negotovost, zmanjšujejo se možnosti za napredovanja ter izobraževanja,
zmanjšuje se socialna varnost, predvsem pri ženskem spolu. Delež zaposlenih mlajših žensk
za določen čas v Sloveniji je 85,9 %, evropsko povprečje pa znaša 43,6 %. V Avstriji je
zaposlenih mlajših žensk 32 %, kar pomeni, da je Avstrija pod slovenskim in evropskim
povprečjem. Zaradi večje fleksibilnosti trga dela, podaljševanja študija in posledično
kasnejše osamosvojitve od staršev in oblikovanje lastne družine, zmeraj več zaposlitev za
določen čas, dajanja prednosti poklicnemu življenju pred družinskim ipd. se ženske kasneje
odločajo za družinsko življenje. V Sloveniji je bila leta 2008 ženska stara 28,4 let pri rojstvu
prvega otroka, leta 2015 pa 29,3 leta. Tudi v Avstriji je povprečna starost matere pri prvem
otroku podobna kot pri nas in se tudi v Avstriji vsako leto zvišuje zaradi podobnih razlogov
kot v Sloveniji.

51

Kljub temu da se proces osamosvojitve in ustvarjanja lastne kariere podaljšuje, je odstotek
brezposelnih mladih (in mlajših žensk) v Avstriji precej nižji kot v Sloveniji. Stopnja
brezposelnosti je bila v obeh državah v obdobju 2008–2014 najnižja leta 2008 in je v
naslednjih letih naraščala. Zanimivo pa je, da je v Sloveniji ta stopnja strmo naraščala,
medtem ko je za Avstrijo značilno manjše povečanje deleža brezposelnih.
Zaradi različnih dejavnikov se vedno več mladih odloča za delo v tujini. Glede na podatke
ZRSZ je med Slovenci največ zanimanja za delo v sosednji Avstriji. Razlogov za to je več, npr.
višje plače, nižje obdavčitve in stabilen pravni sistem pa tudi bližina Avstrije. Ena od
prednosti pri delu v Avstriji je, da za delo slovenski državljani ne potrebujejo delovnega
dovoljenja in delajo pod enakimi pogoji kot avstrijski državljani (zaposlitev.info, 2016).
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Aktivna politika zaposlovanja
Dobra povezava za zaposlovanje delovne sile v Sloveniji na Štajerskem
Mednarodna organizacija dela
mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni, niti nimajo opravljenega
praktičnega usposabljanja
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Organizacija združenih narodov
Projektno učenje za mlajše odrasle
Socialistična Federativna Republika Jugoslavija
Točka Vse na enem mestu
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o enakih možnostih žensk in moških
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Zakon o urejanju trga dela
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