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POVZETEK
Že med izobraževanjem se mladi v Sloveniji srečujejo s trgom dela z iskanjem zaposlitve
preko študentskega servisa. Po zaključenem šolanju ali izteku dijaškega ali študentskega
statusa se večina prijavi na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenco
brezposelnih oseb, kjer postane iskanje zaposlitve pravi izziv, saj je delež brezposelnih
mladih v Sloveniji in tudi v Evropi zaskrbljujoč.
Zaradi globoke svetovne gospodarske krize od konca l. 2008 dalje in povečanja števila
mladih brezposelnih tudi v Sloveniji je Vlada Republike Slovenije pripravila ukrepe za širše
reševanje problematike zaposlovanja ob upoštevanju usmeritev Evropske komisije v
Svežnju za zaposlovanje mladih iz decembra 2012, Priporočila Sveta EU o ustanovitvi
Jamstva za mladino iz aprila 2013, Strategije razvoja Slovenije in Resolucije o Nacionalnem
programu za mladino 2013–2022.
Glavni poudarek diplomskega dela je na predstavitvi ukrepov Jamstva za mlade v Sloveniji
v obdobju 2016–2020 za aktivacijo mladih na trgu dela in na preučitvi njihovega vpliva na
zmanjševanje števila mladih v evidenci brezposelnih oseb ter na statistični analizi mladih
brez zaposlitve.
Raziskava je pokazala, da se od začetka izvajanja Jamstva za mlade število mladih brez
zaposlitve v Sloveniji zmanjšuje. Razlogov je več. Glavni pa so večje zaposlovanje,
gospodarska rast ter intenzivno delo svetovalcev na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje pri vključevanju mladih v ukrepe Jamstva za mlade. Mladi iskalci zaposlitve so
v času brezposelnosti deležni kariernega svetovanja, kjer se ugotovi zaposljivost, preveri
interese in kompetence ter se oblikuje zaposlitvene cilje in določi nadaljnje aktivnosti pri
iskanju rešitve za brezposelnost. Z ukrepi Jamstva za mlade za aktivacijo mladih na trgu dela
se odpravljajo strukturna neskladja na trgu dela, izboljšuje se konkurenčnost, predvsem pa
se ranljivim in dolgotrajno brezposelnim mladim omogoča delovna in socialna vključenost.
Ključne besede: brezposelnost mladih, Jamstvo za mlade, zaposlovanje mladih, trg dela,
Slovenija, EU.
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SUMMARY
ANALYSIS OF MEASURES FOR ACTIVATION OF YOUTH IN THE LABOUR
MARKET
Already during the course of education, young people of Slovenia face the labor market by
seeking employment through a student service. After the completion of education or the
expiration of student status, the majority of them register with the Employment Service of
the Republic of Slovenia in the register of the unemployed, where job search becomes a
real challenge, since the number of unemployed youth in Slovenia and also in Europe is
worrying.
Due to the deep global economic crisis from the end of 2008 and the increase in the number
of unemployed youth in Slovenia, the Government of the Republic of Slovenia has prepared
measures for wider resolving of employment issues, taking into account the European
Commission's guidelines for the Employment Package for Youth of December 2012, the EU
Council recommendation on the establishment of the April 2013 Youth Guarantee, the
development of Slovenia and the Resolution on the National Program for Youth 2013-2022.
The main emphasis of the degree paper thesis is the presentation of the measures of the
Youth Guarantee in the period 2016-2020 for the activation of young people in the labor
market and for examining their impact on the reduction of the number of young people in
the register of the unemployed and on the statistical analysis of unemployed youth.
The survey has shown that since the beginning of the implementation of the Youth
Guarantee, the number of unemployed youth has been decreasing. There are more
reasons. The main ones are the increased employment and economic growth and the
intensive work of advisors at the Employment Service of the Republic of Slovenia in the
inclusion of youth in the Youth Guarantee. In the time of unemployment, young job seekers
receive career counseling, where employability is established, interests and competences
are determined, employment objectives are set up, and further activities are identified in
finding a solution to unemployment. Through measures of Youth Guarantee to activate
youth in the labor market, structural disparities in the labor market are eliminated,
competitiveness improved, and especially the vulnerable and long-term unemployed youth
are enabled to work and social inclusion.
Key words: youth unemployment, Youth Guarantee, employment of youth, labour market,
Slovenia, EU.
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1 UVOD
Diplomsko delo se dotika brezposelnosti mladih in ukrepov Jamstva za mlade v Sloveniji.
Analiziral sem brezposelnost mladih v obdobju od konca leta 2008 do konca leta 2017. V
nadaljevanju diplomskega dela sem preučeval vsebino in izvajanje ukrepov za aktivacijo
mladih na trgu dela.
''Kriza, ki nas je doletela ob koncu leta 2008, je tako kot vsaka gospodarska kriza pretresla
vlagatelje, v negotovost spravila prebivalstvo, od države pa terjala učinkovito ukrepanje.
Posledice krize na globalni ravni so se torej prenesle tudi v Slovenijo.'' (Drobnič, 2009, str.
34)
Drobnič (2009) v nadaljevanju poudarja, da se je že v začetku leta 2009 začelo kazati, da se
bo morala država začeti vse bolj posvečati posledicam krize in manj preprečevanju
poglabljanja krize. Posledice pa so se očitno kazale predvsem v povečanju števila
brezposelnih.
Podaljšanje ekonomske krize z nazadovanjem gospodarskih aktivnosti in zaposlovanja je v
drugi polovici leta 2012 zelo pospešilo rast brezposelnosti mladih tudi v Sloveniji. S tem ko
se je brezposelnost mladih približala 25 %, se je Slovenija uvrstila med države z izrazitim
problemom zagotavljanja dela mladim znotraj Evropske unije (v nadaljevanju EU). Znižanje
delovne aktivnosti je dejansko najbolj prizadelo ravno mlade. Delež je bil namreč precej
višji kot med ostalimi starostnimi skupinami, saj se je število zaposlenih v starosti od 15 do
29 let zmanjšalo za 30,2 %. Decembra leta 2012 je bilo v evidenci brezposelnih oseb
registriranih 27 485 mladih, starih med 15 in 29 let, od tega je bilo več kot 60 % starih od
25 do 29 let (v tej starostni skupini so prevladovale brezposelne ženske). Skoraj polovica
vseh mladih brezposelnih je bila brez delovnih izkušenj oziroma je iskala prvo zaposlitev.
Zaskrbljujoče je bilo tudi dejstvo, da je naraščalo število dolgotrajno brezposelnih mladih,
in sicer ne glede na raven pridobljene izobrazbe (delež dolgotrajno brezposelnih mladih,
starih od 15 do 24 let, je junija 2013 znašal 21,7 %, med mladimi, starimi od 25 do 29 let,
pa 28,4 %), še posebej pa v skupini s terciarno izobrazbo. Na trgu dela smo se soočali z
neustrezno izobrazbeno strukturo mladih. Med mladimi v starosti od 15 do 29 let je delež
brezposelnih s I. in II. ravnijo izobrazbe junija 2013 znašal 28 %. Hitro je naraščal tudi delež
terciarno izobraženih mladih. Junija 2013 je bilo mladih (starih od 25 do 29 let) s terciarno
izobrazbo 28,2 % (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014–2015).
''Evropski parlament je dne 24. maja 2012 v svoji resoluciji o pobudi za priložnosti
za mlade pozval države članice k hitremu in konkretnemu ukrepanju na nacionalni
ravni, da se zagotovi, da se mladim v štirih mesecih, potem ko prenehajo z
izobraževanjem, zagotovi dostojna zaposlitev, izobraževanje ali (pre)usposabljanje.
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Evropski parlament je poudaril, da mora Jamstvo za mlade učinkovito izboljšati
položaj mladih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
ter postopoma premagati težave z brezposelnostjo mladih v Uniji.
Evropski svet je 29. junija 2012 v svojih sklepih pozval države članice k močnejšim
prizadevanjem za izboljšanje zaposlovanja mladih z namenom, da mladi v nekaj
mesecih po tem, ko zapustijo šolo, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev,
nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Poleg tega je sklenil, da
navedeni ukrepi lahko dobijo podporo Evropskega socialnega sklada (ESS) in da bi
morale države članice izkoristiti možnost financiranja subvencij za začasno
zaposlovanje iz tega sklada.'' (Priporočilo Evropskega sveta, 2013, str. 2)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je po posvetu s ključnimi deležniki sprejela
Jamstvo za mlade januarja leta 2014. Zavezala se je, da bodo v okviru Jamstva za mlade
vsaki mladi osebi v starosti od 15–29 let ponujeni zaposlitev (tudi s pripravništvom),
usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko
institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014–
2015, 2014, str. 3).
Ukrepi Jamstva za mlade so razdeljeni v ukrepe za zgodnje ukrepanje in aktivacijo mladih,
ki se še redno izobražujejo in jih ti ukrepi pripravljajo na vstop na trg dela, ter ukrepe za
aktivacijo mladih na trgu dela, ki so že prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu
RS za zaposlovanje.
''Eden najzahtevnejših in ključnih prehodov mladih je prav prehod s področja izobraževanja
v področje dela. Uspešen prehod v zaposlitev mlade tudi dejansko postavi v položaj
enakopravnih članov družbe, saj prav zaposlitev zagotavlja socialno-ekonomsko
neodvisnost posameznikov. Za mlade je sicer značilno, da že med svojim šolanjem pogosto
prehajajo na trg delovne sile in z njega.'' (Svetlik, Glazer, Kajzer & Trbanc, 2002, str. 338)
Brezposelni mladi takoj po prijavi v evidenco brezposelnih oseb dobijo na Zavodu RS za
zaposlovanje osebnega svetovalca. Njegovo delovno mesto je sofinancirano iz evropskih
sredstev. Osebni svetovalec je posebej usposobljen za svetovanje mladim. Bistvene
značilnosti svetovalnega dela so vzpostavitev dobrega svetovalnega odnosa,
prepoznavanje potreb mladih, določanje kakovostnih in uresničljivih zaposlitvenih ciljev ter
spremljanje aktivnosti brezposelnih oseb. Svetovalci obravnavajo mlade po načelu hitre
aktivacije ter stopnjevanja storitev in ukrepov glede na čas prijave v evidenco brezposelnih
oseb. Mlade seznanjajo s stanjem na trgu dela in jih napotujejo na prosta delovna mesta.
Svetovalci na Zavodu RS za zaposlovanje delujejo na 58 uradih za delo, ki so locirani v vseh
upravnih enotah in omogočajo stik mladim z delodajalci iz lokalnega in širšega okolja, saj
delodajalce in njihova prosta delovna mesta poznajo. Mladim zato lahko svetujejo, kako naj
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predstavijo delodajalcem svoje znanje in kompetence za zasedbo prostega delovnega
mesta.
Namen diplomskega dela je prikazati pomembnost aktivnega iskanja zaposlitve mladih, saj
le-ta dolgoročno vpliva na kariero posameznika, in predstaviti ukrepe Jamstva za mlade, v
katere se mladi iskalci zaposlitve lahko vključijo v času brezposelnosti. Omenjeni ukrepi jim
omogočajo pridobitev dodatnih znanj, kompetenc, veščin in hitrejši vstop v zaposlitev.
Mladi, ki vstopajo na trg dela, se morajo zavedati, da država z ukrepi Jamstva za mlade ne
more ustvarjati toliko delovnih mest, kolikor bi jih potrebovali, zato imajo ti ukrepi večji
učinek, če se tudi sami aktivirajo in spoznavajo delovna okolja, ki jim omogočajo stik z
delodajalci z namenom zaposlovanja. Najpomembnejši vpliv na večje zaposlovanje mladih
v zadnjih letih pa ima kljub vsem vzporednim ukrepom gospodarska rast z ustvarjanjem
novih delovnih mest.
Cilj diplomskega dela je statistična analiza mladih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje
v evidenci brezposelnih oseb od leta 2008 do leta 2017, ter prikaz gibanja števila
brezposelnih mladih v času izvajanja ukrepov Jamstva za mlade za aktivacijo mladih na trgu
dela. V diplomskem delu so predstavljeni tudi ukrepi za aktivacijo tistih mladih, ki
potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Na voljo so različni ukrepi, v katere se lahko
vključijo glede na potrebe in trajanje brezposelnosti. Pokrivajo različne spodbude za
zaposlovanje, s poudarkom na trajnosti zaposlitev, področje izobraževanja, usposabljanja
in podjetništva. Določeni ukrepi so namenjeni tudi dolgotrajno brezposelnim in ranljivim
mladim.
Cilj diplomskega dela je tudi preučiti vpliv ukrepov za aktivacijo mladih na trgu dela na
zniževanje števila mladih brezposelnih vse od l. 2014 do danes. Čeprav se njihov položaj na
trgu dela počasi izboljšuje, je med njimi še veliko brezposelnih, saj je še vedno premalo
novih zaposlitev, prehod na trg dela pa jim je otežkočen tudi zaradi pomanjkanja izkušenj.
Hipoteze, ki jih bom v diplomskem delu na podlagi raziskovanja potrdil ali zavrgel, so:
Hipoteza 1: Ukrepi Jamstva za mlade, ki podpirajo aktivacijo mladih na trgu dela,
omogočajo mladim brezposelnim do 29. leta starosti pridobivanje novih znanj, delovnih
izkušenj in hitrejše zaposlovanje. Izboljšujejo njihov položaj na trgu dela, saj s pridobljenimi
veščinami in izkušnjami postanejo konkurenčni na trgu dela in si zmanjšajo možnosti za
socialno izključenost.
Hipoteza 2: Stanje v gospodarstvu v veliki meri vpliva na število mladih brez zaposlitve.
Delodajalci v negotovih gospodarskih razmerah pogosto odpovedujejo pogodbe o
zaposlitvi tistim s pomanjklivimi delovnimi izkušnjami, to pa so najpogosteje prav mladi, ki
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šele vstopajo na trg dela. Z izboljševanjem gospodarskih razmer delodajalci povečujejo
povpraševanje po delovni sili, saj odpirajo nova delovna mesta.
Hipoteza 3: Mladi, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, potrebujejo okrepljeno
svetovanje na Zavodu RS za zaposlovanje, saj je le-to ključni element za učinkovito izvajanje
ukrepov Jamstva za mlade.
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V uvodnem poglavju so predstavljeni
obravnavan problem, namen in cilj diplomskega dela ter metode raziskovalnega dela.
Drugo poglavje je posvečeno statistični obdelavi mladih brez zaposlitve, prijavljenih na
Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb. Tretje poglavje je namenjeno
predstavitvi Jamstva za mlade ter nosilcev in izvajalcev ukrepov za aktivacijo mladih na
trgu dela v republiki Sloveniji. Četrto poglavje se osredotoča na posamezne ukrepe, ki so
namenjeni aktivaciji mladih na trgu dela, in je nadgrajeno v petem poglavju z analizo
mladih, vključenih v posamezne ukrepe. Podane so tudi ugotovitve o vplivu ukrepov na
zmanjševanje števila mladih brez zaposlitve. V zaključeku naloge (šesto poglavje) so
potrjene ali zavržene hipoteze diplomskega dela. Ob koncu so navedeni še literatura in viri,
ki so bili preučeni med izdelave diplomskega dela.
Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem zbiral in pregledoval domačo in tujo literaturo
ter vire, ki so se tematsko navezovali na izbrano temo. Pri izdelavi diplomskega dela sem
se oprl na metodo družboslovnega raziskovanja. Pri obdelavi podatkov sem uporabil
statistično analizo in interpretacijo rezultatov. Z metodo kompilacije sem povzemal stališča
in sklepe teoretikov.
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2 MLADI NA TRGU DELA
Za mlade predstavlja vstop na trg dela velik izziv. Mnogokrat je povezan z negotovostjo, saj
se kljub pripravi na vsop na trg dela, ki naj bi bila ena od temeljnih nalog šolanja, odpira ob
dejanskem vstopu na trg dela vrsta neznank, ki so pogosto povezane tudi s socialnimi stiki,
ki so drugačni od tistih, ki jih je mlad človek vzpostavljal z vrstniki in učitelji v času šolanja.

2.1 OPREDELITEV MLADIH BREZPOSELNIH
''Ko govorimo o kategoriji mladih, imamo torej v mislih skupino, ki je v (pogosto
negotovem) življenjskem obdobju oblikovanja lastne identitete in družbenega
položaja. V tej fazi svojega razvoja morajo posamezniki izoblikovati svoje interese in
opredeliti poti za njihovo uresničevanje, pri čemer se pogosto znajdejo na razpotju
med različnimi možnostmi. Ravno v tem obdobju mladi tudi najpogosteje prehajajo
med različnimi položaji – iz osnovnošolskega v srednješolsko in v visokošolsko
izobraževanje, na trg delovne sile in z njega, iz stanja vzdrževanih oseb med
samostojne in tako naprej.'' (Svetlik idr., 2002, str. 338)

Ko omenjeni avtorji opredeljujejo mlade kot kategorijo na trgu delovne sile, poudarjajo, da
je mladost obdobje raznovrstnih prehodov in vključevanj v različne vloge, in sicer ne le na
delovnem področju, ampak tudi pri oblikovanju različnih socialnih in osebnih odnosov.
Mladost kot kategorijo na trgu delovne sile označujejo trije sklopi značilnosti, ki so
pomembni z vidika delodajalcev. To so znanje, delovne izkušnje in značilnosti, ki so
posledica socializacije ali osebnostnih lastnosti (Svetlik idr., 2002, str. 339).
Drobnič (2009, str. 253) opozori na psihološki vidik prehoda iz mladosti v odraslost.
Psihologi, navaja avtor, ugotavljajo, da se kriza identitete, ki zaznamuje prehod iz mladosti
v odraslost in je bila nekdaj značilna za obdobje od 16. do 20. leta (adolescenca), v
sodobnem času seli v pozno mladost ali celo odraslost in se razteza v trideseta leta.
Evropski svet je v Priporočilu o vzpostavitvi jamstva za mladino opozoril na ranljivost mladih
v obdobju gospodarske krize:
''Mlade je kriza še posebej močno prizadela. Ranljivi so iz več razlogov: so v prehodnem
življenjskem obdobju, nimajo delovnih izkušenj, njihova izobrazba ali usposobljenost
včasih ne zadostuje, pogosto imajo zagotovljeno le omejeno socialno varnost, imajo
omejen dostop do finančnih sredstev, njihovi delovni pogoji pa so negotovi. Slabo
plačilo in negotova zaposlitev pogosteje prizadevata mlade ženske, za mlade starše,
zlasti mlade matere, pa niso zagotovljeni ustrezni ukrepi za usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja. Poleg tega so nekateri mladi še zlasti prikrajšani ali izpostavljeni
tveganju diskriminacije. Zato so potrebni ustrezni podporni ukrepi, hkrati pa se
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priznava posamezna odgovornost mladih, da najdejo pot v gospodarsko dejavnost.''
(Priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mladino, 2013, str. 1)

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR) navaja, da so bili
mladi v času krize na trgu dela nadpovprečno prizadeti. Stopnja delovne aktivnosti mladih
od 15 do 24 let se je v obdobju 2008–2014 najbolj znižala, stopnja brezposelnosti pa najbolj
povišala, poslabšanje njihovega položaja pa je bistveno večje kot v povprečju EU. To je zlasti
posledica zelo segmentiranega trga dela glede na tip zaposlitve in velike izpostavljenosti
mladih začasnim oblikam dela, kot je delo za določen čas in študentsko delo, katerih
trajanje podjetja zaradi neugodnih gospodarskih razmer niso podaljševala. V krizi se je
povečal tudi problem prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela (Poročilo o razvoju,
2015).
Grafikon 1: Gibanje števila mladih in vseh registriranih brezposelnih oseb v RS od leta
2008 do leta 2017
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Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
Problematičnost prehoda mladih iz šolanja v zaposlitev dobro izraža stopnja brezposelnih
mladih v primerjavi z vsemi brezposelnimi, ki je precej visoka in se s poglabljanjem
gospodarske krize povečuje. Graf 1 prikazuje gibanje števila brezposelnih mladih in vseh
brezposlenih oseb, prijavljenih v evidenci brezposlenih oseb na Zavodu RS za zaposlovnje,
v opazovanem odbdobju od decembra 2008 do decembra 2017.
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V spomladanski napovedi gospodarskih gibanj za leto 2018 UMAR napoveduje, da se bo
visoka in široka osnovana gospodarska rast letos nadaljevala (5,1 %). Nadaljevanje
konjunkture se pričakuje tudi prihodnje leto, in sicer v višini 3,8 %. Pri pripravi napovedi so
izhajali iz zelo ugodnih gospodarskih razmer v mednarodnem in domačem okolju ter iz
nadaljnjih visokih pričakovanj podjetij in potrošnikov. Ključni razlogi letošnje nadaljnje
visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij. Z rastjo razpoložljivega dohodka
se bo še pospešila tudi rast zasebne potrošnje. V prihodnjih letih bodo na nekoliko nižjo
gospodarsko rast vplivali predvsem postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in
demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in trošenja
gospodinjstev.
Število registriranih brezposelnih se bo v obdobju 2018−2020 ob rasti gospodarske
aktivnosti še zmanjševalo. Število registriranih brezposelnih se je lani zmanjšalo tretje leto
zapored, tokrat še opazneje. Znova je bil manjši priliv v brezposelnost, predvsem zaradi
manj poteklih pogodb za določen čas. Manj je bilo tudi iskalcev prve zaposlitve, kar se
povezuje z boljšimi gospodarskimi razmerami in manjšimi generacijami, ki zaključujejo
šolanje. Zniževanje se je nadaljevalo tudi v prvih dveh mesecih letos. Konec februarja je bilo
v evidenci 85 683 oseb, kar je 15,4 % manj kot februarja lani. Podobno ugodna gibanja se
pričakujejo tudi do konca leta. Ob dodatnem zaposlovanju se bo po napovedih UMAR-ja
brezposelnost zmanjševala tudi v naslednjih dveh letih. Na zmanjševanje pa bodo vplivali
tudi demografski dejavniki, in sicer zaradi prehajanja iz brezposelnosti v upokojitev in v
zaposlitev – zaradi nadomeščanja upokojenih (Spomladanska napoved gospodarskih
gibanj, 2018).

2.2 ANALIZA ŠTEVILA MLADIH V EVIDENCI BREZPOSELNIH PO SPOLU
V opazovanem obdobju, od decembra 2008 do decembra 2017, je gospodarska kriza
vplivala tudi na spolno strukturo brezposlenih mladih v Slovenij do 29. leta starosti,
prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb.
Graf 2 prikazuje, da je bilo v začetku gospodarske krize, l. 2009 in l. 2010, število
brezposelnih mladih moških večje od števila mladih brezposelnih žensk. Razlog je predvsem
v zmanjševanju števila zaposlitev v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Decembra
2013 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v opazovanem obdobju prijavljeno največje
število tako moških kot žensk.
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Grafikon 2: Brezposelni mladi po spolu v RS od leta 2008 do leta 2017
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Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
Z umirjanjem razmer na trgu dela se je začelo zmanjševati tudi število mladih brez
zaposlitve, vendar izraziteje moških. Razlog je v oživljanju gospodarstva in posledično
povečanem zaposlovanju moških v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Mlade
ženske imajo več težav pri zaposlovanju zaradi pogosto višje stopnje izobrazbe in
načrtovanja materinstva.

2.3 ANALIZA MLADIH V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB PO STAROSTI
Mlade brezposelne v Sloveniji smo razdelili v starostni skupini od 15 do 24 let in od 25 do
29 let. V prvi skupini so zajeti mladi v starosti od 15 do 24 let, ki so pristali v evidenci
brezposelnih oseb pretežno zaradi izgube statusa dijaka ali študenta. S poglabljanjem
gospodarske krize se njihovo število v opazovanem obdobju ni izraziteje povečevalo. Razlog
lahko najdemo v možnosti nadaljevanja rednega izobraževanja in manjših generacijah.
V drugi starostni skupini so mladi od 25. do 29. leta starosti. Ta skupina nima več možnosti
nadaljevanja študija in dokončno vstopa na trg dela. Graf 3 prikazuje, da je po številu
mladih brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, obsežnejša, s
poglabljanjem gospodarske krize pa se je njen deleže izrazito povečeval. Razlog za takšno
gibanje je v kratkotrajnih zaposlitvah mladih, zato tudi lažjem odpuščanju, zmanjšanju
števila prostih delovnih mest ter večji konkurenci na trgu dela. Delodajalci rajši zaposlujejo
osebe z delovnimi izkušnjami, ki pa jih mladim v večini primerov primanjkuje.
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Grafikon 3: Brezposelni mladi po starosti v RS od leta 2008 do 2017
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Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
Z izboljševanjem gospodarskih razmer se je tudi število mladih brez zaposlitve začelo
izrazito zmanjševati, kar je posledica večjega zaposlovanja. Njihovo število je konec
opazovanega obdobja skoraj enako številu na začetku opazovanega obdobja, torej pred
začetkom gospodarske krize.

2.4 ANALIZA MLADIH V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB GLEDE NA DOSEŽENO
RAVEN IZOBRAZBE
Brezposelne mlade v Sloveniji smo razdelili v 4 skupine glede na doseženo raven izobrazbe.
S slabšanjem gospodarskih razmer do decembra 2013 se je v opazovanem obdobju število
mladih brez zaposlitve povečevalo v vseh izobrazbenih skupinah, najbolj pa se je povečalo
število mladih brezposlenih v skupini s terciarno izobrazbo, kar za 204 %. Razlog je v visoki
vključenosti mladih v terciarno izobraževanje in manjšem povpraševanju po kadrih s
terciarno izobrazbo družboslovne smeri.
Graf 4 prikazuje, da največji delež brezposelnih mladih predstavlja skupina s srednjo
splošno izobrazbo, saj največ mladih pridobi 5. raven izobrazbe. Najmanjšo skupino
brezposelnih predstavljajo mladi s srednjo poklicno izobrazbo, saj so na trgu dela najbolj
iskalni in tudi najhitreje dobijo zaposlitev.
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Grafikon 4: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih v RS od leta 2008 do leta 2017
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Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
Zaskrbljujoče je število mladih v skupini z nedokončano ali dokončano osnovno šolo. Ti
mladi so najtežje zaposljivi in zato potrebujejo podporo pri iskanju zaposlitve s strani
svetovalcev zaposlitve. Smiselna je njihova čimprejšnja vključitev v različne oblike
izobraževanja in usposabljanja, da pridobijo dodatna znanja in veščine, ki so iskani na trgu
dela.

2.5 ANALIZA MLADIH V EVIDENCI BREZPOSELNOSTI GLEDE NA TRAJANJE
BREZPOSELNOSTI
Na čas prijav v evidenci brezposelnih oseb v veliki meri vplivajo razmere na trgu dela. V
začetku opazovanega obdobja, ko se je gospodarska kriza poglabljala, so bili delodajalci pri
zaposlovanju previdni, zato se je za mlade čas prijave na Zavodu RS za zaposlovanje
podaljševal. Graf 5 prikazuje, da so mladi v starosti do 29 let najtežje dobili zaposlitev v
prvih dveh mesecih prijave v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, saj
je nihovo število skozi vsa opazovana leta največje. V obdobju gospodarskega okrevanja so
mladi brezposelni lažje našli zaposlitev, zato se je tudi število mladih, ki so prijavljeni v
evidenco brezposelnih oseb več kot eno leto, tako imenovanih dolgotrajno brezposelnih,
začelo zmanjševati, vendar je njihov delež proti koncu opazovanega obdobja naraščal na
račun zmanjševanja deleža mladih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb maj kot
eno leto. To pomeni, da je bilo število mladih, ki so se zaposlili pred potekom enega leta
od vpisa v evidence brezposelnih oseb, večje kot število tistih zaposlenih mladih, ki so bili
dolgotrajno brezposelni.
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Grafikon 5: Trajanje brezposelnosti mladih v RS od leta 2008 do leta 2017
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Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)

2.6 ANALIZA MLADIH BREZ ZAPOSLITVE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE
Analiza je namenjena primerjavi povprečne stopnje brezposelnosti mladih v
osemindvajsetih članicah EU in v Sloveniji. V mednarodnih primerjavah se za mlade
praviloma upošteva starost od 15 do 24 let.
Grafikon 6: Delež mladih brez zaposlitve do 24 let v Sloveniji in EU-28
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Graf 6 prikazuje primerjavo med deležem mladih v EU-28 in deležem mladih v Sloveniji,
starih od 15 do 24 let, ki so bili brez zaposlitve od decembra 2008 do decembra 2017.
Mladi v EU so bili med svetovno gospodarsko krizo najbolj prizadeta skupina brezposelnih.
Njihov delež med vsemi brezposelnimi se je izrazito povečeval vse do decembra 2013, ko
je dosegel vrh, in sicer v EU 23,7 %, v Sloveniji pa 21,6 %, nato pa se je delež začel
zmanjševati, saj so se gospodarske razmera pričele umirjati, izvajati pa se je začel tudi
program Jamstva za mlade. Decembra 2017 je bil delež mladih brezposelnih v EU in Sloveniji
le še za približno odstotno točko višji kot pred začetkom gospodarske krize v decembru
2008. Delež mladih brezposelnih v Sloveniji je bil vseskozi pod povprečjem EU-28.
V posameznih državah EU se je stopnja brezposelnosti mladih do 24 let v opazovanem
obdobju različno hitro spreminjala. V Grafu 7 so prikazane dražave EU, ki so imela na
začetku in na koncu opazovanega obdobja izmed vseh držav EU najanižjo in najvišjo
povprečno stopnjo brezposelnosti mladih do 24 let v primerjavi s Slovenijo. Konec leta 2008
je imela Nizozemska najnižjo (5,3 %), najvišjo povprečno stopnjo brezposelnosti mladih pa
Španija (24,5) %. Slovenija je imela za več kot 5 odstotnih točk višjo povprečno stopnjo
brezposelnih mladih kot Nizozemska in za 14,1 odstotnih točk nižjo kot Španija. S
poglabljanjem gospodarske krize se je tudi povečevala povprečna stopnja brezposelnih
mladih, najbolj izrazito do leta 2013 v Grčiji in Španiji. V Nemčiji je povprečna stopnja
brezposelnih mladih začela upadati že leta 2010, ker ji je uspelo zaposlovati mlade iskalce
zaposlitve, na Nizozemskem leta 2014, v Sloveniji pa leta 2015.
Grafikon 7: Povprečna stopnja brezposelnih mladih do 24. leta v Sloveniji, na
Nizozemskem, v Španiji, Nemčiji in Grčiji
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Na koncu opazovanega obdobja je imela Nemčija najnižjo povprečno stopnjo
brezposelnosti med vsemi državani EU (6,8 %). Bila je celo nižja kot na začetku opazovanega
obdobja. Slovenija in Nizozemska sta se že skoraj približali stopnji mladih brezposelnih iz
leta 2008. Zaskrbljujoče je, da sta imeli konec leta 2017 Grčija in Španija opazno višjo
stopnjo mladih brezposelnih kot leta 2008, kar kaže na to, da gospodarstvo v omenjenih
državah še ni okrevalo.
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3 JAMSTVO ZA MLADE
V času gospodarske krize se je EU odzvala na izrazite težave mladih ob vstopanju na trg
dela z vrsto ukrepi. Eden od njih je tudi t. i. Jamstvo za mlade, ki ga je v sklop aktivnosti za
lažji prehod mladih v zaposlenost vključila tudi Slovenija.

3.1 PREDSTAVITEV JAMSTVA ZA MLADE
''Izraz »jamstvo za mlade« se nanaša na situacijo, v kateri mladi prejmejo kakovostno
ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih
po tem, ko postanejo brezposelni ali prenehajo z izobraževanjem. Ponudba nadaljnjega
izobraževanja bi lahko vključevala tudi kakovostne programe usposabljanja, ki bi se
zaključili s priznano poklicno kvalifikacijo.'' (Priporočilo Sveta, 2013, str. 1)
Na priporočila Evropskega sveta se je odzvala tudi Slovenija. Zaradi svetovne gospodarske
krize in povečanja števila mladih brezposelnih je Vlada RS 30. 1. 2014 na podlagi strategije
razvoja Slovenije in ob upoštevanju usmeritev Evropske komisije sprejela jamstveno shemo
za mlade, v kateri je bilo določeno, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15–29 let ponujeno
zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno
izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih
mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (Drobnič,
2009, str. 3).
Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani
zapisalo, da bodo ravno mladi med 15. in 29. letom starosti postali v času gospodarske
krize ena izmed najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu
dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili
zanimivi za delodajalce (Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
2018).
V okviru Jamstva za mlade so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je
izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. Osrednje naloge so:
- izboljšanje prehod iz izobraževanja v zaposlitev,
- hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in
- zmanjšanje števila brezposelnih.
Večina evropskih držav je postavila starostno mejo za vključevanje v ukrepe Jamstva za
mlade pri petindvajsetih letih. Slovenija, če jo primerjamo z ostalimi članicami EU, je
naredila korak naprej, ker je razširila to skupino do 29. leta starosti, in sicer zaradi
kasnejšega vstopa mladih na trg dela. Na ta način je zajela širšo populacijo.
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Dokument Jamstvo za mlade vsebuje štiri stebre ukrepov, ki se stopnjujejo, intenzivirajo, s
podaljševanjem obdobja brezposelnosti. Prvi steber (Slika 1) vsebuje preventivno
ukrepanje za mlade še v času odločanja. Nanašajo se na odločanje o izobraževanju in
nadaljevanju poklicne poti v času izobraževanja, ko mladi še niso stopili na trg dela.
Pomemben ukrep je vseživljenjska poklicna orientacija, katere cilj je mladim predstaviti
poklice, ki so iskani na trgu dela, in jih motivirati za tovrstno izobraževanje tudi s
štipendiranjem.
Slika 1: Stebri ukrepov Jamstva za mlade

Vir: Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014–2015 (2014)
Ukrepi drugega stebra (Slika 1) so namenjenim mladim, takoj ko se prijavijo v evidenco
brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. S temi ukrepi se intenzivira svetovanje, in
sicer z izdelavo zaposlitvenega načrta, v katerem se opredelijo aktivnosti mladih
brezposelnih pri vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Tretji steber (Slika 1) vsebuje ukrepe po 3-mesečni prijavi mladih v evidenci brezposelnih
oseb. Ti ukrepi opredeljujejo poglobljeno svetovanje in vključevanje v mentorske sheme,
oprostitve plačila prispevkov delodajalcev v primeru zaposlitve mladih.
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Četrti steber (Slika 1) vsebuje ukrepe za mlade, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 4
mesece. To so dodatni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki stopnjujejo intenzivnost
reševanja dolgotrajne brezposelnosti s spodbujanjem delodajalcev za zaposlitev v obliki
subvencij, vključevanja mladih v javna dela in v druge oblike pomoči pri iskanju zaposlitve
s pomočjo svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje.
Ključni cilj Jamstva za mlade je hitrejša aktivacija mladih na trgu dela. S temi ukrepi se
pomaga mladim, da se z izvajanjem ciljnih ukrepov aktivirajo in si povečajo možnosti za
spoznavanje delovnega okolja. Omogoča se jim stik z delodajalci z namenom zaposlovanja.
Koordinator Jamstva za mlade je Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo,
kulturo in kmetijstvo. Opravili so veliko usklajevalnih sestankov med resorji in s
predstavniki mladih s ciljem, da se v nabor vključijo ukrepi, ki prispevajo k izboljšanju stanja
na tem področju.
Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v poročilu zapisalo:
''V ukrepe Jamstva za mlade je bilo v obdobju 2014–2016 vključenih več kot 55.000
mladih, od tega se je s pomočjo ukrepov zaposlilo 22.261 mladih oseb, število vseh
zaposlitev mladih pa je preseglo 73.300. Za ukrepe Jamstva za mlade je bilo v enakem
obdobju porabljenih 136 mio evrov.
Na podlagi Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020, ki ga je potrdila Vlada RS
maja 2016, bo za ukrepe v navedenem obdobju predvidoma namenjenih okvirno 300
mio evrov (integralni proračun RS + sredstva Evropskega socialnega sklada).''
(Zaposlovanje mladih, 2016, str. 2)

Vendar država z ukrepi Jamstva za mlade ne more ustvarjati toliko delovnih mest, kolikor
bi jih potrebovali mladi, zato imajo ti ukrepi večji učinek ob gospodarski rasti.

3.1.1 Vloga Evropske unije pri izvajanju Jamstva za mlade na ravni Evropske
unije
22. 4. 2013 so bila v Uradnem listu EU objavljena priporočila državam članicam EU o
vzpostavljanju Jamstva za mlade, saj bodo, kot je bilo zapisano v priporočilu Sveta EU leta
2013, današnje naložbe v človeški kapital mladih Evropejcev prinesle dolgoročne koristi in
prispevale k trajnostni in vključujoči gospodarski rasti. EU bo lahko v celoti izkoristila
prednosti aktivne, inovativne in usposobljene delovne sile, pri čemer se bo izognila zelo
visokim stroškom, ki nastanejo, če mladi niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali
usposabljanje (trenutno ti stroški znašajo 1,2 % BDP) (Uradni list EU, 2013).
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V tem dokumentu Svet EU priporoča, da Komisija spodbuja države članice, da kar najbolje
izkoristijo Evropski socialni sklad, in sicer v skladu z ustreznimi prednostnimi naložbami
Evropskega socialnega sklada za programsko obdobje 2014–2020 ter v skladu s pobudo za
zaposlovanje mladih, kjer je to ustrezno, v podporo vzpostavitvi in izvajanju programov
Jamstva za mlade kot instrumenta politike za odpravljanje in preprečevanje brezposelnosti
mladih in socialne izključenosti.
V programskem obdobju izvajanja Jamstva za mlade 2014–2020 na ravni EU le-ta zagotavlja
obsežno finančno podporo iz Evropskega strukturnega sklada in Pobude za zaposlovanje
mladih (v nadaljevanju YEI).
YEI je eden glavnih finančnih virov EU, namenjen izvajanju programa Jamstvo za mlade.
Pobuda je bila uvedena za zagotavljanje podpore mladim na območjih, kjer je bila leta 2012
brezposelnost le-teh večja od 25 %. Leta 2017 je zajela tudi regije, v katerih je leta 2016
brezposelnost mladih presegla 25 %.
YEI je izključno namenjena mladim, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni oziroma se ne
usposabljajo, so dalj časa brezposelni ali niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. V delih
Evrope, kjer so težave največje, lahko mladi prejmejo ciljno usmerjeno podporo. Običajno
YEI zagotavlja sredstva za:
-

vajeništvo,

-

delovno prakso,

-

posredovanje zaposlitve,

-

nadaljnje izobraževanje za pridobitev kvalifikacije.

YEI podpira izvajanje Jamstva za mlade. V okviru Jamstva za mlade bi morale države članice
sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da mladi v starosti do 25 let dobijo kakovostno
ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih
mesecev po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti (Pobuda za zaposlovanje
mladih, 2018). Oba vira neposredno prispevata vsaj 15,1 milijarde EUR v ukrepe za
zaposlovanja mladih.
Evropska komisija nudi podporo politiki držav članic EU za vzpostavitev pravne ureditve in
implementacijo ukrepov Jamstva za mlade. Za zagotovitev neposredne povezava med
Evropsko komisijo in vodilnimi organi držav članic, pristojnimi za vzpostavitev in upravljanje
Jamstva za mlade, je vzpostavljena mreža nacionalnih koordinatorjev Jamstva za mlade, ki
se sestaja dvakrat letno.
Evropska komisija pozorno spremlja napredek pri izvajanju Jamstva za mlade s kazalniki
rezultatov Jamstva za mlade na ravni EU. Osnovni kazalniki spremljanja izvajanja Jamstva
za mlade so:
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-

povprečno obdobje brezposelnosti mladih,

-

število brezposelnih mladih, ki so prejeli ponudbo v štirih mesecih po prijavi v
evidenco brezposelnih,

-

število ponudb mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih.

Letni rezultati zbranih podatkov zagotavljajo podlago za spremljanje izvajanja Jamstva za
mlade v posameznih državah članicah.
Pet let po začetku uvedbe Jamstva za mlade se je položaj mladih v EU na trgu dela znatno
izboljšal. Brezposelnost mladih se je od leta 2013 znižala s 24 % na manj kot 16 %, delež
mladih, starih od 15 do 24 let, ki niso delali, se niso izobraževali ali usposabljali (NEET – Not
in Education, Employment, or Training), se je zmanjšal s 13,2 % v letu 2012 na 10,9 % leta
2017. Rezultati zadnjega zbiranja podatkov v sklopu spremljanja izvajanja Jamstva za mlade
kažejo, da se je od leta 2014, ko se je začelo izvajati program Jamstvo za mlade, v EU več
kot 5 milijonov mladih vsako leto prijavilo v sheme Jamstva za mlade in da se je vsako leto
več kot 3,5 milijona mladim v EU ponudilo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja,
pripravništvo ali vajeništvo.
Razpoložljivi podatki o mladih, ki so vključeni v Jamstvo za mlade v EU, kažejo spodbudne
rezultate: skoraj polovica udeležencev je šest mesecev po zaključku vključenosti v program
Jamstva za mlade še vedno zaposlena, se izobražuje ali usposablja in ti rezultati se ohranjajo
daljši čas (12 in 18 mesecev po zaključku) (Youth Guarantee: latest data shows progress but
more work is needed, 2018).

3.2 NOSILEC UKREPOV JAMSTVA ZA MLADE
Glavni nosilec ukrepov in nacionalni koordinator Jamstva za mlade je Ministrstvo RS za delo
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je skupaj z Ministrstvom RS za izobraževanje,
znanost in šport, Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom RS za
kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ter Ministrstvom RS za kulturo odgovorno za
izvajanje Jamstva za mlade.

3.2.1 Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V okviru Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti delujejo
direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, direktorat za trg dela in zaposlovanje,
direktorat za družino, direktorat za socialne zadeve, direktorat za invalide, vojne veterane
in žrtve vojnega nasilja ter sekretariat in urad za izvajanje kohezijske politike (Slika 2).
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pripravlja zakonodaje oziroma izvršilne
predpise, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne
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pogoje dela. Ureja položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, kolektivne
pogodbe, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja in varnost in zdravje pri delu.
Direktorat za družino oblikuje in skrbi za izvajanje tistega dela družinske politike, ki se
nanaša na zakonsko zvezo, na razmerja med starši in otroki, na posvojitve, rejništvo in
skrbništvo, na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov.
Direktorat za trg dela in zaposlovanje je pristojen za načrtovanje, spremljanje in izvedbo
Jamstvo za mlade in ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so ključni instrument za
zniževanje brezposelnosti. Sodeluje pri pripravi zakonov in drugih predpisov s področja trga
dela. Ureja politiko subvencioniranja študentske prehrane in štipendiranja. Sistemsko
rešuje in spremlja izvajanje Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki omogoča
posameznikom priznanje poklicnih kvalifikacij. Pripravlja predloge zakonskih in
podzakonskih aktov na področju zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji. Uresničuje cilje
razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temeljijo na Evropski strategiji zaposlovanja,
in na podlagi analiz vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih
problemov na področju zaposlovanja.
Direktorat za socialne zadeve pripravlja zakonodajo, ki se nanaša na zagotavljanje
dostojanstva in enakih možnosti posameznika ter preprečuje njegovo socialno izključenost,
ki temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti in enaki dostopnosti.
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja sodeluje pri pripravi zakonov
in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, opravlja in
usklajuje naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva. Direktorat ugotavlja izpolnjevanja
pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja oziroma invalidske organizacije ter skrbi
za vojne veterane in žrtev vojnega nasilja.
Urad za izvajanje kohezijske politike je kontaktna točka Ministrstva RS za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov,
hkrati pa koordinira programiranje, izvajanje, poročanje, vrednotenje in nadzor nad skladi
evropske kohezijske politike ter skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim.
Inšpektorat RS za delo je ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstvo RS za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in
drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače
in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini,
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu.
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Slika 2: Organigram Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vir: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2018)
Sektor za enake možnosti koordinira oblikovanje politik in pripravo predpisov na področju
preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter daje Vladi RS in ministrstvom pobude in
predloge za ukrepe za odpravljanje diskriminacije med moškimi in ženskami (O ministrstvu,
2018).

3.3 IZVAJALCI UKREPOV ZA AKTIVACIJO MLADIH NA TRGU DELA
Izvajalec večine ukrepov Jamstva za mlade za aktivacijo mladih na trgu dela je Zavod RS za
zaposlovanje, poleg njega pa sodelujejo še Zveza svobodnih sindikatov in Mreža MaMa,
Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo RS
za zospodarstvo in razvoj ter Ministrstvo RS za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.
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3.3.1 Zavod RS za zaposlovanje
Javne službe za zaposlovanje sodijo med najpomembnejše institucij moderne države. O tem
so začeli resneje razmišljati v začetku prejšnjega stoletja. Prve odločne korake v smeri
organizirane skrbi za iskalce zaposlitve pa je leta 1910 naredil Winston Churchill, takratni
britanski minister. Odprl je namreč prvo državno mrežo posredovalnic dela v Veliki Britaniji,
rekoč, da so posredovalnice dela pomemben del socialnega mehanizma, nujno potrebnega
za obstoj dobro urejene družbe. Spodbuda za ustanavljanje mrež javnih služb za
zaposlovanje je prišla tudi s strani Mednarodne organizacije dela ob njeni ustanovitvi leta
1919. V sedemdesetih letih je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zapisala,
da so javne službe edino in najpomembnejše orodje za pravilno delovanje trga delovne sile
(Svetlik idr., 2002, str. 200).
Zavod RS za zaposlovanje je bil kot javni zavod, ki je organiziran enotno za območje RS,
ustanovljen na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Njegove naloge so opredeljene v 7. členu statuta zavoda (Statut Zavoda RS
za zaposlovanje, 2011):
-

izvajanje storitve vseživljenjske karierne orientacije, in sicer informiranje o trgu
dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in
učenje veščin vodenja kariere;

-

vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin
vodenja kariere;

-

izvajanje aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije, namenjene učencem,
dijakom, študentom in njihovim staršem;

-

posredovanje zaposlitev prijavljenim iskalcem na ozemlju RS Slovenije, ostalim pa
tudi zaposlitve v državah EU in v državah Evropskega gospodarskega prostora ter
Švicarski konfederaciji oziroma izvajanje postopkov zaposlovanja po mednarodnih
sporazumih;

-

odločanje v postopkih v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom
dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev, izdajanje soglasij in potrdil ter vodenje
postopkov, predpisanih z zakonodajo s področja zaposlovanja in dela tujcev;

-

razvijanje metod in pripomočkov za samostojno načrtovanje in vodenje kariere;

-

odločanje o zahtevkih za uveljavljanje iz zavarovanja za primer brezposelnosti v
skladu z nacionalno zakonodajo, predpisi EU in mednarodnimi sporazumi;

-

sklepanje pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje v primeru brezposelnosti
in ugotavljanje obstoja, trajanja in prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga tega
zavarovanja;

-

odločanje o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz naslova štipendiranja po
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
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-

odločanje v postopkih za priznanje statusa invalida, za pridobitev pravic do
zaposlitvene rehabilitacije in izdelovanje ocene o zaposlitvenih možnostih invalida
ter vodenje postopkov skladno s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov;

-

sodelovanje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja
urejanja trga dela;

-

pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja;

-

vodenje registra zunanjih izvajalcev ukrepov aktivne politike zaposlovanja;

-

vzpostavljanje in vodenje predpisane evidence s področja trga dela, zaposlovanja,
štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter zaposlitvene rehabilitacije in
zaposlovanja invalidov;

-

organiziranje usposabljanja in izobraževanja brezposelnih oseb in drugih iskalcev
zaposlitve ter opravljanje drugih strokovnih, administrativnih, dokumentacijskih,
tehničnih in podobnih del;

-

nudenje pravne in druge strokovne pomoči zavarovancem in uživalcem pravic;

-

izvajanje storitve EURES (European Employment Services);

-

izvajanje finančnih in računovodskih funkcij za zagotavljanje pravic, za izvajanje
ukrepov in delovanje zavoda;

-

izvajanje nadzora nad osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda in nadzor nad
namensko porabo sredstev, dodeljenih v okviru aktivne politike zaposlovanja;

-

opravljanje plansko-analitskih in informativnih del, potrebnih za predlaganje,
oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike zaposlovanja in za delovanje
zavoda ter drugih strokovnih, administrativnih, dokumentacijskih, tehničnih in
podobnih del;

-

vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje gibanj na trgu delovne sile, za
statistične ter znanstveno raziskovalne namene, računalniško vodenje postopkov in
obdelave podatkov;

-

posredovanje podatkov, potrebnih za analize, spremljanje in ovrednotenje ukrepov
politike zaposlovanja, ministrstvu, pristojnemu za delo;

-

izdajanje in zalaganje obrazcev in informativnega gradiva za izvajanje in
uveljavljanje pravic na področjih, kjer izvaja javno pooblastilo;

-

izvajanje promocijske dejavnosti in informiranja, povezanega z zaposlovanjem in
različnimi možnostmi iskanja zaposlitve, ukrepi aktivne politike zaposlovanja,
izobraževanjem in usposabljanjem in izvajanjem politike zaposlovanja tujcev;

-

razvijanje novih storitev za uporabnike;

-

upravljanje z državnim stvarnim premoženjem na podlagi podeljene pravice;

-

upravljanje in gospodarjenje s pridobljenimi sredstvi za izvajanje dejavnosti zavoda
in njegovo delovanje in
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-

izvajanje drugih nalog, za katere je pooblaščen z zakonom.

Eden od prednostnih ciljev Zavoda RS za zaposlovanje pri izvajanju naštetih nalog in
dejavnosti v letu 2018 je hitrejša aktivacija brezposelnih mladih do 29. leta s pomočjo
nabora ukrepov Jamstva za mlade. Zavod RS za zaposlovanje izvaja na trgu dela tudi ukrepe,
ki so zapisani v 15. členu Zakona o urejanju trga dela (storitve za trg dela, aktivna politika
zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti) in zagotavlja pravice iz obveznega in
prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Z vsemi temi ukrepi in programi
država vzpostavlja politiko aktivnega zaposlovanja in neposredno in selektivno posega na
trg deloven sile, da bi med delovno aktivne vključila ali v tem statusu zadržala čim več
delovno sposobnih ljudi in da bi omejila brezposelnost (Svetlik idr., 2002, str. 196).

3.3.2 Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje
V 73. členu Zakona o urejanju trga dela je opredeljena organiziranost Zavoda RS za
zaposlovanje. Gre za javni zavod, ki je organiziran enotno za območje RS (Slika 3). Zaradi
dostopnosti storitev in zagotavljanja pravic po tem zakonu izvaja zavod svojo dejavnost na
sedežu in po organizacijskih enotah skladno z njihovo teritorialno organiziranostjo in na
način, določen s statutom zavoda.
Slika 3: Organigram Zavoda RS za zaposlovanje

Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
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Centralna služba, ki deluje na sedežu zavoda, koordinira delo organizacijskih enot in skrbi
za enotno izvajanje storitev in drugih dejavnosti zavoda na podlagi predpisov o urejanju
trga dela in v skladu s pogodbo z ministrstvom, pristojnim za delo. Nadzor, ki po tem zakonu
spada v pristojnosti zavoda, izvaja posebna notranja organizacijska enota.
Vsaka od dvanajstih območnih služb teritorialno obsega eno ali več upravnih enot, ki
zagotavljajo uporabnikom dostopnost do njihovih storitev neposredno ali preko
oseminpetdesetih uradov za delo.
V 49. členu statuta Zavoda RS za zaposlovanje je zapisno, da morajo območne službe preko
uradov za delo zagotavljati naslednje storitve:
1. informiranje uporabnikov storitev zavoda in stik z javnostmi za lokalno raven,
2. prijavo in odjavo iz uradnih evidenc zavoda,
3. izdelavo zaposlitvenega načrta,
4. sodelovanje z delodajalci in socialnimi partnerji na lokalni ravni,
5. posredovanje zaposlitve,
6. vseživljenjsko karierno orientacijo,
7. napotovanje v programe zaposlovanja,
8. sprejemanje vlog in zahtevkov uporabnikov storitev.
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4 AKTIVACIJA MLADIH NA TRGU DELA
Nihče ne dvomi, da je mlade potrebno sistematično pripravljati za naloge, ki jih bodo
opravljali kot odrasli. V zadnjem času pa se kaže, da jih je treba tudi načrtno opremiti s
potrebnimi kompetencami za iskanje zaposlitve. Torej naj bi se mladega človeka
sistematično opolnomočilo tudi z znanjem in veščinami, ki mu bodo pomagali pri prehodu
iz izobraževalnega sistema na trg dela.

4.1 SISTEMSKI UKREPI
Sistemski ukrepi za aktivacijo mladih na trgu dela omogočajo poglobljeno svetovalno delo
z mladimi brezposelnimi osebami, saj so na novo zaposleni svetovalci na Zavodu RS za
zaposlovanje usposobljeni za kakovostno svetovanje. S sistemskimi ukrepi se ozavešča
mlade o prekarnih oblikah dela in preprečevanju zaposlovanja v takih oblikah dela ter se
jih seznanja s priložnostmi izobraževanja in zaposlovanja na evropskem trgu dela. S
pomočjo sistemskih ukrepov so mladi vseskozi informirani o aktualnih ukrepih Jamstva za
mlade za hitro aktivacijo na trgu dela.

4.1.1 Ukrep za krepitev svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za
zaposlovanje
Ukrep se izvaja v obliki zaposlovanja novih svetovalcev, ki so predhodno usposobljeni in
specializirani za delo z mladimi, prijavljenimi v evidenci brezposelni oseb. V Izvedbenem
načrtu Jamstva za mlade je še posebej poudarjeno, da naj bo cilj ukrepa za krepitev
svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za zaposlovanje okrepiti delo z mladimi
brezposelnimi s povečanim številom posebej usposobljenih svetovalcev in na ta način
povečati kakovost svetovanja in opolnomočiti mlade za učinkovito vodenje lastne kariere
(Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 23).
V Zaključnem poročilu izvajanja Jamstva za mlade 2014–2015 pa je zapisano:
''Najpomembnejši izmed dolgoročnih podpornih ukrepov je ukrep Krepitev
svetovalnega dela z mladimi na zavodu, katerega cilj je okrepiti delo z mladimi
brezposelnimi osebami – ob povečanem številu svetovalcev, ki so bili posebej
usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni poti.
V okviru ukrepa Jamstva za mlade za obdobje 2014–2015 je mladim brezposelnim
osebam svetovalo 68 specializiranih svetovalcev, med njimi 40 na novo zaposlenih in
usposobljenih ter 28 zaposlenih, ki so opravili dodatno usposabljanje. Poleg znižanja
števila strank na svetovalca so z ukrepom želeli doseči izboljšanje svetovalnih storitev
za mlade ter javne podobe ZRSZ med mladimi. Svetovalci so bili deležni usposabljanj z
naslednjih področij: predstavitev medgeneracijskih razlik, kompetenčni in vedenjski
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intervju za namen prepoznavanja neformalno pridobljenega znanja, v rešitve
usmerjeno svetovanje, uporaba pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo;
največji poudarek pa je bil namenjen pomenu vzpostavljanja dobrega svetovalnega in
ne administrativnega odnosa. Poleg tega so spoznavali možnosti in priložnosti za
uresničitev podjetniške ideje, sodelo (coworking) in razvoj projektov v lokalnem okolju.
Potekali so sodelovanje, izmenjava dobrih praks in nenehno informiranje o različnih
priložnostih za zaposlitev, realizacijo poslovne ideje ali pridobivanje novih kompetenc.
Projekt Krepitev svetovalnega dela ZRSZ za mlade je bilo tudi s strani Evropske komisije
prepoznan kot primer dobre prakse izvajanja Jamstva za mlade.
Krepitev svetovalnega dela ZRSZ za mlade se nadaljuje tudi v obdobju 2016–2020, s
posebnim poudarkom na svetovalnem procesu aktivacije mladih brezposelnih. V
okviru dveh novih projektov, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se
je za obdobje do leta 2022 zaposlilo 20 svetovalcev za mlade in 65 svetovalcev za
dolgotrajno brezposelne, nižje izobražene in starejše od 50 let. Svetovalci slednjega
bodo delali tudi z mladimi, in sicer z dolgotrajno brezposelnimi in nižje izobraženimi.''
(Poročilo izvajanja Jamstva za mlade 2014–2015, 2016, str. 16)

Drobnič je o pomembni vlogi, ki jo imajo svetovalci, zapisal naslednje:
''Mladi pri nas v povprečju slabo poznajo sebe, ne prepoznavajo svojih poklicnih
interesov in nimajo izdelanih življenjskih in zaposlitvenih ciljev. To ugotavljajo
svetovalci za zaposlitev na zavodu za zaposlovanje, pa tudi v zasebnih kadrovskih
agencijah. Mlade brezposelne obravnavajo na več načinov: od individualnega
svetovanja, do spodbujanja samostojnega iskanja informacij, tudi v centrih za
informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), ki deluje v okviru zavoda za zaposlovanje.''
(Drobnič, 2009, str. 254)

Svetovalci zaposlitve z vključevanjem mladih v posamezne ukrepe vplivajo na odliv mladih
v zaposlitev. Zavod RS za zaposlovanje kot izvajalec ukrepa redno spremlja tudi njegovo
izvajanje, in sicer s kazalniki, ki pokažejo učinkovitost dela svetovalcev zaposlitve.
Osnovni kazalniki so:
-

število registriranih mladih brez zaposlitve in njihova izobrazbena struktura, kar je
že prikazano v poglavju 2.2.;

-

povprečno obdobje prijavljenosti mladih v evidenci brezposelnih oseb;
Zavod RS za zaposlovanje meri povprečno trajanje brezposelnih mladih, starih od 15
do 29 let, prijavljenih v evidenci brezposelni oseb, vsak mesec. Podatki za posamezno
leto so prikazani konec decembra (Tabela 1).
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Tabela 1: Povprečno obdobje prijavljenosti mladih v evidenci brezposlenih oseb
dec. dec. dec. dec.
2014 2015 2016 2017
povprečen čas brezposelnosti mladih
do 29. leta starosti v mesecih
10,5 10,8 10,7 10,2

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2018)
-

število registriranih mladih, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS
za zaposlovanje, ki so prejeli ponudbo v štirih mesecih po prijavi v evidenci
brezposelnih oseb;
Zavod za zaposlovanje za ponudbo šteje vključitve v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja in napotovanja na prosta delovne mesta v skladu z metodologijo EU.
Napotovanje svetovalcev mladih na prosta delovna mesta predstavlja osnovo za
uspešno izvajanje Jamstva za mlade, saj je stik brezposelne osebe z delodajalcem eden
najpomembnejših dejavnikov za zaposlitev.
Na osnovi podatkov, pridobljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, je delež mladih med
vsemi prijavljenimi mladimi v evidenci brezposelnih oseb, ki so v posameznem letu
prejeli ponudbo v prvih 4 mesecih, prikazan v Tabeli 2.

Tabela 2: Delež mladih brezposelnih s prejeto ponudbo za delo v prvih 4 mesecih po
prijavi v evidenco brezposelnih po posameznih letih
dec. dec. dec. dec.
2014 2015 2016 2017
delež mladih brezposelnih s
prejeto ponudbo v prvih 4
mesecih po prijavi

49,50 42,30 33,4 34

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2018)
-

število ponudb mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb.

Zavod RS za zaposlovanje razpolaga s povprečnim številom ponudb za leti 2014 in
2015. V letih 2016 in 2017 jih niso šteli.
V letu 2014 je dobila mlada brezposelna oseba povprečno 3,9 ponudb, v letu 2015 pa
4,9 ponudb za vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ali napotitve na prosto
delovno mesto.
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Zavod RS za zaposlovanje mesečno pripravlja statistična poročila o mladih na trgu dela in
jih objavlja na svoji uradni spletni strani, ki je javno dostopna. Letno se poroča o izvajanju
ukrepov Jamstva za mlade tudi Evropski komisiji.
Kako pomembno je znati iskati službo in ne le dobiti jo, se je pokazalo predvsem v času
gospodarske krize, ko je bilo povpraševanje po delovnih mestih občutno višje kot ponudba.
Očitno je postalo, da bodo uspešnejši tisti, ki bodo obvladali določene strategije iskanja
zaposlitve. To ugotavlja tudi Guzejeva:
''Znanja in veščine iskanja službe so znanja, ki vsem nama koristijo prav vse življenje,
saj danes službe niso več za nedoločen čas in redko so primeri, da so ljudje zaposleni
pri enem delodajalcu vse življenje. Ne samo to, kandidat, ki je bil pri enem in istem
delodajalcu zaposlen 15 let in je prisiljen, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, iskati
službo, bo vselej imel slabše možnosti kot kandidat, ki je v 15 letih zamenjal dva ali tri
delodajalce. Zakaj? Zato, ker je oseba, ki je delala 15 let pri enem in istem delodajalcu,
»institucionalizirana«. Tak človek pozna samo delo pri tem delodajalcu in način dela
samo pri tem delodajalcu. Vprašanje je, koliko in kako hitro se je tak človek sposoben
prilagoditi in navaditi na delo v drugi organizaciji. Kandidat, ki je zamenjal več delovnih
mest, je pri tem zanesljivo hitrejši in uspešnejši.'' (Guzej, 2014, str. 30)

4.1.2 Ukrep za preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela
Vsak si želi zaposlitve za nedoločen čas pri dobrem delodajalcu. A časi se spreminjajo. Vse
več je fleksibilnih oblik delovnega razmerja, kot so zaposlitev za določen čas, preko s. p.,
delo prek kadrovskih agencij, avtorskih in podjemnih pogodb.
Prekarizacija je atipična oblika zaposlitve, ki je nestalna in v nekaterih primerih tudi
nezakonita. V pravnem jeziku bi temu rekli prikrito delovno razmerje in ekonomska
odvisnost.
Po podatkih o gibanju brezposelnosti v daljšem časovnem obdobju je dostop do delovnih
mest najtežji prav za mlade iskalce prve zaposlitve, čeprav so bolje izobraženi. Mladi iskalci
dela se zato vse pogosteje zatekajo v negotove, t. i. prekarne zaposlitve. Te pa ne
zagotavljajo primernega življenjskega standarda in postopne gradnje osebne kariere
(Podmenik, 2013, str. 17).
Da bi preprečili prekomerno rast negotovih oblik zaposlitev, so v Izvedbenem načrtu
Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020 (2016, str. 24) zapisali:
''Cilj ukrepa je preprečevanje zaposlovanja mladih v prekarnih oblikah dela z
ozaveščanjem mladih in krepitvijo inšpekcijskih služb. Ozaveščanje in obveščanje
delavcev ter tistih, ki šele vstopajo na trg dela, in delodajalcev o pravicah delavcev in
pristojnih organov v primeru kršitev ipd. ter o negativnih učinkih prekarnega
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zaposlovanja in dela bo delovalo preventivno ter dolgoročno izboljšalo položaj mladih
in drugih delavcev na trgu dela.
Aktivnosti ukrepa obsegajo:
- mediacijo in svetovanje deležnikom na delovnih področjih, ki jih pokriva Inšpektorat
RS za delo,
- podporo deležnikom na trgu dela, namenjeno predvsem delavcem in vsem, ki se
pripravljajo ali vstopajo na trg dela,
- krepitev nadzornih organov.''

Pravna opredelitev zaobseže le del pojma prekarnost. O prekarnosti širše pa govorimo, ko
mislimo na vsa dela, ki so hkrati začasna, slabo plačana in negotova. Torej na vsa dela, pri
katerih so ljudje prisiljeni, da daljše obdobje delajo v razmerah, v katerih ne zmorejo
načrtovati lastne prihodnosti. Prekarci so vsi, ki ne morejo izbrati rednega delovnega
razmerja, ampak so prisiljeni delati v atipičnih oblikah dela: prisiljeni so npr. v to, da odprejo
s. p., čeravno delajo za enega ali pretežno za enega naročnika. Niso pa vsi samostojni
podjetniki prekarci. Večkrat se govori, da je ljudem, ki to želijo, treba omogočiti, da delajo
kot svobodnjaki. Svobodnjaki niso prekarci, ampak ljudje s podjetniško idejo, ki delujejo na
trgu za različne naročnike in od tega povečini razmeroma dobro živijo.

4.1.3 Ukrep za mednarodno mobilnost mladih
Z ukrepom za mednarodno mobilnost mladih se mladim državljanom EU pomaga pri iskanju
zaposlitve ali priložnosti za vajeništvo ali pripravništvo v drugi državi članici EU, na
Norveškem ali Islandiji, delodajalcem pa pri iskanju kvalificiranih delavcev. Mladi so
upravičeni do finančne podpore za udeležbo na razgovoru v tujini ter kritja stroškov učenja
tujega jezika, priznavanja kvalifikacij in selitve v tujino.
Cilj omenjenega ukrepa je pomagati mladim, ki poizkušajo svojo priložnost najti na
evropskem trgu dela ali v okviru vključevanja v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev
na podlagi delovno-učne oziroma z delom povezane učne izkušnje v tujini ali prek študijskih
izmenjav v tujini ipd. Mladi, ki želijo storiti ta korak, so podprti z informiranjem in
svetovanjem s strani EURES-a. Na voljo so jim tudi informacije o sistemu »Moja prva
zaposlitev EURES«. Cilj aktivnosti je povečanje učinka mobilnosti in pridobivanje novih
kompetenc tudi za potrebe trga dela. V sklopu ukrepa se zagotavlja tudi dopolnilno
financiranje mobilnosti prek programa ERASMUS +, ki podpira mednarodno mobilnost
slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujini (Izvedbeni načrt
Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 24).
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4.1.4 Ukrep za informiranje in obveščanje o Jamstvu za mlade
Za mlade je značilen negativen odnos do javnih institucij, tudi do glavnega izvajalca Jamstva
za mlade Zavoda RS za zaposlovanja. Zato je pomembno, da se v javnosti in še posebej med
mladimi krepi informiranost preko spletnih strani za mlade, preko mobilne spletne strani
na Facebook profilu ter pozitivna naravnanost do ukrepov Jamstva za mlade s
predstavljanjem uspešnih zgodb mladih, t. i. zvezd zaposlovanja.
Cilj ukrepa je informiranje mladih o Jamstvu za mlade in ukrepih, ki so mladim v danem
trenutku na voljo, ter o različnih priložnostih za izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev ali
razvoj podjetniške ideje.
Slika 4: Iskalnik ukrepov za mlade

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2018)
Aktivnosti, ki se izvajajo, vključujejo vzdrževanje in nadgradnjo spletnih strani Zavoda RS za
zaposlovanje in aplikacije »Iskalnik ukrepov za mlade« (Slika 4) ter uporabo drugih kanalov
obveščanja in informiranja o ukrepih Jamstva za mlade.
V obdobju 2016–2017 je potekal tudi projekt EaSi (Employment and Social Innovation), ki
sta ga izvajali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Mreža MaMa. Cilj projekta je bil
informiranje mladih o ukrepih Jamstva za mlade na mladim prijazen, inovativen in privlačen
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način z uporabo t. i. pristopa peer-to-peer. Projekt se je osredotočil na promocijske
dejavnosti na lokalni ravni po vseh slovenskih regijah (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade
2016–2020, 2016).

4.2 UKREPI ZA HITRO AKTIVACIJO
Glavni cilj Jamstva za mlade je hitra aktivacija mladih pri reševanju brezposelnosti.
''Ukrepi hitre aktivacije so namenjeni mladim brezposelnim osebam, starim do 29 let,
in sodijo v kategorijo »ponudbe« Jamstvo za mlade skladno z metodologijo spremljanja
izvajanja Jamstva za mlade. Ukrepi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki bodo
spodbujale vključevanje mladih na trg dela. Načrtovane aktivnosti pokrivajo področje
podjetništva in inovativnosti, izobraževanja in usposabljanja mladih brezposelnih oseb
ter različne spodbude za zaposlovanje, pri čemer bo posebna pozornost namenjena
trajnosti novih zaposlitev. Med brezposelnimi so posebne aktivnosti namenjene tudi
dolgotrajno brezposelnim in ranljivim mladim.'' (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade
2016–2020, 2016, str. 15)

4.2.1 Ukrep za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih mladih
Izobraževanje v šolah in na fakultetah je pomembno, vse bolj pa se uveljavlja tudi
izobraževanje v času brezposelnosti, saj se takrat lahko pridobijo znanja in veščine, ki so
trenutno iskani na trgu dela. Izobraževanje v okviru zaposlovanja pomeni prenos znanja na
mlade generacije in na zaposlene.
Mladi, ki so iz različnih razlogov šolanje zapustili, še preden so dosegli vsaj srednješolsko
izobrazbi, so skupina, ki je na trgu delovne sile ob spreminjajoči se strukturi delovnih mest
v daleč najslabšem položaju. Imajo majhne možnosti, da si pridobijo bolj ali manj trajno
zaposlitev in zato potrebujejo posebno podporo svetovalcev zaposlitve za pridobitev
delovnih navad in potrebnih znanj za zasedbo delovnih mest.
A tudi če je mlad človek dobro izobražen, je na trgu dela še vedno v slabšem položaju kot
tisti z že pridobljenimi izkušnjami. O tveganju, ki ga delodajalci prevzamejo nase, ko
zaposlijo mladega človeka, ki prvič stopa na trg dela, so avtorji razmišljali v knjigi Politika
zaposlovanja:
''Delodajalci mlade vidijo kot delovno silo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in delovne
usposobljenosti, saj so brez delovne zgodovine, iz katere bi bilo mogoče sklepati na
določene delovne lastnosti, kot so stalnost, pripadnost, odgovornost, avtonomnost pri
delu ipd. Delodajalci tako ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato
jim njihovo zaposlovanje na pomembnejših delovnih mestih pomeni tveganje, ki ga
pogosto premoščajo tako, da mladim ob vstopu v zaposlitev ponudijo bolj nestalne in
fleksibilne oblike zaposlitve.'' (Svetlik idr. 2002, str. 341)
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Pogosto pa prihaja tudi do razkoraka med ponujenimi in potrebnimi znanji. Šolski sistem
vedno vsaj desetletje zaostaja za družbenimi procesi in potrebami, zato je potrebno pri
vstopu na trg dela marsikaj spremeniti, dopolniti in prilagoditi. Iz togosti šolskega sistema
je potrebno preiti v prožnost trga dela.
Te tematike se dotakne tudi Izvedbeni načrt Jamstva za mlade:
''Cilj ukrepa za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih mladih je povečati
zaposljivost mladih z dodatnim usposabljanjem ali izobraževanjem ter podpora mladim
brezposelnim na poti k trajnejšim in kakovostnejšim oblikam zaposlitve. Izvajali se
bodo programi izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo
delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami.
Izvajal se bo tudi prenovljen program PUM-O, ki bo udeležencem pomagal pri saniranju
in preseganju dejavnikov, zaradi katerih so se znašli v stiski, pri razvijanju interesov,
ključnih in poklicnih kompetenc ter osebnostnih lastnosti, s katerimi bodo izboljšali
svojo asertivnost in proaktivnost, s tem pa tudi uspešnost na trgu dela in v družbenem
življenju.
Na kulturnem področju se bo izvajala podpora novim kariernim perspektivam:
sodelovanje brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi pri izvajanju programa v
javnih zavodih s področja kulture in umetnosti, da bi ustvarili nove zaposlitvene
možnosti ter omogočili usposabljanje s prenosom znanj na mlade.'' (Izvedbeni načrt
Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 25)

V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti, kot so:
-

usposabljanje in izobraževanje mladih,

-

usposabljanje na delovnem mestu,

-

PUM-O – projektno učenje za mlajše odrasle,

-

podpora novim kariernim perspektivam,

-

pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
Javnega

-

sklada RS za kulturne dejavnosti.

4.2.2 Ukrep za spodbujanje zaposlovanja mladih
V Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade je zapisano:
''Cilj ukrepa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih, zlasti iskalcev prve
zaposlitve ali brez delovnih izkušenj (prva zaposlitev, pripravništvo), s posebnim
poudarkom na trajnejših zaposlitvah. S sredstvi ESS se bodo v teh letih izvajali tudi
programi, katerih rezultat bo zagotoviti mladim brezposelnim kakovostno in trajno
zaposlitev – spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namen aktivnosti je povečanje
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zaposlitvenih možnosti mladih brezposelnih in zagotavljanje obveznega pripravništva
oziroma pridobivanja prvih delovnih izkušenj.
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do sredstev iz pobude za
zaposlovanje mladih, v okviru katerih se bo izvajal program Prvi izziv, ki je kombinacija
trimesečnega poskusnega dela in subvencionirane zaposlitve.
V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti za zaposlovanje mladih diplomantov
športne smeri za organiziranje, izvajanje in spremljanje telesne dejavnosti v poklicnih
in strokovnih srednjih šolah ter visokošolskih zavodih v okviru programov dodatnih ur
športne vzgoje na teh ustanovah.'' (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020,
2016, str. 25)

Vzrok za vse bolj pogosto opravljanje netipičnih del (s krajšim delovnim časom in za določen
čas) med mladimi, ki so zaključili z izobraževanjem, je iskati v omejenih izbirah, ki jih imajo
ti na voljo ob vstopu na trg delovne sile, ko se tudi sicer znižuje delež stalnih oziroma
tipičnih zaposlitev (Svetlik idr., 2002, str. 347).

4.2.3 Ukrep za ranljive mlade
O ranljivih mladih govorimo v zvezi z zaposlovanjem takrat, ko so le-ti težko zaposljivi,
odrinjeni s trga delovne sile. V Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade jim je posvečena prav
posebna skrb: ''Mladi niso homogena skupina, med seboj se razlikujejo glede na številne
dejavnike, ki določajo njihov položaj na trgu dela. Pri izvajanju Jamstva za mlade je
potrebno izvajanje ukrepov usmeriti k reševanju potreb mladih, pri tem pa se predvsem
osredotočiti na tiste mlade, ki so najbolj odrinjeni s trga dela oziroma so v nevarnosti, da
postanejo odrinjeni.'' (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014–2015, 2014, str. 6)
Ukrep sledi dvema ciljema. Prvi je aktivacija dolgotrajno brezposelnih mladih, ki so na
Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni več kot 12 mesecev. Znotraj te skupine se namenja
posebna pozornost mladim s posebnimi potrebami ob vstopu na trg dela. Zadani cilj naj bi
se dosegel s sistematičnim delom z mladostniki za uspešen prehod na trg dela, z
izobraževanjem, svetovanjem, mreženjem z delodajalci in odpravljanjem ovir za
zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami. V okviru ukrepa za ranljive mlade se vključuje
dolgotrajno brezposelne iz te skupine v javna dela.
Drugi cilj je nadgraditi tranzicijski model dodatnega usposabljanja gibalno oviranih oseb.
Razviti in povezati je potrebno mehanizme, ki pripomorejo k učinkovitejšemu vključevanju
oseb s posebnimi potrebami v lokalno skupnost ter samostojnejše življenje, kadar je
mogoče pa tudi v zaposlitev/samozaposlitev ali druge oblike usposabljanja (Izvedbeni načrt
Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 26).

43

Javna dela so opredeljena v Zakonu o urejanju trga dela (49., 50., 50.a, 51., 52., in 53. člen)
kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki je namenjen aktiviranju
brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti
in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in
drugih programov.
Javna dela so namenjena predvsem spodbujanju večje socialne in delovne vključenosti
ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Tudi v
Sloveniji so se v zadnjih desetih letih, podobno kot v drugih evropskih državah, uveljavila
kot eden uspešnejših ukrepov aktivne politike zaposlovanja: »Razlogi za njihovo
oblikovanje so podobni tistim v drugih evropskih državah, in sicer so to: strukturna
neskladja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, nevarnost marginalizacije zlasti
dolgotrajno brezposelnih oseb ter nezadovoljene potrebe po določenih storitvah v lokalnih
skupnostih.'' (Svetlik idr., 2002, str. 315)

4.2.4 Ukrep za podporo podjetništva mladih
Danes živimo v globalni ekonomij in tudi mladi lahko prevzamejo odgovornost za svojo
zaposlitev tako, da si začrtajo svojo karierno pot, ji sledijo in jo uresničijo s pomočjo ukrepa
za podporo podjetništvu mladih. Cilj ukrepa, je zapisano v Izvedbenem načrtu Jamstva za
mlade, je nuditi pomoč mladim, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, se
samozaposliti ali zaposliti. Nudeno naj bi jim bilo ustrezno podporno okolja, usposabljanje,
mentorstvo, svetovanje. Zagotovljena naj bi jim bila tudi pomoč pri zagonu podjetniških
idej. Izvedbeni načrt v nadaljevanju omenja program in zadruge, znotraj katerih se lahko
uresničujejo cilji ukrepa:
''Mladim podjetnikom pa je v okviru programa »MLADI« Slovenskega podjetniškega
sklada na voljo tudi podpora podjetjem, mlajšim od pet let, ki imajo zaradi specifike
razvoja in brez izkušenj iz poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih
sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam
in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo
potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. Še posebej so ugodne
spodbude, namenjene podjetjem z visokim deležem lastnega znanja, inovativnosti in
potencialom ustvarjanja produktov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.
Spodbujalo se bo tudi poslovno sodelovanje in zaposlovanje mladih v mladinskih
zadrugah, da bi povečali poslovno povezovanje in sodelovanje z metodami sodela (ngl.
coworking) ter pridobivanje delovnih izkušenj z delom v mladinski zadrugi.'' (Izvedbeni
načrt Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 26)
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4.2.5 Ukrep za mlade na podeželju
V okviru ukrepa za mlade na podeželju se spodbuja mlade za nadaljevanje kmetovanja in
zaposlovanja v kmetijstvu. S finančnimi podporami za zagon in razvoj kmetij mladih kmetov
se olajša prva leta vzpostavljanja kmetije ter dvigne usposobljenosti za opravljanje
dejavnosti. Ukrep deluje v smeri ohranjanju slovenskega podeželja in hitrejšega
strukturnega prilagajanja v kmetijstvu.
Cilj ukrepa je nuditi podporo mladim pri vzpostavitvi in razvoju kmetijske dejavnosti. Z
ukrepom se želi prispevati k izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetijskih
gospodarstev. Na ta način se poizkuša doseči hitrejše strukturno prilagajanje tega sektorja,
ki naj bi vodilo v ustanavljanje novih delovnih mest in povečanje zaposlenosti v kmetijstvu.
Generacijska pomladitev je eden od ključnih pogojev za hitrejše prestrukturiranje in
povečanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva.
Znotraj ukrepa se izvajajo sledeče aktivnosti (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020,
2016, str. 25):
-

shema plačilo za mlade kmete,

-

pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

4.2.6 Ukrep za projektno delo za mlade
Ukrep za projektno delo za mlade se trenutno še ne izvaja. K razmišljanju o iskanju možnosti
za zaposlitev mladih naj bi pritegnil širšo skupnost in ne le tiste segmente družbe, ki so se
po svoji primarni funkciji dolžni ukvarjati s tem problemom. Namenjen je izvedbi pilotnih
projektov na temo razvoja novih možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot
odgovor na družbene izzive. Projekti bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
V Izvedbenem načrtu so predstavljeni cilji ukrepa in predvideni učinki:
''Cilj je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem določene dejavnosti ali storitve mladim
brezposelnim osebam zagotavljali hitrejši in enostavnejši dostop do zaposlitve in/ali
ustvarjali nova delovna mesta.
V okviru projektov, izbranih na javnem razpisu, bomo krepili mladinsko delo, hkrati pa
se prek zaposlovanja mladih v okviru projektov v mladinskih strukturah krepi procese
aktivnega državljanstva mladih. Ključni cilj je prek izbranih projektov, ki jih bodo
izvajale organizacije v mladinskem sektorju, krepiti njihove kompetence ter spodbujati
podjetnost, nuditi podporo mladim pri izvajanju inovativnih projektov in pobud, ki
omogočajo bodisi njim bodisi ciljni populaciji lažji vstop na trg dela.
Raziskovalni projekti, namenjeni povezovanju med akterji v trikotniku znanja, bodo
podprli različne oblike prenosa znanja med akademsko sfero in gospodarstvom kot
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tudi krepili raziskovalni potencial institucij znanja in razvojno usmerjenih gospodarskih
subjektov.'' (Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020, 2016, str. 27)
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5 ANALIZA VKLJUČEVANJA MLADIH V UKREPE ZA AKTIVACIJO NA
TRGU DELA
Za izvajanje ukrepov Jamstva za mlade so za obdobje 2016–2020 zagotovljena finančna
sredstva iz proračuna RS, iz proračunske postavke strukturnih skladov Evropske Kohezijske
politike in iz postavke Pobude za zaposlovanje mladih. V Tabeli 3 so predstavljena okvirna
sredstva za izvajanje ukrepov hitre aktivacije mladih na trgu dela.
Tabela 3: Predvidena sredstva za izvajanje ukrepov hitre aktivacije Jamstva za mlade v
mio. EUR v obdobju od leta 2016 do leta 2020

Usposabljanje in izobraževanje brezposlenih mladih
Spodbude za zaposlovanje mladih
Ukepi za ranljive mlade
Podpora podjetništvu mladih
Mladi na podeželju
Projekti za mlade

2016
7,6
21,3
8,8
1,7
11,1
1,5

2017
5,4
12,4
9,2
1,7
10,4
2,5

2018
5
6
8
3,5
13,3
4

2019
4,8
5
7,5
3
13,3
3,5

2020
4,6
5
7
3
13,3
3,5

Vir: Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016–2020 (2016)
V nadaljevanju je predstavljena uspešnost posameznih ukrepov Jamstva za mlade za hitro
aktivacijo mladih na trgu dela, ki so se izvajali od leta 2014 do leta 2017.

5.1 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
Povečanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg
dela in uspešen razvoj kariere omogoča ukrep usposabljanja in izobraževanja. Svetovalci
zaposlitve za mlade na Zavodu RS za zaposlovanje vključujejo brezposelne mlade v
programe aktivne politike zaposlovanja z namenom povečanja zaposljivosti in zmanjšanja
brezposelnosti. Udeležencem Zavod na podlagi pogodbe o vključitvi v posamezen program
zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov vključitve.
V času izvajanja Jamstva za mlade se mladi lahko vključujejo v program neformalnega
izobraževanja. Namen le-tega je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni
izobrazbe. Vključitev v program nacionalne poklicne kvalifikacije mladim omogoča
pridobitev javne listine, ki potrjuje, da imajo strokovna znanja za opravljanje poklica.
Program usposabljanja na delovnem mestu izvajajo delodajalci, ki sklenejo pogodbo z
Zavodom RS za zaposlovanje in brezposelno osebo. Izvaja se v obliki praktičnega
usposabljanja na delovnem mestu od enega do treh mesecev, odvisno od zahtevnosti dela.
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V ta program se vključujejo mladi, ki nimajo delovnih izkušenj oziroma jim že pridobljene
ne omogočajo neposredne zaposlitve.
S programom delovnega preizkusa lahko mladi v najmanj stotih urah in v največ enem
mesecu spoznajo delovni proces in delodajalca, delodajalec pa spozna bodočega delavca.
Program PUM-O (projektno učenje mlajših odraslih) omogoča mladim, ki niso dokončali
formalnega izobraževanja do starosti 26 let, pomoč in mentorstvo pri pridobivanju
zaposlitve ali dokončanju šolanja z različnimi projekti in interesnimi dejavnostmi. Mladi so
lahko v progra vključeni največ 12 mesecev. V tem času jih mentorji spodbujajo k novim
idejam in rešitvam na osebni in poklicni poti.
V posameznih letih izvajanja ukrepa usposabljanja in izobraževanja se je vanj vključil velik
del mladih, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb.
Tabela 4: Število vključenih mladih brezposlenih v ukrepa usposabljanja in
izobraževanja v RS od leta 2014 do leta 2017

število mladih brez zaposlitve, vključenih v
ukrepa usposabljanja in izobraževanja

dec. dec.
2014 2015

dec.
2016

dec.
2017

7169 7986

2104

4783

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2018)
Največ vključitev (Tabela 3) je bilo v prvih dveh letih, v l. 2016 pa je bila na podlagi
obrazložitve Zavoda RS za zaposlovanje realizacija nižja zaradi zamude pri planiranju
izvajanja programov, sofinanciranih s strani EU. L. 2017 se je število vključenih izrazito
povečalo, toda število iz začetka izvajanja ukrepa ni bilo doseženo, ker se je tudi število
mladih v evidenci brezposelnih izrazito zmanjšalo. Na splošno lahko trdimo, da ukrep
usposabljanja in izobraževanja pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti iskalcev
zaposlitve, zaradi pridobitve novih znaj, kompetenc in delovnih izkušenj pa posredno tudi
na rast slovenskega gospodarstva.

5.2 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP SPODBUD ZA ZAPOSLOVANJE
V obdobju Jamstva za mlade 2014–2015 sta se izvajala programa Iz faksa takoj praksa in
Prvi izziv. Program Iz faksa takoj praksa je bil namenjen mladim s terciarno izobrazbo brez
delovnih izkušenj. Omogočal je zaposlitev za najmanj eno leto na delovno mesto, primerno
ravni izobrazbe, ter pomagal širiti in poglobiti obstoječa znanja, spretnosti in kompetence,
pridobljene v času formalnega izobraževanja. Program je delodajalcem omogočal
pridobitev subvencije v višini 6.000 EUR za zaposlitev mlade osebe za 12 mesecev.
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Zaposlitev s pomočjo tega programa je v tem obdobju dobilo 765 mladih iskalcev prve
zaposlitve.
Program Prvi izziv se je začel izvajati že v l. 2013 in se je nadaljeval v letih 2014, 2015 in
2016. Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz
vzhodne Slovenije, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in se ne
izobražujejo ali usposabljajo. Omogočal jim je izboljšane dostopa do čim prejšnje in
kakovostne zaposlitve, s čimer so se izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev,
posredno pa se na ta način znižuje stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali
usposabljajo.
S programom Prvi izziv so delodajalci z zaposlitvijo mladih od 15. do 30. leta iz vzhodne
Slovenije prejeli spodbudo za najmanj 15-mesečno zaposlitev s 3-mesečnim poskusnim
delom v višini 7.250 EUR. V času izvajanja programa Prvi izziv je bilo po podatkih
analitičnega portala Zavoda RS za zaposlovanje skupaj vključenih v ta program 2 888 mladih
brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije.
Posebnost tega programa je bilo poskusno delo, med katerim so lahko delodajalci najprej
spoznali, preizkusili in usposobili mlade za potrebe delovnega mesta. Ostali programi
zaposlovanja praviloma te možnosti nimajo. Prednost pri vključevanju v program so imeli
mladi, ki so bili dlje časa brezposelni, ki niso bili vključeni v še noben ukrep aktivne politike
zaposlovanja, iskalci prve zaposlitve, tisti z večjimi možnostmi za zaključek programa in
ohranitev zaposlitve in osebe s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. Program Prvi izziv je
prispeval k trajnostnemu razvoju, ker je spodbujal zaposlovanje mladih in ponovno
vključevanje brezposelnih oseb na trg dela, zmanjševal njihovo socialno izključenost in
revščino ter izboljševal njihove nadaljnje zaposlitvene možnosti.
V letu 2017 se je pričel izvajal program Trajno zaposlovanje mladih. Namen programa je
spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, s čimer se
prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Brezposelna oseba skupaj s svetovalcem zaposlitve izdela zaposlitveni načrt z aktivnostjo
vključitve v program Trajno zaposlovanje mladih. Na podlagi podpisanega zaposlitvenega
načrta in predhodne napotitve na objavljeno prosto delovno mesto mlada brezposelna
oseba na Zavodu RS za zaposlovanje podpiše pogodbo o vključitvi v program Trajno
zaposlovanje mladih, z delodajalcem pa podpiše pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V
letu 2017 je bilo v ta program vključenih 1 230 mladih brezposelnih oseb. Program Trajno
zaposlovanje mladih se izvaja tudi v letu 2018.
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5.3 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP ZA RANLJIVE MLADE
V okviru ukrepa za ranljive mlade se v času izvajanja Jamstva za mlade izvaja program
javnih del. Namenjen je aktiviranju dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih v evidenci
brezposelnih oseb več kot 1 leto. Omogoča enoletno zaposlitev na področjih socialnega
varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih
sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitni delodajalci. Zavod RS za zaposlovanje in
naročnik javnih del zagotavljata sredstva za izvajanje programov javnih del.
Dolgotrajno brezposelna oseba skupaj s svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje izdela
zaposlitveni načrt z aktivnostjo vključitve na javno delo. Po opravljenem zdravniškem
pregledu Zavod RS za zaposlovanje pripravi za brezposelno osebo pogodbo o vključitvi na
javno delo, ki jo pred sklenitvijo delovnega razmerja brezposelna oseba podpiše. Z
delodajalcem podpiše posebno pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere je vključeni na javno
delo upravičen do plače, izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne
usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnega dela, in do letnega dopusta, ki
traja najmanj štiri tedne, ter regresa za letni dopust.
Tabela 5: Število vključenih mladih brez zaposlitve v program javnih del v RS od leta
2014 do leta 2017
dec. dec. dec. dec.
2014 2015 2016 2017
Število vključenih mladih brez
zaposlitve v javna dela
1747 1434 1156 902

Vir: Zavoda RS za zaposlovanje (2018)
V času izvajanja Jamstva za mlade se je število vključenih mladih v program javnih del
zmanjševalo zaradi izboljšanja gospodarskih razmer in zmanjšanja števila brezposlenih
mladih (Tabela 4).
Z vključitvijo na javno delo mladi pridobijo zaposlitev in višjo socialno varnost, nova znanja
ter delovne izkušnje. Povečajo si zaposlitvene možnosti po zaključku vključitve na javno
delo zaradi vključenosti v delovno okolje in razširjene socialne mreže. Program javnih del
se izvaja tudi v letu 2018.

5.4 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP ZA PODPORO PODJETNIŠTVU
V letu 2014 se je izvajal program Subvencije za samozaposlitev, ki je brezposelnim mladim
omogočal uresničevanje podjetniške ideje in ustvarjanje delovnih mest v mikro podjetjih.
S programom sta jim bili nudeni pomoč pri samozaposlitvi s preveritvijo poslovne ideje in
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usposabljanjem ter subvencioniranje samozaposlite. V letu 2014 je bilo v program
vključenih 2 681 mladih, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb. V letu 2015 se ukrep za
podporo podjetništvu ni izvajal.
V letih 2016 in 2017 je potekal program Spodbujanje ženskega podjetništva. Cilj programa
je bil subvencioniranje samozaposlitev žensk brez zaposlitve s terciarno izobrazbo, ki so bile
prijavljene v evidenc brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. V program so se vključile na
podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta, ki so ga pripravile skupaj s svetovalcem
zaposlitve. Vključene v program so pridobile certifikat o zaključenem programu
podjetniškega usposabljanja Javne agencije SPIRIT. Na podlagi certifikata so pridobile
možnost za subvencioniranje, ki je znašalo 5.000 EUR za ohranitev samozaposlitve vsaj 24
mesecev.
Do konca l. 2016 se je vključilo v program spodbujanja ženskega podjetništva 243 žensk, od
tega 40 mlajših od 30 let. V letu 2017 se jih je vključilo 405, od tega 77 mlajših od 30 let.
Program se izvaja tudi v letu 2018.
V letu 2018 teče tudi nov program Spodbude za mlade podjetnike. Program se izvaja v obliki
subvencije za samozaposlitev brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki bodo
predhodno uspešno zaključili program podjetniškega usposabljanja in pridobili potrjen
podjetniški načrt. V usposabljanje Zavod RS za zaposlovanje napotuje le osebe, stare do
vključno 28 let, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih osebe. Subvencija znaša 5.000 EUR
za samozaposlitev za vsaj 12 mesecev.

5.5 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP ZA MLADE NA PODEŽELJU
Trenutno Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja program Pomoč pri
zagonu kmetijske dejavnosti za mlade kmete. Cilj programa je prispevati k izboljšanju
starostne strukture nosilcev na kmetijskih gospodarstvih ter k izboljšanju upravljanja
kmetijskih gospodarstev. Na ta način se želi doseči izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev in s tem hitrejše strukturno prilagajanje tega sektorja.
Pomemben cilj je tudi ustanavljanje novih delovnih mest in s tem povečanje zaposlenosti v
kmetijskem sektorju.
Upravičenci do podpore so mladi kmetje ali pravne osebe – gospodarske družbe, v katerih
je mladi kmet edini družbenik in poslovodja. Mladi kmetje morajo biti na dan oddaje vloge
stari od 18 do 40 let, imeti morajo ustrezno poklicno znanje ter prvič vzpostavljeno
kmetijsko dejavnost.
Pomoč pri zagonu kmetijske dejavnosti je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev
kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Za upravičenca, ki se zaposli ali načrtuje
zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu oziroma v gospodarski družbi, ki je nosilec
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kmetijskega gospodarstva, znaša znesek podpore 45.000 EUR. Zaposlitev na kmetijskem
gospodarstvu v primeru upravičenca, ki je fizična oseba, pomeni, da je mladi kmet
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti. Zaposlitev v
primeru upravičenca, ki se zaposli pri gospodarski družbi, pomeni, da ima mladi kmet kot
poslovodja sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega
gospodarstva, in sicer za polni delovni čas. (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, 2018). V obdobju 2014–2015 je bilo v okviru ukrepa za mlade na podeželju v
aktivnosti pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete ter shemo za plačilo za mlade kmete
vključenih 3 916 mladih kmetov.

5.6 ANALIZA VKLJUČENIH V UKREP ZA VKLJUČEVANJE V PROJEKTE ZA MLADE
V času izvajanja Jamstva za mlade se ukrep za vključevanje v projekte za mlade še ni izvajal.
18. 5. 2018 je Ministrstvo RS za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in
2019. Odpiranje vlog je potekalo dne 6. 7. 2018 v prostorih Ministrstva RS za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Namen javnega razpisa je podpora pri izvajanju inovativnih projektov, ki bodo omogočili
večjo zaposljivost brezposelnih mladih do vključno 28 leta starosti, razvijanje ustreznih
kompetenc in pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve. Inovativni projekti za večanje
zaposljivosti mladih predstavljajo razvoj inovativnih načinov za hitro aktivacijo mladih na
trgu dela s spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno
vključevanje na trg dela in povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti. Namen javnega
razpisa je tudi aktiviranje delodajalcev pri teh aktivnostih ter spodbujanje partnerskega
sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela s ciljem nižanja brezposelnosti mladih.
Izbrani izvajalci na razpisu bodo v inovativne projektne aktivnosti dolžni vključiti v l. 2018
in 2019 133 brezposelnih mladih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 200 brezposelnih
mladih iz kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izbrani izvajalci bodo izvajali projektne
aktivnosti ob sodelovanju Zavoda RS za zaposlovanje v skupnem trajanju od najmanj 100
do največ 150 ur in največ 2 meseca za vsako vključeno mlado brezposelno osebo. Ta bo z
vključitvijo pridobila in krepila sposobnosti, znanje, veščine in spretnosti ter se pripravljala
na zaposlitev in kasnejšo vključitev v delovno okolje, zato bodo pri izvajanju projektnih
aktivnosti sodelovali tudi potencialni delodajalci.
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6 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo vsebuje analizo mladih na trgu dela in analizo ukrepov Jamstva za mlade za
aktivacijo mladih na trgu dela v Slovenij. Iz analize položaja mladih na trgu dela je razvidno,
da je gospodarska kriza, ki se je začela v letu 2008, močno vplivala na položaj mladih na trgu
dela. Izrazito zmanjšanje povpraševanja delodajalcev po novih kadrih je med mladimi
povzročilo velik porast registrirane brezposelnosti. Od decembra 2008 do decembra 2013,
ko je število mladih brez zaposlitve, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS
za zaposlovanje, doseglo vrh v opazovanem obdobju, se je njihova brezposelnost povečala
kar za 78 %. Z umiritvijo gospodarskih razmer je do konca opazovanega obdobja število
brezposelnih mladih padlo pod število mladih brez zaposlitve v začetku krize.
Primerjava stopnje brezposelnosti med mladimi v EU-28 in v Sloveniji do 24. leta starosti je
pokazala, da je stopnja anketne brezposelnosti med mladimi tako v EU-28 kot v Sloveniji do
decembra 2013 naraščala, nato pa je postopno upadala. Povprečna stopnja brezposelnih
mladih v EU-28 je bila vseskozi višja kot med mladimi v Sloveniji. Analiza je pokazala, da je
stopnja anketne brezposelnosti drugačna od stopnje registrirane brezposelnosti, saj
metodologija anketne brezposelnosti upošteva dejanski status na trgu dela in zazna tudi
osebe, ki opravljajo študentsko delo. Zmanjšanje potreb po študentskem delu v času
gospodarske krize je imelo velik vpliv tudi na višjo anketno stopnjo brezposelnosti med
mladimi.
1. hipoteza diplomskega dela je potrjena, saj ukrepi Jamstva za mlade, ki podpirajo
aktivacijo mladih na trgu dela, omogočajo mladim brezposelnim do 29. leta starosti
pridobivanje novih znanj, delovnih izkušenj in hitrejše zaposlovanje. Izboljšujejo njihov
položaj na trgu dela, kajti s pridobljenimi veščinami in izkušnjami postanejo konkurenčni na
trgu dela in si zmanjšajo možnosti za socialno izključenost. Od l. 2014, ko se je začelo izvajati
Jamstvo za mlade, se število mladih brez zaposlitve ves čas pospešeno zmanjšuje.
2. hipoteza, in sicer da stanje v gospodarstvu v veliki meri vpliva na število mladih brez
zaposlitve, je potrjena skozi prikaz gibanja števila mladih brez zaposlitve v opazovanem
obdobju. Z začetkom gospodarske krize se je število mladih brez zaposlite začelo povečevati
in je raslo vse do vrha gospodarske krize v letu 2013. Z umirjanjem gospodarskih razmer,
povečevanjem zaposlovanja, se je tudi število mladih brez zaposlitve začelo zmanjševati, in
sicer permanentno do konca opazovanega obdobja. Napovedi za prihodnje dve leti so
optimistične, saj se še naprej napovedujeta gospodarska rast in zmanjševanje števila
brezposelnih oseb.
3. hipoteza je potrjena, ker mladi, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, tako je pokazala
analiza zbranih podatkov in informacij, izkazujejo potrebo po okrepljenem svetovanje na
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Zavodu RS za zaposlovanje. Le-to je ključni element za učinkovito izvajanje ukrepov Jamstva
za mlade. Z okrepljenim svetovanjem mladi na Zavodu RS za zaposlovanje pridobijo
informacije o razmerah na trgu dela ter pravicah in obveznostih iz naslova brezposelnosti.
Svetovalaci jih ozavestijo, da sta osnova vsake uspešne strategije iskanja službe vztrajnost
in pridobivanje novega znanja ter kompetenc, ki so iskane na trgu dela. Preveč iskalcev dela,
ki išče zaposlitev že dlje časa, v iskanje zaposlitve ne vlaga dovolj dela in energije. Dobiti
dobro službo pa je kompleksno opravilo, ki zahteva vsakodnevni trud, veliko energije in
osredotočenost na področje dela, za katerega je iskalec zaposlitve usposobljen.
Ob potrjenih hipotezah pa bi želel opozoriti še na določena področja problematike
zaposlovanja mladih, na katerih so obravnavani ukrepi premalo učinkoviti. Na podlagi
analize ukrepov za aktivacijo mladih na trgu dela sem ugotovil, da le-ti mladim sicer koristijo
pri iskanju zaposlitve, saj jim nudijo možnost za pridobitev novih znanj in izkušenj, a je kljub
izvajanju Jamstva za mlade in pozitivnim premikom na trgu dela še vedno premalo
ustreznih delovnih mest. Mladi imajo še vedno težave pri iskanju zaposlitve, zlasti nizko
izobraženi in tisti s terciarno izobrazbo ter dolgotrajno brezposelni.
Kljub povečanemu številu zaposlitev svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje in kljub
kariernemu svetovanju je manj kot polovica mladih v prvih 4 mesecih prijave v evidenco
brezposelnih oseb dobila ponudbo za zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu in
vključitev v izobraževanje, kar je daleč od zaveze Vlade RS, ki jo je podala l. 2014 ob
sprejetju Jamstva za mlade, in sicer da bo vsaki mladi osebi do 29. leta starosti v prvih 4
mesecih prijave v evidenci brezposelnih oseb ponujeno zaposlitev, usposabljanje na
delovnem mestu, krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. Okrepljeno
karierno svetovanje, ki ga nudijo zaposleni na Zavodu RS za zaposlovanje, je gotovo
dobrodošlo, a ker le ni tako učinkovito, kot se je pričakovalo, bi bilo mogoče smiselno
razmišljati, da bi se veščine in znanja, ki so potrebni pri iskanju službe, vnesli v srednješoske
izobražavene programe, mogoče kot izbirni predmet ali v tečajni obliki.
Zaključujem z mislijo, da mladi živijo v okolju, ki jim ni preveč naklonjeno. Prehod iz
izobraževanja v zaposlitev, iz mladosti v odraslost se pomika v pozna dvajseta leta, razlike
med mladostjo in odraslostjo se brišejo. Mladi so zaradi daljšega šolanja vedno dlje
ekonomsko odvisni od staršev. Delodajalci se bodo morali začeti zavedati, tako kot družba
nasploh, da nimajo prihodnosti, če ne znajo učinkovito uporabiti potenciala mladih in jim
ponuditi priložnosti, da se zaposlijo.
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