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POVZETEK

Magistrsko delo z naslovom Ekonomska analiza ukrepov za zaposlovanje mladih predstavlja
analizo položaja mladih na trgu dela in ukrepov, ki jih je država sprejela po zadnji gospodarski
krizi za izboljšanje njihovega položaja. Ta je še dodatno opozorila na problematičen položaj
mladih na trgu dela, saj so bili v obdobju krize prav mladi tisti, ki so med prvimi izgubili
zaposlitev.
Brezposelnost mladih je kompleksen problem, na katerega vpliva več dejavnikov, ki se med
seboj prepletajo in součinkujejo. Država se je tega problema lotila predvsem z okrepljenim
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter s sprejemom reform in zakonov, ki so
usmerjeni k problematiki brezposelnosti mladih.
V magistrskem delu najprej opredelim mlade ter predstavim njihov položaj na trgu dela z vidika
njihove delovne aktivnosti. Sledi opredelitev problema brezposelnosti mladih s poudarkom
glavnih dejavnikov brezposelnosti ter predstavitev ključnih ukrepov države na tem področju.
Zaključim s predstavitvijo analize učinkov, ki so jih ukrepi države imeli na ključne težave
mladih na trgu dela in ob vstopu nanj.

Ključne besede: mladi na trgu dela, brezposelnost mladih, zaposlovanje mladih, mladinski trg
dela, APZ, reforma trga dela, spodbujanje zaposlovanja mladih

ABSTRACT

This thesis presents the analysis of the position of youth in the labour market, and the measures
taken by the state following the last economic crisis to improve their position. The crisis
provided further warnings about the youth’s problematic position in the labour market, as they
were some of the first people to lose their employment.
Youth unemployment is a complex problem, influenced by a variety of intertwining and
cooperating factors. The state initially attempted to mend this problem especially by a
reinforced execution of active employment policies, as well as by adopting reforms and laws
directed towards solving the youth unemployment issue.
This thesis’ first part defines youth and presents their position in the labour market from the
viewpoint of their work activity. Following that, the problem of youth unemployment is
presented with an emphasis on the major unemployment factors and the presentation of the
state’s key measures to remedy the issue. Finally, an analysis is presented of the effects the
state’s measures left on the youth employment and the main issues they are faced with when
they enter the labour market.

Key words: youth in labour market, youth unemployment, youth employment, youth labour
market, APZ, labour market reform, youth employment promotion
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1. Uvod
Prehod iz sfere izobraževanja na trg dela je zagotovo ena najpomembnejših prelomnic v
življenju posameznika, ki predstavlja glavni pogoj finančne neodvisnosti in omogoča
posamezniku osamosvojitev od matične družine. Prehod na trg dela je lahko stresen in
dolgotrajen ter pospremljen z več ovirami, predvsem za ranljive skupine na trgu dela, kamor se
uvrščajo tudi mladi.
V zadnjih letih je Evropo zajela kriza brezposelnosti mladih, ki je precej vplivala na kakovost
življenja mladih, njihovo samostojnost in stopnjo socialne vključenosti.1 Zadnja gospodarska
kriza je še dodatno opozorila na problematičen položaj mladih na trgu dela in spodbudila državo
k sprejemanju ukrepov za zaposlovanje mladih, ki so usmerjeni predvsem k dejavnikom, ki
vplivajo na brezposelnost mladih in njihov položaj na trgu dela. Eden najpomembnejših izzivov
zaposlovanja mladih je zagotovo segmentacija na trgu dela, z negativnimi posledicami katere
se najpogosteje soočajo predvsem mladi. Medtem ko so starejši praviloma zaposleni v rednih
zaposlitvah, se pri mlajši generaciji delodajalci pogosteje odločajo za zaposlitev za določen čas
oziroma druge fleksibilne oblike zaposlitve.2 Država je za odpravo tega problema leta 2013
sprejela reformo trga dela in kasneje leta 2015 še reformo študentskega dela, ki je bilo zaradi
davčnih in regulatornih ugodnosti še posebej privlačno za delodajalce pri zaposlovanju mladih.
Za dvig zaposljivosti mladih je država po krizi okrepila izvajanje ukrepov APZ in sprejela
shemo Jamstva za mlade, ki izhaja iz ideje Evropske unije o vzpostavitvi skupnih mehanizmov
za izboljšanje stanja na področju zaposlovanja mladih. Ti ukrepi so usmerjeni tudi k
odpravljanju strukturnih neskladij na trgu dela, ki so prav tako eden izmed ključnih dejavnikov
za višjo brezposelnost mladih. Z namenom odprave teh neskladij je država okrepila izvajanje
storitev za trg dela, ki sta skupaj z ukrepi APZ določeni v ZUTD in z ostalimi ukrepi prispevata
k hitrejši aktivaciji mladih na trg dela.
Uspešnost teh ukrepov je popolnoma realno težko oceniti, saj so se v obdobju po gospodarski
krizi razmere v gospodarstvu začele postopoma izboljševati. To je omogočilo hitrejše okrevanje
zaposlenosti, ki je leta 2018 presegla predkrizno raven.3 Kljub temu menim, da so se omenjeni

1 Porcaro et al., Kakovostna delovna mesta za mlade, str. 3, URL: http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/YFJ_QualityJobs_SLO.pdf.
2 Ignjatović in Trbanc, Zaposlovanje in brezposelnost mladih: aktivni, fleksibilni in prilagodljivi, v: MED OTROŠTVOM IN ODRASLOSTJO: ANALIZA
POLOŽAJA MLADIH V SLOVENIJI 2009 (2009), str. 42.
3 Bednaš et. al, Poročilo o razvoju 2018, str. 33-34, URL: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf
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ukrepi države izkazali za uspešne in so prispevali k izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Ti
so bili namreč načrtno usmerjeni h glavnim težavam mladih na trgu dela, zaradi česar menim,
da so kljub izboljšanju razmer v gospodarstvu, pomembno prispevali k dvigu zaposlovanja te
ranljive skupine na trgu dela. To hipotezo bodo potrdili ali ovrgli podatki analize, ki jo bom
izvedla na koncu magistrske naloge s primerjavo aktualnih podatkov s podatki izpred krize.

2. Opredelitev mladih
Mladi predstavljajo poseben del družbe, saj se v njih odražajo pretekli demografski vzorci ter
tudi sedanji in prihodnji družbeni trendi gospodarskih kazalnikov. Jasne in enotne opredelitve
koga šteti med mlade, ki bi bila skupna vsem državam, ni. Organizacija združenih narodov pri
opredeljevanju mladine upošteva definicijo iz leta 1985 in po njej med mlade prišteva vse, ki
so stari od 15 do 24 let. Statistični urad RS in nekatere druge evropske države s pojmom mladi
opredeljujejo ljudi, stare med 15 in 29 let.4 V svoji magistrski nalogi bom zato zaradi lažje
obdelave statističnih podatkov kot mlade upoštevala ljudi, stare med 15 in 29 let.
Mladost je življenjsko obdobje, v katerem mladi sprejemajo pomembne odločitve, ki vplivajo
na odraslost. V tem obdobju se razvijajo predvsem socialne veščine in sposobnosti za
prevzemanje statusa odrasle osebe ne raznih področjih; tako poklicnem kot interaktivnopartnerskem, politično-etičnem in potrošniško-kulturnem.5 To življenjsko obdobje je zelo
dinamično in ga zaznamujejo predvsem trije pomembni prehodi; prehod iz izobraževanja na trg
dela, prehod iz izvorne družine v lastno domovanje in prehod iz ekonomske odvisnosti v
neodvisnost.6 Prav prehod v zaposlitev mlade dejansko postavi med enakopravne člane družbe
in jim zagotavlja socialno in ekonomsko neodvisnost.7 So pa ti prehodi mladih na področje dela
in zaposlitev v sodobni družbi veliko bolj kompleksni in diferencirani kot v preteklosti. Zaradi
opuščanja koncepta polne zaposlenosti prihaja do večje negotovosti pri osamosvajanju mladih
in njihovem vstopanju v svet dela.8 Prelomno razdobje v življenju vsakega posameznika, ko
vstopi z izobraževanja na trg dela, pa se pomika v poznejša leta, saj vse več mladih nadaljuje
šolanje na terciarni ravni.9 Eden izmed razlogov za podaljševanje študija je tudi izogibanje

4 Vertot, MLADI V SLOVENIJI (2009), str. 10-11.
5 Trbanc, Mladi na prehodu in njihova zaposljivost v sodobnih družbah, v: ZAPOSLOVANJE-SOCIALNO VKLJUČEVANJE (2005), str. 13-14.
6 Miloševič Zupančič, Postopki pridobivanja in izbire mladih kadrov pri najboljših slovenskih zaposlovalcih: kako so izbrana slovenska podjetja pri
zaposlovanju prilagojena značilnostim mladim (2014), str. 44.
7 Trbanc, Mladi na prehodu in njihova zaposljivost v sodobnih družbah, v: ZAPOSLOVANJE-SOCIALNO VKLJUČEVANJE (2005), str. 13-14.
8 Rapuš-Pavel, RANLJIVOST MLADIH PRI SOOČANJU Z BREZPOSELNOSTJO (2005), str. 329.
9 Festić, Mencinger, Romih, Brinar, Softić, VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA, str. 1, URL:
http://www.eipf.si/fileadmin/eipf/user_upload/publikacije/konference/001-vkljucevanje-mladih-na-trg-dela-povzetek-si.pdf
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mladih brezposelnosti, kar lahko po eni strani privede do tega, da so zaradi previsoke izobrazbe
še težje zaposljivi. Visoka izobrazba brez delovnih izkušenj je namreč med delodajalci zelo
malo cenjena.10 Za mlade je sicer značilno, da med šolanjem pogosto prehajajo na trg delovne
sile z opravljanjem občasnih, honorarnih, počitniških in sezonskih del in si tako nabirajo
določene izkušnje. Vendar kljub temu dejanski prehod iz šolanja v zaposlitev pogosto ostaja
problematičen predvsem zaradi strukturnih lastnosti trga delovne sile oziroma mehanizmov
njegovega delovanja, o čemer bo več povedanega v nadaljevanju.11

3. Položaj mladih na trgu dela
Mladi predstavljajo četrtino delovne sile na svetu, a hkrati tudi polovico brezposelnih. Trgi dela
po vsem svetu imajo vedno večje težave pri zagotavljanju stabilnih in perspektivnih zaposlitev
za mlade ljudi. Zaradi brezposelnosti so še posebej ranljivi mladi z nizko izobrazbo, saj brez
sredstev za preživljanje težko pridejo do primerne izobrazbe in osnovnega zdravstva, kar je med
drugim pogoj za ustrezno zaposljivost posameznika. Veliko mladih po vsem svetu se tako vrti
v začaranem krogu brez velikih možnosti za ustrezno zaposlitev.12
Mladi se od drugih kategorij na trgu delovne sile ločijo po nekaterih specifičnih lastnostih, ki
vplivajo predvsem na odnos delodajalcev do njih. Zato strokovnjaki zelo pogosto govorijo tudi
o mladinskih trgih delovne sile kot o posebnih segmentih trgov delovne sile, kjer so na eni strani
mladi, ki iščejo prve stalne zaposlitve, in na drugi delovna mesta, ki so jih delodajalci
pripravljeni ponuditi mladim. Raziskovalci mladinskih trgov delovne sile nadalje ugotavljajo,
da so ti notranje vse bolj diferencirani in da so mladi že pri vstopu na trg delovne sile v vedno
bolj različnih položajih, na kar vplivajo vse večje dohodkovne razlike takoj po vstopu na trg
dela, razlike v vrstah zaposlitve ter razlike v zaposlitvenih možnostih glede na uspešno
dokončano izobraževanje.13
Osnovna razločevalna lastnost mladih na trgu delovne sile je prav mladost kot obdobje
prehodov in vključevanja v različne vloge tako na delovnem kot socialnem področju. Za
delodajalce so pomembni predvsem trije vidiki mladosti – znanje, delovne izkušnje in
značilnosti, ki so posledica socializacije ali osebnostnih lastnosti.14

10 Lah et al., FROM TRAINEESHIP TO RETIREMENT (2013), str. 22.
11 Trbanc in Verša, Zaposlovanje mladih, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 338.
12 Vertot, MLADI V SLOVENIJI (2009), str. 2.
13 Trbanc in Verša, Zaposlovanje mladih, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 339.
14 Prav tam, 339-340.
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Mladi predstavljajo eno izmed družbenih skupin, ki so najbolj izpostavljene spremembam na
zaposlitvenem trgu in ima poleg starejših, dolgotrajno brezposelnih in invalidov najvišjo
stopnjo brezposelnosti. Brezposelnosti so najbolj izpostavljeni prav prvi iskalci zaposlitve, ki
šele vstopajo na trg dela.15 Čeprav veljajo za zelo prilagodljiv in izobražen del trga delovne sile,
so njihove zaposlitve večinoma negotove, slabše plačane in sklenjene s pogodbami za določen
čas. Zelo pogosto tudi opravljajo občasna, honorarna in študentska dela ter se zaposlujejo v
drugih negotovih oblikah dela. V primerjavi z mladimi so zaposlitve drugih družbenih skupin
v večini bolj varne in manj prožne, kar je posledica izrazite segmentacije trga dela.16
Položaj mladih na trgu dela na tem mestu bežno orisujejo tudi podatki raziskave Statističnega
urada Republike Slovenije (SURS), ki jo je v 2. četrtletju leta 2016 izvedel med delovno
aktivnimi17 mladimi, starimi med 15 in 34 let in s katero je ugotovil vrste njihove delovne
aktivnosti.
Graf 3.1 Delovna aktivnost mladih, starih med 15 in 34 let, v 2. četrtletju leta 2016, v %
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15 Leskošek, Zaposlitvene možnosti mladih (2009), str. 207.
16 Mladinski svet Slovenije, ZAPOSLOVANJE MLADIH: PROGRAMSKI DOKUMENT MLADINSKEGA SVETA SLOVENIJE (2010), str. 12
17 Po definiciji SURS med delovno aktivno prebivalstvo šteje osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred izvajanjem raziskovanja opravile
kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo. Sem uvrščajo tudi tiste zaposlene ali samozaposlene, ki jih v zadnjem
tednu pred izvedbo ankete ni bilo na delo ter tiste, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja delovnega razmerja, ter osebe na porodniškem dopustu
ter pomagajoče družinske člane.
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Graf 3.1 prikazuje vrste delovne aktivnosti mladih, starih med 15 in 34 let, v 2. četrtletju leta
2016. Mladi so razdeljeni v dve starostni skupini, med katerima je po podatkih SURS glavna
razlika predvsem v zaposlitvi v delovnem razmerju in opravljanju dela preko študentskega
servisa. Mlajša starostna skupina je pričakovano v večji meri delovno aktivna predvsem na
račun opravljanja dela preko študentskega servisa. Leta 2016 je bilo med najmlajšimi takih
47,1 %, medtem ko je v drugi starostni skupini pričakovano veliko manj mladih opravljalo delo
preko študentskega servisa (glej graf 3.1). Študentsko delo dijakom in študentom omogoča prve
delovne navade in izkušnje ter stik s potencialnimi delodajalci ter z dohodkovnega stališča
prispeva k njihovi samostojnosti.18 Po drugi strani pa je študentsko delo najbolj fleksibilna
oblika zaposlovanja na slovenskem trgu dela, saj iz njega izhaja zelo majhen obseg pravic in
dolžnosti tako na strani delojemalcev kot delodajalcev, zaradi česar so dijaki in študentje zelo
zaželena delovna sila.19 Čeprav je študentsko delo sistemsko urejena oblika dela, primerna za
šolajočo se mladino, je zelo pogosto zlorabljeno. Zaradi omenjene fleksibilnosti vse več
študentov opravlja študentsko delo, ki je popolnoma primerljivo rednemu delovnemu razmerju.
Do zlorab prihaja tudi na strani mladine s fiktivnimi in alternativnimi vpisi, ki jim omogočajo
podaljševanje študija, in na ta način tudi opravljanje študentskega dela.20 Ignjatovič in Trbanc
zato menita, da se je študentsko delo iz oblike socialnega korektiva in pomoči študentom
preobrazilo v obliko fleksibilnega zaposlovanja in predstavlja anomalijo, ki obremenjuje trg
delovne sile.21
Če pogledamo dalje, je bil skoraj enak odstotek mladih iz prve starostne skupine že zaposlenih
preko pogodbe o zaposlitvi. Med njimi jih je bilo 50,9 % zaposlenih za določen čas in 49,1 %
za nedoločen čas, kar prikazuje graf 3.2.

18 ŠOS, Dokument o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji, str. 71, URL: http://www.studentska-org.si/wpcontent/uploads/2017/06/s178_dokument_sos_koncna.pdf.
19 Prav tam, str. 67.
20 Prav tam, str. 71.
21 Ignjatović, Trbanc, Zaposlovanje in brezposelnost mladih: aktivni, fleksibilni in prilagodljivi (2009), str. 45.
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Graf 3.2 Vrsta zaposlitve mladih, starih med 15 in 34 let, glede na trajanje zaposlitve, v 2. četrtletju
leta 2016, v %
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Vir: SURS
Glede na podatke SURS več kot polovica mladih iz prve starostne skupine delo opravlja v
nerednih oblikah zaposlitve predvsem na račun visoko zastopanega študentskega dela. Drugače
je v drugi starostni skupini, kjer je delo preko pogodbe o zaposlitvi opravljalo 95,4 % vseh
delovno aktivnih, starih med 24 in 35 let. Od tega jih je bilo 25,5 % zaposlenih za določen čas
in 74,5 % za nedoločen čas.

4. Brezposelnost mladih
Problematika brezposelnosti mladih je zelo obsežna in je prisotna tako v Sloveniji kot drugih
državah Evropske unije. Prav mladi so ena izmed družbenih skupin, ki so najbolj izpostavljene
spremembam na zaposlitvenem trgu. Poleg starejših od 50 let predstavljajo skupino z najvišjo
stopnjo brezposelnosti, med katerimi najbolj izstopajo iskalci prve zaposlitve, ki šele vstopajo
na trg dela.22 Brezposelnost mladih ni problematična le z vidika umeščanja te skupine na trg
dela in nadaljnjih kariernih možnosti, ampak tudi z vidika negativnih psiholoških in širših
družbenih posledic.23 Družba se z ignoriranjem brezposelnosti mladih na neki način odpoveduje

22 Leskošek, Zaposlitvene možnosti mladih, str. 207, URL: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-IRXSFBKE/511e2806-b277-4faa-8764d161c81e06ad/PDF
23 Trbanc, Mladi na prehodu in njihova zaposljivost v sodobnih družbah, v: ZAPOSLOVANJE-SOCIALNO VKLJUČEVANJE (2005), str. 13-14
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delu potencialno najbolj produktivnega sloja prebivalstva.24 Delovni potencial mladih je namreč
ob zaključku formalnega izobraževanja zelo visok. Velika prilagodljivost, želja po delu in
nadaljnjem učenju ter kreativnost in inovativnost so lastnosti mladih iskalcev zaposlitve, ki
omogočajo visoko učinkovitost pri delu. Ovire na trgu dela imajo mnogo dolgoročnih
negativnih posledic tako za posameznike, kot družbo in državo nasploh. Na prvem mestu je
treba omeniti izgubo pomembnega delovnega potenciala, ki bi v družbo prinesel nove
razsežnosti razvoja in na ta način prispeval h krepitvi splošne družbene blaginje. Poleg tega
ovire pri zaposlovanju mladih pomenijo za državo več izdatkov v obliki socialnih transferjev
in veliko izgubo vložka države v izobraževanje. Z vidika posameznika pa ovire na trgu dela
upočasnjujejo proces osamosvajanja in osebnega razvoja ter zavedanja o družbeni odgovornosti
in pomenu aktivnega državljanstva. Delo posamezniku predstavlja zgolj vir preživetja, dodana
vrednost na delovnem mestu pa je vsak dan manjša. Posebno pozornost je treba nameniti tudi
dolgotrajni brezposelnosti, ki posameznika še dodatno izolira ter vpliva na njegovo samozavest
in zagon.25

4.1.

Dejavniki, ki vplivajo na brezposelnost mladih

Po ugotovitvah Hess in drugih naj bi bil porast brezposelnosti na splošno posledica štirih
dejavnikov: gospodarske recesije, demografskih sprememb, socialne politike minimalnih plač
ter pomanjkljive izobrazbe oziroma kvalifikacij. Na zvišanje števila brezposelnih v Evropi sta
vplivali tudi zaposlovalna in socialna politika, saj se je v preteklosti namesto aktivne politike
zaposlovanja večinoma izvajala pasivna politika, ki se je ukvarjala predvsem z dohodkovno
podporo brezposelnim.26 Da so socialne podpore skupaj z neprožnostjo trga dela eden ključnih
vzrokov za brezposelnost v EU, je največkrat ponavljana ekonomska dogma zadnjega
desetletja, ki naj bi jo potrjevala predvsem primerjava nizke brezposelnosti v ZDA v primerjavi
z visoko v EU. Brezposelnost je sicer res osrednja težava EU, a omenjena dogma vseeno ne
more popolnoma držati. Zelo različne stopnje brezposelnosti in brezposelnosti mladih v
državah EU niso odvisne zgolj od neprožnosti ponudbe in omejitev na trgu dela, nanjo močno
vplivajo tudi razlike med institucionalnimi ureditvami in izobraževalnimi sistemi v državah
EU.27

24 Festić, Mencinger, Romih, Zaposlovanje mladih v EU: prvi del (2008), str. 26
25 Mladinski svet Slovenije, ZAPOSLOVANJE MLADIH: PROGRAMSKI DOKUMENT MLADINSKEGA SVETA SLOVENIJE (2010), str. 14
26 Rapuš-Pavel, RANLJIVOST MLADIH PRI SOOČANJU Z BREZPOSELNOSTJO (2005), str. 334, URL: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:docIHTJBPVK/50ea6ca0-087a-4d68-991f-7e6427624a95/PDF
27 Festić, Mencinger, Romih, Zaposlovanje mladih v EU: prvi del (2008), str. 26
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Trbanc opredeljuje tri večje skupine dejavnikov, ki vplivajo na zaposlovanje mladih,
pojasnjujejo hitrost prehodov mladih iz šolanja v zaposlitev ter obseg in gibanje mladinske
brezposelnosti. Te dejavnike loči na strukturne, institucionalne in individualne. Strukturni in
institucionalni se pojavljajo na makroravni, tretji se pojavljajo na mikroravni, vsi pa se med
seboj prepletajo in součinkujejo.28
Po prebiranju literature sem se odločila, da izpostavim in predstavim naslednje dejavnike, ki
vplivajo na brezposelnost mladih in njihov slabši položaj na trgu dela v primerjavi z ostalimi
starostnimi skupinami.

4.2.1. Gospodarski dejavniki
Na mladinskem trgu dela je mogoče opaziti izrazito povezanost gibanj zaposlovanja z
ekonomskimi cikli, kar gre pripisat veliki občutljivosti mladinske brezposelnosti na ekonomska
nihanja. Tako na primer v manj ugodnih obdobjih, kot sta recesija in stagnacija, brezposelnost
najbolj prizadene mlade, ki so šele na pragu sistema zaposlovanja in mlade, ki opravljajo
nestabilne in nestalne zaposlitve.29 O'Higgins v svojem prispevku iz leta 1997 odpira vprašanje,
zakaj nihanja v agregatnem povpraševanju na trgu dela nesorazmerno vplivajo na mlade v
primerjavi z drugimi. Za to navaja več razlogov, ki so tako na strani ponudbe kot povpraševanja.
Pri mladih je v primerjavi s starejšimi večja verjetnost, da bodo pogosteje prostovoljno prekinili
delovno razmerje, saj se zavedajo, da bodo s širokim naborom izkušenj hitreje prišli do ustrezne
zaposlitve, poleg tega jih večina še nima obveznosti preživljanja svojih družin. Takšno
prostovoljno prekinjanje delovnih razmerij je sicer ciklično manj občutljivo od razpoložljivosti
delovnih mest, vendar O'Higgins meni, da bo v obdobju, ko bo razpoložljivost delovnih mest
omejena, brezposelnost največja prav med tistimi mladimi, ki so nagnjeni k pogostejši menjavi
delovnih mest. Čeprav lahko razlog najdemo na strani ponudbe, so tudi po mnenju avtorja za
nesorazmerno višjo brezposelnost mladih veliko bolj pomembni razlogi na strani
povpraševanja. Ko so podjetja prisiljena k odpuščanju delovne sile, ta zagotovo pretehtajo tudi
oportunitetne stroške. Ti so pri mlajših zaposlenih nižji, saj so po večini manj usposobljeni in
od delodajalcev zahtevajo večjo stopnjo naložb, zaradi česar predstavljajo manjšo izgubo za

28 Trbanc, Poti mladih v zaposlitev: primerjava Slovenije z drugimi državami EU, v: ZAPOSLJIVOST V SLOVENIJI - ANALIZA PREHODA IZ ŠOL V
ZAPOSLITVE: STANJE, NAPOVEDI, PRIMERJAVE (2007), str. 50
29 Prav tam, str. 50-51
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podjetje v primeru odpuščanj. Poleg tega mladi tudi niso podvrženi zakonodaji, ki ščiti položaj
in zaposlitev delavcev in zahteva določeno obdobje, da se uveljavi.30
Na visoko izpostavljenost mladih brezposelnosti kaže analiza razmerja med obsegom priliva v
brezposelnost določene skupine in številom delovno aktivnih iste skupine, ki jo je UMAR
izvedel leta 2009. Namen analize je bilo ugotoviti, kdo je glede na starost najbolj izpostavljen
brezposelnosti kot posledici zaostrovanja razmer na trgu dela. Podatki iz analize so pokazali,
da so brezposelnosti najbolj izpostavljeni starejši od 50 let in mladi v starostni skupini med 15
in 29 let. Slednjim se je izpostavljenost brezposelnosti31 v zadnji gospodarski krizi povečala z
1,0 % v prvem četrtletju 2008 na 1,7 % v prvem četrtletju 2009.32
Slika 4.1 Izpostavljenost brezposelnosti glede na starost, v %

VIR: UMAR33
Zadnja gospodarska kriza je močno vplivala na trg dela, ki je pomemben mehanizem prilaganja
gospodarstva morebitnim šokom. Ta se nanje lahko odzove s pomočjo fleksibilnosti stroškov
30 O'Higgins, THE CHALLENGE OF YOUTH UNEMPLOYMENT, str. 27, URL: https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econwp/lab/papers/0507/0507003.pdf#page=32&zoom=120,-178,747
31 Izpostavljenost brezposelnosti je merjena z deležem novo prijavljenih brezposelnih v starostni skupini 15-29 let (brez iskalcev prve zaposlitve v skupnem
številu delovno aktivnih v teh starostni skupini).
32 Kajzer et al., Vpliv gospodarske krize v Sloveniji, v: EKONOMSKI IZZIVI 2009 (2009), str. 83
33 v: Kajzer et al., Vpliv gospodarske krize v Sloveniji, v: EKONOMSKI IZZIVI 2009 (2009), str. 83
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dela, z mobilnostjo dela (geografska mobilnost in mobilnost med sektorji) ter s prilagajanjem
količine angažiranega dela.34 Prilagajanja zadnji gospodarski krizi so negativno prizadela
predvsem tiste skupine, ki imajo težave na trgu dela že v obdobju gospodarske rasti. Sem se
uvrščajo tudi mladi, predvsem tisti, ki šele vstopajo na trg dela in so že takrat pogosto
izpostavljeni predvsem raznim diskriminatornim predsodkom. Na prve iskalce zaposlitve se
pogosto gleda kot na nezanesljive delavce, ki jim manjka delovnih izkušenj, in se zato
zaposlujejo predvsem preko izrazito prožnih oblik dela. Na začetku krize so bili zato prav mladi
tisti, ki so izgubili zaposlitev, in so se v večji meri pri ZRSZ prijavljali kot iskalci ponovne
zaposlitve.35
Vpliv gospodarske krize na delovno aktivnost mladih kaže spodnji graf, ki prikazuje gibanje
delovne aktivnosti mladih v obdobju med letoma 2005 in 2012.36
Slika 4.2 Delovna aktivnost mladih v obdobju med 2005 in 2012

Vir: SURS37
Število delovno aktivnih se je v večini dejavnosti začelo zmanjševati novembra leta 2008. Pred
tem so leta 2007 zaradi visoke gospodarske rasti še beležili rast zaposlenosti, ki se je nadaljevala
tudi v prvih treh četrtletjih leta 2008. Število formalno delovno aktivnih, to je zaposlenih in
34 Prav tam, str. 79
35 Spruk, Mladi in trg dela v času gospodarske krize (2013), str. 5
36 Prav tam, str. 7
37 Spruk, Mladi in trg dela v času gospodarske krize (2013), str. 5
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samozaposlenih, je naraščalo vse do oktobra, novembra pa začelo upadati kot posledica
znižanja gospodarske rasti.38 Podatki SURS tako kažejo, da se je skupno število delovno
aktivnih z več kot 880 tisoč ob koncu leta 2008 zmanjšalo na 793 tisoč delovno aktivnih ob
koncu leta 2012 (zmanjšanje za 9,9 %). V enakem obdobju je bilo na strani mladih zmanjšanje
delovne aktivnosti nadpovprečno visoko, kar 30,1 %. Število delovno aktivnih mladih je iz več
kot 161 tisoč padlo na slabih 113 tisoč. Delež mladih med vsemi delovno aktivnimi se je
zmanjšal za več kot 4 % in v letu 2012 padel na 14,2 %. Delno je to zmanjšanje sicer mogoče
pripisati tudi demografskim spremembam, saj se generacije mladih zmanjšujejo, vendar je to
zmanjšanje v veliki meri posledica gospodarske krize. Ta je vplivala na poslabšanje
zaposlitvenih možnosti, zaradi česar so mladi podaljševali čas študija tudi na račun možnosti
opravljanja študentskega dela in tako odložili dokončen vstop na trg dela. Poleg tega so bili
mladi, ki so se pred obdobjem krize že vključili na trg dela, pogosto zaposleni preko prožnih
oblik zaposlovanja in so bili zato v obdobju krize med prvimi, ki so jih delodajalci odpustili
zaradi prilagajanja na otežene gospodarske razmere.39

4.2.2. Segmentacija na trgu dela
V Sloveniji je do porasta novih fleksibilnih oblik zaposlovanja prišlo s prenovo družbenega
sistema v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Dinamična gospodarska gibanja so z zahtevami
po vse večji konkurenčnosti privedla do tega, da so klasična statična zaposlovanja vse bolj
začele nadomeščati različne oblike zaposlovanj, ki omogočajo bolj dinamičen gospodarski
razvoj in hkrati zagotavljajo bistveno večjo stopnjo zaposlenosti.40
Posledica porasta fleksibilnih oblik zaposlovanja je pojav dualizma ali segmentacije kot ene
pomembnih značilnosti slovenskega trga dela. S pojmom segmentacije se označuje značilen
razkorak med delavci v rednih, zaščitenih, bolje plačanih zaposlitvah in delavci v prekarnih
oziroma netipičnih, manj varovanih, slabše plačanih oblikah dela, z manjšo možnostjo
tranzicije v varnejšo obliko zaposlitve. Posledice visoke segmentiranosti se lahko odražajo v
povečani neenakosti med delavci, povečani volatilnosti zaposlovanja in odpuščanja, v
zmanjšanih vlaganjih v delavce s strani podjetij ter zmanjšani motivaciji za opravljanje dela.
Poleg tega je segmentiran trg dela tudi veliko bolj dovzeten za negativne šoke.41

38 Kajzer et al., Vpliv gospodarske krize v Sloveniji, v: EKONOMSKI IZZIVI 2009 (2009), str. 81
39 Spruk, Mladi in trg dela v času gospodarske krize (2013), str. 5
40 Dular, Večja fleksibilnost dela – priložnost za večjo poslovno uspešnost, str. 1, URL: http://www.delavska-participacija.com/priloge/Id070909.doc
41 Bednaš et. al, Poročilo o razvoju 2018, str. 33-34, URL: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf
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Porast zaposlovanja v začasnih oblikah zaposlitve omogočata zakonodaja, ki dopušča
razmeroma širok razpon razlogov za sklepanje pogodb za določen čas, ter nefleksibilnost in
višji stroški dela pri pogodbah o zaposlitvi za nedoločen čas. Takšna ureditev vpliva na
segmentacijo na trgu dela, ki izhaja iz razlik v položaju delavcev, zaposlenih za nedoločen čas,
in delavcev, zaposlenih za določen čas.42
Delež začasnih zaposlitev v Sloveniji je nad povprečjem EU, še posebej med mladimi, pri
katerih je najvišji v EU (glej sliko 3.2). Razlog za to je tudi v visoko zastopanem študentskem
delu, ki predstavlja najbolj fleksibilno oblika dela mladih v Sloveniji.43
Slika 4.3 Delež začasnih zaposlitev med mladimi (15-24 let)44

Na visok delež zaposlitev za določen čas in slabši položaj, ki izhaja iz nje, kažejo tudi aktualni
podatki ZRSZ o prilivih mladih, starih do vključno 29 let, v evidenco brezposelnih v obdobju
od januarja do julija 2019. Podatki ZRSZ kažejo, da se je v tem obdobju največ mladih vpisalo
v evidenco brezposelnih prav zaradi izteka delovnega razmerja za določen čas. Takih je bilo
več kot polovica, natančneje 56 % vseh, ki so se leta 2019 vpisali v evidenco brezposelnih.
Novih iskalcev prve zaposlitve v evidenci brezposelnih je bilo leta 2019 23 % (glej graf 4.1).

42 Pogačar, Plešnik, NOVI ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1): PRIMERJALNI PREGLED STAREGA IN NOVEGA ZDR Z UVODNIMI
POJASNILI IN KOMENTARJI SPREMEMB (2013), str. 17
43 Bednaš, Čelebič, Fajić, Bratuž Ferk, Glažar, Golob Šušteršič et. al, Poročilo o razvoju 2018, str. 34, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf
44 v: Prav tam, str. 34
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Graf 4.1 Priliv mladih do 29 let v evidenco brezposelnih po razlogu v obdobju med januarjem in
julijem 2019
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Vir: ZRSZ
Fleksibilne oblike zaposlitve naj bi sicer spodbujale zaposlovanje, rast in konkurenčnost ter
prispevale k znižanju brezposelnosti na trgu dela, a Kresal v svojem prispevku opozarja na
vedno več študij, ki izkazujejo tudi drugačna, nasprotna stališča. Pri tem opozarja, da
fleksibilnost na trgu dela sama po sebi ne prispeva k rasti in konkurenčnosti, niti ne zmanjšuje
brezposelnosti, temveč ima lahko celo negativni povratni učinek. Po mnenju Kresal večja
zunanja fleksibilnost na kratki rok sicer zmanjšuje stroške dela in na ta način povečuje
konkurenčnost, vendar so lahko na srednji in dolgi rok učinki povsem drugačni. Fleksibilne
oblike zaposlitve ne zagotavljajo dostojnega preživetja, delavci v takšnih oblikah zaposlitve so
praviloma v slabšem delovno in socialnopravnem položaju, imajo slabše varnostne mreže,
slabša izhodišča, slabše možnosti za usposabljanje, izobraževanje, napredovanje, so pogosteje
brezposelni in bolj negotovi pri načrtovanju osebnega in družinskega življenja. Negotov položaj
zaposlenih za določen čas se je zelo jasno pokazal v letih krize, ko je njihov delež nekoliko
padel, saj so prav ti delavci najprej občutili negativne socialne posledice krize.45

45 Kresal, Fleksibilne ali prekarne oblike zaposlitve (2011), str. 170, 173-174.
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4.2.3. Dejavniki, povezani z izobrazbo
Mladi se v izobraževalne sisteme vključujejo z namenom pridobivanja znanja in sposobnosti,
ki jim bodo kasneje na trgu dela omogočila zaposlitev ter na ta način dostojen socialni in
ekonomski položaj v družbi. Kakovostno in učinkovito izobraževanje mladih prinaša
kakovostno izobraženo delovno silo, kar pomembno vpliva na razvoj gospodarstva, saj
izboljšuje njegovo konkurenčnost in učinkovitost. Izobraževanje je s tega vidika pomembna
naložba, ki lahko družbi dobro služi pri nepredvidljivih razmerah v gospodarstvu. Je pa po drugi
strani podaljševanje študija postalo tudi nekakšen izhod v sili za nekatere diplomante, ki v
danem trenutku še ne vidijo možnosti za zaposlitev. Visoka vključenost v terciarno
izobraževanje lahko tako prinaša tudi določene slabosti, predvsem glede neusklajenosti
ponudbe in povpraševanja na trgu dela.46 V situacijah, ko gospodarstvo ni sposobno hitre
absorpcije visoko izobraženih mladih, se mnogi med njimi odločajo za sprejemanje zaposlitev,
ki so manj zahtevne, manj plačane in za katere so preizobraženi, zaradi česar lahko prihaja tudi
do substitucijskega izrivanja manj izobraženih iz njihovih tradicionalnih poklicnih področij.47
Za zaposlovanje mladih je enako kot obseg povpraševanja pomembna tudi njegova struktura,
predvsem glede na stopnjo in vrsto izobrazbe. Izobrazbene zahteve se v sodobnih ekonomijah
zvišujejo, na kar kažejo podatki o povečanem obsegu zaposlovanja v poklicih, za katere se
zahteva višja raven izobrazbe in kvalifikacij, ter tudi podatki o stopnjah brezposelnih oseb v
različnih izobrazbenih kategorijah.48 Podatki ZRSZ za mesec julij 2019 kažejo, da je bilo v
evidenco brezposelnih prijavljenih 12.581 mladih, starih med 15 in 29 let. Iz grafa 4.2 je
razvidno, da največji odstotek med brezposelnimi mladimi predstavljajo mladi z osnovnošolsko
ali nižjo izobrazbo, takih je 35 %. S 30 % jim sledijo tisti s strokovno oziroma splošno šolo,
približno enak odstotek pa predstavljajo mladi z nižjo, srednjo poklicno šolo in najbolj
izobraženi.

46 Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM13-22), Uradni list RS, št. 90/13.
47 Trbanc, Poti mladih v zaposlitev: primerjava Slovenije z drugimi državami EU, v: ZAPOSLJIVOST V SLOVENIJI - ANALIZA PREHODA IZ ŠOL V
ZAPOSLITVE: STANJE, NAPOVEDI, PRIMERJAVE (2007), str. 53.
48 Prav tam, str. 52.
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Graf 4.2 Stopnja brezposelnosti mladih, starih med 15 in 29 let, glede na vrsto izobrazbe v juliju 2019,
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Vir: ZRSZ
Stopnja brezposelnosti se torej z višanjem izobrazbe zmanjšuje. Slabo izobraženi in nizko
kvalificirani mladi so v zelo slabem položaju na trgu dela, saj za razliko od starejših
pomanjkanja izobrazbe ne morejo (vsaj delno) nadomestiti z delovnimi izkušnjami, z delom
pridobljenim znanjem in delovno dobo pri delodajalcu.49
Otežkočen vstop mladih na trg dela je zagotovo povezan tudi s slabo povezavo med
izobraževalnim sistemom in trgom dela. Za Slovenijo je izrazito značilno strukturno neskladje
med ponudbo kadrov iz izobraževalne sfere ter povpraševanjem na trgu dela. Vsako leto namreč
na trg dela vstopi precej popolnoma drugačnih profilov, kot se jih v gospodarstvu dejansko
potrebuje. Več kot polovica (60 %) mladih se vpisuje v študijske programe družboslovja, na
trgu pa je še vedno zelo veliko povpraševanje po tehničnih in naravoslovnih kadrih. Poleg tega
mladi v procesu izobraževanja ne osvojijo vseh potrebnih kompetenc in znanj, ki bi zadovoljili
delodajalce za zasedbo delovnega mesta. Formalne izobraževalne institucije se namreč zelo
slabo povezujejo z gospodarskim sektorjem.50

49 Prav tam, str. 52.
50 Mladinski svet Slovenije, ZAPOSLOVANJE MLADIH: PROGRAMSKI DOKUMENT MLADINSKEGA SVETA SLOVENIJE (2010), str. 13, 15-16
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Na precejšnja strukturna neskladja na trgu dela kažejo tudi aktualni anketni podatki iz raziskave
Napovednik zaposlovanja51 za drugo polovico leta 2019. ZRSZ je v raziskavi ugotovil, da se je
v zadnje pol leta 44,6 % delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Velika podjetja
so se s tem pomanjkanjem srečala v kar 65,9 % primerov. S težavami pri iskanju ustreznih
delavcev se soočajo predvsem delodajalci iz naslednjih dejavnosti: gostinstvo (63,8 %),
zdravstvo in socialno varstvo (62,7 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (58,4 %),
gradbeništvo (52,9 %), predelovalne dejavnosti (51,5 %) ter promet in skladiščenje (51,4 %).
Delodajalcem manjka predvsem kader za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in/ali
za katere je značilen neugoden delovni urnik. Poleg tega imajo težave pri iskanju ustreznih
kandidatov za tehnične poklice, ki zahtevajo poklicno specifična znanja in za katere je težko na
hitro usposobiti nov kader, ki še nima ustreznih znanj in izkušenj. 60,3 % anketiranih
delodajalcev je navedlo, da so težave pri zaposlovanju predstavljale različne pomanjkljivosti
kandidatov, med katerimi so bile najpogostejše pomanjkanje delovnih izkušenj, pomanjkanje
poklicno specifičnih znanj in neustrezna izobrazba. Težave z zaposlovanjem privedejo do
podaljšanja postopka zaposlovanja, iskanja delavcev v tujini, do spremembe zahtev v razpisu
ali opustitve postopka zaposlovanja, zaradi česar je večina delodajalcev pomanjkanje
ustreznega kadra nadomestila z uvedbo nadurnega dela, s prenašanjem dela na zunanje izvajalce
ali s (pre)usposabljanjem že zaposlenih. Skoraj petina anketiranih delodajalcev pa je navedla,
da so morali zaradi težav s kadrovanjem zavrniti naročila.52

4.2.4. Individualni dejavniki
Mladi se od starejših kategorij na trgu dela ločijo po specifičnih lastnostih, ki lahko
predstavljajo določene konkurenčne prednosti in tudi pomanjkljivosti na trgu delovne sile. Te
lastnosti so lahko na eni strani resnične in objektivno določljive, lahko pa gre za popolnoma
stereotipne oziroma pripisane lastnosti kot splošne predstave, ki jih imajo delodajalci o mladih.
Delodajalci tako mladim že tradicionalno pripisujejo manjšo odgovornost, manjšo pripadnost,
nestalnost, neresnost, nezrelost, nagnjenost k spremembam utečenih praks in druge podobne
lastnosti, zaradi katerih naj bi mladi predstavljali tvegano delovno silo.53

51 Napovednik zaposlovanja je raziskava, ki jo ZRSZ dvakrat na leto izvede med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi. Namen raziskave je pridobivanje ocene o
gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave
pri kadrovanju
52 ZRSZ, Napovednik zaposlovanja 2019/1: Kaj delodajalci napovedujejo za slovenski trg dela za drugo polovico leta 2019?, str. 6-9, URL:
https://www.ess.gov.si/_files/12351/Analiza_napovednik_zaposlovanja_pomlad_2019.pdf
53 Trbanc, Poti mladih v zaposlitev: primerjava Slovenije z drugimi državami EU, v: ZAPOSLJIVOST V SLOVENIJI - ANALIZA PREHODA IZ ŠOL V
ZAPOSLITVE: STANJE, NAPOVEDI, PRIMERJAVE (2007), str. 57-58.

16

Na trgu dela so prisotne štiri generacije, ki so odraščale v različnih okoliščinah in so jih
zaznamovali različni dogodki. Zaradi tega se na trgu delovne sile pojavlja tudi mnogo
stereotipov, značilnih za določeno generacijo.54 Mlade na trgu dela predstavlja generacija Y,
imenovana tudi »Milenjci«, kamor se uvrščajo ljudje, rojeni med letoma 1980 in 2000.
Thompson in Gregory sta v svojem prispevku zapisala, da je ta generacija ljudi odraščala s
pogostimi pohvalami, vanje usmerjeno pozornostjo, napotki, vodstvom, usmerjenostjo v
rezultate in napredno tehnologijo. Po mnenju avtorjev naj bi to generacijo zaznamovale različne
stereotipne predpostavke, ki izhajajo iz okoliščin, v katerih so odraščali. Milenijci naj bi bili
tako nelojalni, saj je zanje značilno, da večkrat in hitreje menjajo delovna mesta. Mladi naj bi
bili tudi željni pozornosti, saj potrebujejo nenehne povratne informacije in natančna navodila.
Razlog za to so lahko tudi spremembe v izobraževanju, saj so od učiteljev in profesorjev
nenehno pridobivali povratne informacije o njihovem znanju, kar zdaj prenašajo v delovno
okolje, kjer podobno pričakujejo povratne informacije. Organizacije bi lahko na to gledale kot
na željo po učenju in opravljanju dobrega dela in ne nujno kot na željo po pozornosti.
Odraščanje mladih v okolju, polnem pohval in pozornosti, se stereotipno povezuje tudi z
nerazumno upravičenostjo te generacije, da lahko izrazijo svoja pričakovanja in vprašajo, kar
želijo. Zaradi tega naj bi veljali za visoko samozavestne z nerealističnimi predstavami o delu
ter nagradnemu sistemu ter za splošno nepotrpežljive, kar je lahko posledica več let pritiska in
visokih pričakovanj v obdobju odraščanja. Družba to generacijo dojema tudi kot zelo sproščeno.
Generacija Y je odraščala z napredno tehnologija, kar v njihovem odnosu do dela vpliva na to,
da si želijo bolj neformalno in mobilno delovno okolje. Dela tudi ne pojmujejo kot »kraj, kamor
greš«, temveč kot »stvar, ki jo narediš«.55
Po drugi strani pa se mladim pripisuje, da so veliko bolj dovzetni za spremembe v delovnem
procesu, bolj inovativni, prilagodljivi, manj zahtevni in zato v določenih pogledih privlačnejši
za delodajalce. Mladi so zaradi čimprejšnjega vstopa na trg dela pogosteje pripravljeni sprejeti
slabše, glede na njihovo izobrazbo manj zahtevne zaposlitve, začasne in delne zaposlitve,
fizično naporno delo ali delo v slabših delovnih razmerah. V spremenljivih razmerah, ki
zahtevajo vse večjo fleksibilnost trgov delovne sile, lahko prav zadnje domnevne lastnosti
mladih predstavljajo njihovo konkurenčno prednost.56

54 Mejaš, Ruzzier, Škerlavaj, Stereotipi o medgeneracijskem sodelovanju v podjetjih: študija primerov slovenskih podjetij (2014), str. 35.
55 Thomspon in Gregory, Managing Millenials: A Framework for Improving Attraction, Movitation and Retention (2012), str. 239-242.
56 Trbanc, Poti mladih v zaposlitev: primerjava Slovenije z drugimi državami EU, v: ZAPOSLJIVOST V SLOVENIJI - ANALIZA PREHODA IZ ŠOL V
ZAPOSLITVE: STANJE, NAPOVEDI, PRIMERJAVE (2007), str. 57-58.
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Glavna lastnost, ki loči mlade od ostalih akterjev na trgu delovne sile, pa je prav njihova
mladost. Ta pogojuje še tri druge sklope značilnosti, ki so po mnenju Trbanc pomembne z
vidika delodajalcev. To so znanje, delovne izkušnje in značilnosti, ki so posledica socializacije
ali osebnostnih lastnosti. Znanje je lahko zagotovo ena glavnih konkurenčnih prednosti mladih,
saj nove tehnologije in poslovni procesi zahtevajo nenehno dopolnjevanje znanj. S
podaljševanjem trajanja izobraževanja in stalnim dopolnjevanjem izobraževalnih sistemov
mladi na trg delovne sile prihajajo z vse bolj kompleksnim znanjem ter spretnostmi in
kompetencami, ki jih zahteva spreminjajoča se narava dela. Tako so v primerjavi s starejšimi
predvsem bolj vešči z računalniki, imajo bolj razvite komunikacijske veščine, navajeni so dela
v skupinah in aktivno govorijo tuje jezike. Na drugi strani pa na trg dela vstopi tudi veliko
število mladih brez oziroma z nizko ali neustrezno izobrazbo, ki so ob spreminjajoči se strukturi
delovnih mest v daleč najslabšem položaju z majhnimi možnostmi za trajno zaposlitev. Na eni
strani tako novo in sveže znanje predstavlja eno glavnih konkurenčnih prednosti mladih na trgu
dela, medtem ko je lahko pomanjkanje tega znanja velika konkurenčna pomanjkljivost, ki
mladim preprečuje dostop do zaposlitve. Dejavnik mladosti se odraža tudi pri delovnih
izkušnjah, iz katerih lahko delodajalci sklepajo na določene delovne lastnosti, kot so stalnost,
pripadnost, odgovornost, avtonomnost pri delu in podobno. Delodajalci na mlade pogosto
gledajo kot na delovno silo, ki ji manjkajo delovne izkušnje in delovna usposobljenost. Zato
jim ob vstopu na trg dela pogosto ponujajo bolj nestalne in fleksibilne oblike zaposlitve, ki
zanje pomenijo manjše tveganje.57 Po podatkih SURS o Aktivnem in neaktivnem prebivalstvu
iz leta 2016 lahko sklepam, da se tudi mladi zavedajo pomembnosti delovnih izkušenj, ki jim
bodo kasneje omogočile lažji vstop na trg dela. V raziskavi je 57,9 % mladih izjavilo, da je med
svojim šolanjem opravljalo kakršno koli delo, bodisi plačano ali prostovoljno. Med mladimi s
končano terciarno izobrazbo jih je bilo kar 87,0 % takih, ki so v času študija opravljali kakršno
koli delo.58 Mlade ob vstopu na trg delovne sile označujejo tudi lastnosti, ki so posledica
socializacije, predhodnih izkušenj ter osebnostnih lastnosti, ki skupaj sestavljajo tako
imenovani sociokulturni kapital, ki mu delodajalci v razmerah velike ponudbe sorazmerno
dobro usposobljene delovne sile pripisujejo vedno večji pomen.59

57 Trbanc in Verša, Zaposlovanje mladih, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 340-341.
58 Osvald Zaletelj, Delovne izkušnje med šolanjem pridobivalo več kot polovica mladih: Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, priložnostni modul, 2.
četrtletje 2016, URL: https://www.stat.si/StatWebPDF/PrikaziPDF.aspx?id=6565&lang=sl.
59 Trbanc in Verša, Zaposlovanje mladih, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 342.
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5. Ukrepi za zaposlovanje mladih
Mladi predstavljajo eno izmed najbolj ogroženih skupin na trgu dela, saj imajo zaradi
pomanjkanja (formalnih) izkušenj pogosto težave pri vstopu nanj. Visoka brezposelnost mladih
v primerjavi skupno brezposelnostjo ni edina težava. Težavo predstavlja tudi razširjenost
prekarnih oziroma fleksibilnih zaposlitev med mladimi, kar se je pokazalo predvsem pri zadnji
gospodarski krizi, ko so bili prav ti mladi tisti, ki so prvi izgubili zaposlitev.60
Hitra vključitev mladih na trg dela po zaključku šolanja je izrednega pomena za nadaljnji razvoj
karierne poti posameznika. Hitra aktivacija mladih na trgu dela je tudi v interesu države, ki je
vlagala v izobraževanje, pri čemer je interes še posebej velik, če gre za dolgotrajno
izobraževanje na terciarni ravni. Daljši čas izobraževanja pomeni več izdatkov za državo, zato
je izguba potenciala mladih ob neuspešnem vključevanju na trg dela toliko večja.61
Gospodarska kriza iz leta 2008 je močno zaostrila razmere v gospodarstvu in posledično
prispevala k poslabšanju situacije na trgu dela. Opozorila pa je tudi na že znane glavne težave
mladih na trgu dela, zaradi katerih so zaostrene razmere v gospodarstvu najbolj izrazito
prizadele prav njih. Stopnja delovne aktivnosti mladih se je v obdobju 2008-2012 zmanjšala za
11,1 %, na drugi strani pa se je brezposelnost mladih v tem obdobju skoraj podvojila. UMAR
poudarja, da so na veliko poslabšanje položaja mladih na trgu dela vplivali naslednji dejavniki:
-

velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi in s tem povezano nepodaljševanje
pogodb kot način zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih,

-

skromno povpraševanje po delu oziroma število prostih delovnih mest, kjer imajo mladi
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za zaposlitve,

-

zmanjševanje obsega študentskega dela,

-

neusklajena sestava diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja
s potrebami trga dela in veliko povečanje števila diplomantov.62

Slabe zaposlitvene možnosti mladih zagotovo povečujejo verjetnost in obseg bega možganov,
ker je spodbudilo države k sprejemanju številnih reform. Slovenija se je na začetek krize
odzvala z dvema intervencijskima zakonoma za ohranjanje delovnih mest in okrepljenim

60 ZRSZ, Strokovna izhodišča za leto 2017, str. 13, URL: https://www.ess.gov.si/_files/9355/Strokovna_izhodisca_za_leto_2017.pdf.
61 Prav tam, str. 13.
62 Hafner, Kajzer, Rojec, Brezigar Masten, Bednaš, Ekonomski izzivi 2013: Spremembe stanja in reforme na trgu dela v obdobju krize, str. 8, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2013/trgdela.pdf.
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izvajanjem programov APZ, nato pa je politika postala bolj pasivna. Vzbudile so se tudi
razprave o spremembah na področju varovanja zaposlitve in zavarovanja za primer
brezposelnosti.63
Regulacija trga delovne sile je lahko neposredna ali posredna. Neposredna regulacija predpisuje
določeno vedenje in sankcije, če se to ne upošteva. Sem spada predvsem regulacija trga dela z
uredbami in zakoni, ki določajo pravice in dolžnosti akterjev na trgu delovne sile. Lahko pa se
sem uvrščajo tudi nekateri ukrepi politik. Pri posredni regulaciji za razliko od neposredne
takojšnje sankcije niso predpisane, saj gre bolj za ustvarjanje razmer, ki posameznike ali
organizacije usmerjajo k določenemu vedenju v skladu z regulacijo. To velja predvsem za
različne politike in ukrepe. Za sodobne družbe je značilno, da prevladujejo predvsem pasivne
regulacije, kar močno povečuje kompleksnost družb in soodvisnost različnih politik. Na trg dela
tako vplivajo številni ukrepi, sprejeti na drugih področjih, ki se nanašajo neposredno na
posameznika (izobraževanje, socialna varnost, pokojninski sistem, stanovanjska politika,
zdravstveno varstvo …), in ukrepi, ki določajo makro pogoje delovanja trga (ekonomska
politika v širšem smislu). Spremembe v pokojninskem sistemu imajo na primer številne in
daljnosežne posledice za dogajanje na trgu delovne sile, prav tako drugi ukrepi s področja
izobraževanja in podobno. Država ni edini akter regulacije trga delovne sile, pri tem imajo
pomembno vlogo še združenja delodajalcev in delojemalcev, ki so institucionalno vpeta v
pogajanja in odločanje o zakonodaji ter dogajanju na ekonomskem in socialnem področju.64
V nadaljevanju bom predstavila posamezne ključne ukrepe, ki jih je država na področju
zaposlovanja mladih sprejela po gospodarski krizi, ki je še dodatno osvetlila problematičen
položaj te starostne skupine na trgu dela. Ukrepi bodo predstavljeni predvsem z vidika njihovih
ciljev, ki segajo na področje izboljšanja položaja mladih na trgu dela in zmanjšanja njihove
brezposelnosti. Glede na dosego teh ciljev bom ukrepe v nadaljevanju tudi analizirala.

63 Prav tam, str. 8, 14, 26.
64 Svetlik, Trbanc, Oblikovanje, izvajanje in evalvacija politike zaposlovanja, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 34-35.
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5.1.

Reforma trga dela

Spomladi leta 2013 je slovenska delovna zakonodaja doživela pomembne spremembe z
obsežno reformo trga dela. Državni zbor RS je v okviru le-te sprejel novi Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1)65 in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela
(ZUTD-A)66. Glavna cilja reforme sta bila zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti
trga dela, s katero označujemo razliko v položaju zaposlenih s pogodbami za določen čas in
pogodbami za nedoločen čas, in povečanje prožnosti trga dela. Namen reforme je bilo
vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega
prilagajanja razmeram na trgu.67 Samo reforme, ki sproščajo rigidne zakonodaje o varnosti
zaposlitve in zmanjšujejo stroške zaposlovanja ter odpuščanja, lahko podjetjem omogočajo
hiter odziv na spremembe v povpraševanju ali tehnološki napredek, ki zahteva prerazporeditve
ali zmanjševanje števila zaposlenih.68
Kot sem že omenila zgoraj, je v Sloveniji delež začasnih zaposlitev v skupnih zaposlitvah nad
povprečjem EU, še posebej ta oblika zaposlitve izstopa med mladimi. Problem segmentacije na
trgu dela je veliko bolj kompleksen in dolgoročen, kot se zdi na prvi pogled. Podatki kažejo, da
delodajalci začasne zaposlitve vse bolj uporabljajo predvsem pri najbolj ranljivih skupinah
prebivalstva, kamor spadajo tudi mladi. Ne le, da takšna oblika zaposlitve posamezniku ne
zagotavlja varnosti in gotovosti, posledice se odražajo tudi na nižjih pravicah iz socialnih
zavarovanj, slabšega dostopa do izobraževanja in podobno.69
Poleg zmanjšanja segmentacije je država z reformo trga dela želela povečati tudi prožnost na
trgu dela. Pred sprejemom reforme se je Sloveniji namreč očitalo, da ima eno izmed najbolj
rigidnih delovnopravnih zakonodaj v OECD glede varstva zaposlitve za nedoločen čas, ki ne
določa neposrednih stroškov delodajalca v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen

65 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/2013 (78/2013-popr.).
66 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A), Ur. l. RS, št. 21/13.
67 MDDSZ, Reforma trga dela, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/reforma_trga_dela/.
68 OECD, Slovenija: učinki strukturnih reform na gospodarsko rast, str. 4, URL: https://www.oecd.org/slovenia/slovenia-growth-effects-of-structural-reformSLO.pdf.
69 MDDSZ, Izhodišča za reformo trga dela, str. 1-2, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/dpd/Izhodisca_reforma_trga_dela_220612.doc.
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čas.70 To ne vpliva le na porast zaposlitev za določen čas, temveč je tako stroga zakonodaja tudi
neprivlačna za tuje investitorje in ima lahko daljnosežne posledice za gospodarstvo države.71
Nova zakonodaja zmanjšanje segmentacije zasleduje z določenimi ukrepi, ki prispevajo k
izenačevanju zaposlitev za določen in nedoločen čas. Konkretneje z uvedbo odpravnin pri
zaposlitvah za določen čas, z zmanjšanjem odpravnin pri zaposlitvi za nedoločen čas, s
skrajšanjem odpovednih rokov in s povišanjem prispevka za primer brezposelnosti v primeru
zaposlitve za določen čas. Poleg tega naj bi k zmanjšanju segmentacije prispevali tudi
poenostavljeni postopki pri odpovedi zaposlitve za nedoločen čas in omejevanje možnosti
veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.72 Nova zakonodaja spodbuja notranjo
fleksibilnost in fleksibilnost trga dela na sploh z olajšanim prehajanjem med delovnimi mesti
oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci. Zakon o urejanju trga dela med drugim za
mlajše od 30 let, ki so bili zaposleni vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih, predvideva možnost
pridobitve pravice do denarnega nadomestila v trajanju 2 mesecev.73

5.1.2. Reforma študentskega dela
Študentsko delo v osnovi predstavlja začasno in občasno delo študentov in dijakov, ki naj ne bi
imelo značaja rednega dela. Ideja študentskega dela je, da šolajoči mladini omogoča
pridobivanje delovnih izkušenj in pokrivanje dela stroškov šolanja, kar je najverjetneje tudi
glavni razlog za številne davčne in regulativne ugodnosti študentskega dela. To je za
delodajalce privlačno ne le s stroškovnega vidika, temveč tudi zaradi njegove fleksibilnosti.
Študentsko delo se je zato v zadnjem desetletju močno razširilo in oddaljilo od svoje osnovne
funkcije ter postalo nekakšna anomalija, ki obremenjuje trg dela.74
Zaradi davčnih in regulatornih ugodnosti v primerjavi z drugimi oblikami dela je bilo
študentsko delo pomemben dejavnik, ki je prispeval k segmentaciji na trgu dela, kar je zahtevalo

70 OECD, Slovenija: učinki strukturnih reform na gospodarsko rast, str. 4, URL: https://www.oecd.org/slovenia/slovenia-growth-effects-of-structural-reformSLO.pdf.
71 OECD, Economic Surveys: Slovenia, str. 9, URL: http://www.oecd.org/eco/47103634.pdf.
72 Kajzer, Prvi učinki sprememb regulacije trga dela iz leta 2013 na segmentacijo in fleksibilnost trga dela v Sloveniji (2015), str. 38.
73 MDDSZ, Reforma trga dela, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/reforma_trga_dela/.
74 Kosi, Nastrav, Šušteršič, Pomen študentskega dela z vidika trga dela in uspešnosti študija (2010), str. 65,73.
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določene sistemske ukrepe. Slovenija je reformo študentskega dela uvedla februarja 2015 in
študentsko delo predvsem s stroškovnega vidika približala rednim zaposlitvam.75
Ključne novosti se nanašajo na vključitev študentskega dela v sisteme socialnih zavarovanj in
določitev minimalne urne postavke, kar omogoča doslednejše uveljavljanje načela »vsako delo
šteje«. Posredno se z vključitvijo študentskega dela v sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja zasledujeta tudi načeli medgeneracijske solidarnosti
in socialne države. Študentsko delo ne velja več za najugodnejšo obliko dela, saj znesek na
napotnici po reformi ni več enak neto izplačilu, ampak vsebuje tako neto izplačilo kot tudi
prispevke dijaka ali študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki za dijaka ali študenta
znašajo 15,5 % bruto zaslužka, za delodajalca pa 8,85 %. Na drugi strani pa dijakom in
študentom iz tega naslova pripadajo tudi sorazmerne pravice. Zaradi uveljavitve prispevkov za
socialna zavarovanja, so se z obstoječo ureditvijo sorazmerno zmanjšale koncesijske dajatve iz
23 % na 16 %.76 Kljub reformi pa študentsko delo še vedno ostaja najbolj fleksibilna oblika
dela, ki veže nase zelo majhen obseg pravic in obveznosti.

5.2.

Aktivna politika zaposlovanja

Politika zaposlovanja v ožjem pomenu pomeni dejavnost države in njenih organov na področju
zaposlovanja. V širšem pomenu pa politika zaposlovanja pomeni usklajevanje in prizadevanje
za uresničitev interesov širšega kroga socialnih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje, kot
so delodajalci in njihova združenja, sindikati in organizirane socialne skupine, ki želijo na trgu
delovne sile izboljšati ali utrditi svoj položaj.77
Glede na naravo ukrepov ločimo dve vrsti politike zaposlovanja, aktivno in pasivno. Pasivno
politiko zaposlovanja predstavlja sistem socialne varnosti za primer brezposelnosti ter denarne
dajatve, do katerih so brezposelne osebe upravičene. Ta je v nasprotju z aktivno politiko
zaposlovanja usmerjena k ščitenju socialnega položaja posameznikov ter k zakonskemu
urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij.78 Aktivna politika zaposlovanja predstavlja
aktivnost oziroma intervencijo države, ki je namenjena neposrednemu odpravljanju problemov
na področju zaposlovanja in trga dela. Sestavlja jo nabor ukrepov na trgu dela, ki jih država
75 OECD, Slovenija: učinki strukturnih reform na gospodarsko rast, str. 5, URL: https://www.oecd.org/slovenia/slovenia-growth-effects-of-structural-reformSLO.pdf.
76 MDDSZ, Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1.2.2015, URL: https://www.racunovodstvo.net/pojasnila/10173/zacasno-in-obcasno-delo-dijakovin-studentov-po-1-2-2015.
77 Svetlik, Trbanc, Oblikovanje, izvajanje in evalvacija politike zaposlovanja, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 36.
78 Kopač, Pasivna politika zaposlovanja – sistemi socialne varnosti za primer brezposelnosti, v: POLITIKA ZAPOSLOVANJA (2002), str. 146.

23

izvaja z namenom večje zaposlenosti in zmanjšane brezposelnosti, večje zaposljivosti oseb na
trgu dela ter večje konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev.79 Za uspešnost le-teh je
pomembno, da se izvajajo in dopolnjujejo skupaj z ostalimi politikami, predvsem s politikami
trga dela, delovnopravno zakonodajo, politikami izobraževanja, ekonomskimi politikami in
podobno.80
Zakonsko podlago za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja predstavlja ZUTD, ki
določa smernice za izvajanje teh ukrepov kot strateški dokument na tem področju. Tako kot
smernice APZ za obdobje 2012-2015, tudi smernice za obdobje 2016-2020 sledijo strateškim
usmeritvam Slovenije in določajo ključne prioritete za izboljšanje stanja na trgu dela, predvsem
na področju mladih, starejših, dolgotrajno brezposelnih in tistih z nizko izobrazbo.81 Ukrepi
APZ se sooblikujejo ob upoštevanju strateških usmeritev na trgu dela s strani Evropske unije.
Leta 2010 je EU začela izvajati Strategijo Evropa 2020 za gospodarsko rast in delovna mesta,
katere krovni cilji se upoštevajo tudi pri določanju smernic APZ. Ti so:
-

75-odstotna zaposlenost žensk in moških, starih 20-64 let, tudi z večjo udeležbo mladih,
starejših in nizko kvalificiranih delavcev ter z boljšim vključevanjem zakonitih
priseljencev,

-

izboljšana izobrazba, zlasti z zmanjšanjem osipa in povečanjem deleža prebivalstva s
terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov82 pod 10 % in vsaj 40 % mladih
z zaključenim terciarnim izobraževanjem),

-

spodbujanje socialne vključenosti, zlasti z zmanjšanjem revščine (20 milijonov manj
revnih ljudi do leta 2020).

Sestavni del strategije Evropa 2020 je Evropska strategija zaposlovanja, ki je usmerjena k
ustvarjanju novih in kakovostnih delovnih mest po vsej EU. Znotraj strategije se oblikujejo še
Smernice za zaposlovanje kot skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja, ki jih
odobrijo vlade držav in sprejme Svet EU. Za uspešnost ambiciozne strategije Evropa 2020 je
pomembno, da se cilji odražajo na nacionalni ravni. Države članice so bile zato zavezane k
določitvi lastnih nacionalnih ciljev, ki zasledujejo krovne cilje strategije. Države nacionalne

79 ZRSZ, Mladi in trg dela, str. 27, URL: https://www.ess.gov.si/_files/7755/Analiza_Mladi_in_trg_dela_2015.pdf.
80 Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, str. 3, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf.
81 Prav tam, str. 3.
82 Osipniki so tisti, ki zapustijo šolo pred koncem izobraževalnega programa oziroma razreda, ne da bi se prepisali na drugo šolo ali v katero drugo
izobraževalno ustanovo (Bucchi, 2000: 2, v Ule 2010).
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cilje opredelijo v nacionalnih reformnih programih, ki predstavljajo glavno orodje za izvajanje
strategije na ravni države. Pomembna strateška dokumenta, ki sooblikujeta smernice APZ, sta
tudi Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot
podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU in Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V njem so predstavljene prednostne naložbe, v katere
bo Slovenija v tem obdobju vlagala sredstva evropske kohezijske politike z namenom doseganja
nacionalnih ciljev v okviru ciljev strategije Evropa 2020. Poleg tega smernice APZ 2016-2020
upoštevajo tudi cilje, določene v Socialnem sporazumu 2015-2016, ki kot cilj določa
kakovostna delovna mesta in zmanjševanje brezposelnosti s posebnim poudarkom na ranljivih
kategorijah.83
Ob upoštevanju zgoraj navedenih ciljev in prioritet različnih strateških dokumentov so
prednostne usmeritve ukrepov APZ za obdobje 2016-2020 naslednje:
-

zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi s spodbujanjem
in motiviranjem skupine k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na trg dela,

-

zvišanje zaposljivosti in zaposlenosti najbolj ranljivih skupin brezposelnih na trgu dela
z okrepitvami in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo,

-

zmanjšanje strukturne brezposelnosti z okrepitvijo ukrepov za usposabljanje in
izobraževanje aktivnega prebivalstva, ki jim zagotavljajo kompetence, znanja in
spretnosti glede na potrebe trga dela.84

Večino ukrepov APZ je v pristojnosti ZRSZ, nekaj pa jih izvajajo tudi druge institucije, med
njimi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Javni sklad za razvoj
kadrov in štipendije in Socialna zbornica Slovenije.85
Za obdobje 2016-2020 je predvidenih pet ukrepov APZ, ki jih natančno določa katalog ukrepov
aktivne politike zaposlovanja, kot izvedbeni dokument načrta za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja. V nadaljevanju bodo predstavljeni ukrepi ter aktualni in pretekli
programi znotraj ukrepov, ki so namenjeni izključno mladim:

83 Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, str. 18-20, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf.
84 Prav tam, str. 22.
85 ZRSZ, Mladi in trg dela, str. 27, URL: https://www.ess.gov.si/_files/7755/Analiza_Mladi_in_trg_dela_2015.pdf.
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a) Ukrep 1 - Usposabljanje in izobraževanje
V okviru ukrepa 1 se izvajajo programi neformalnega in formalnega izobraževanja. Neformalno
izobraževanje se izvaja kot usposabljanje in izpopolnjevanje ter predstavlja obliko
izobraževanja odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na
delovnem mestu. S pomočjo usposabljanja udeleženci programa pridobijo nova znanja in
kompetence, medtem ko gre pri izpopolnjevanju za širitev in poglobitev že obstoječega znanja,
spretnosti oziroma kompetenc posameznika. Formalno izobraževanje pomeni vključitev
posameznika v javno veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe.86
V okviru tega ukrepa se v letu 2019 izvaja več programov za ranljive skupine na trgu dela.
Izključno mladim so na voljo naslednji programi, ki so predstavljeni tudi v Katalogu APZ za
leto 2019:
-

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade (za brezposelne, stare do 29 let;
namen programa pridobitev novih znanj in veščin ter dvig usposobljenosti za povečanje
zaposlitvenih možnosti mladih),

-

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) (za brezposelne ali druge iskalce zaposlitve
na ZRSZ, stare med 15 do vključno 26 let; namen programa je olajšati mladim pot do
zaposlitve s pridobivanjem raznih veščin in znanj),

-

Sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 (za
brezposelne, stare do vključno 28 let; namen programa je podpreti izvajanje inovativnih
projektov, ki bodo omogočili večjo zaposljivost ciljne skupine z razvijanjem ustreznih
kompetenc in pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve ter hkrati aktivirali delodajalce
pri teh aktivnostih),

-

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (za brezposelne, stare do 29 let, ki so v
evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj 3 mesece; program se izvaja pri delodajalcih
na konkretnem delovnem mestu in je namenjen pridobitvi in krepitvi sposobnosti, znanj,
veščin in spretnosti za dvig konkurenčnosti in zaposlitvenih možnosti).

Izključno mladim je bil v preteklosti namenjen še naslednji program:
-

Iz faksa takoj praksa (za brezposelne mlade s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do
vključno 29 let, ki so hkrati iskalci prve zaposlitve; program je predvideval sredstva v

86 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2019, str. 5, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.
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višini 6.000 eur, s katerimi se je spodbujalo pridobivanje prvih delovnih izkušenj mladih
za povečanje zaposlitvenih možnosti in uspešen razvoj kariere).87
b) Ukrep 2 - Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
Ukrep se izvaja kot subvencioniranje popolne oziroma delne nadomestitve zaposlenega z
brezposelno osebo. Ukrep je usmerjen k pridobivanju novih znanj in kompetenc zaposlenih pri
določenem delodajalcu in hkrati k večanju konkurenčnosti ter prožnosti podjetij, ki
usposabljajo svoje zaposlene. V okviru tega ukrepa je predviden program »delitev delovnega
mesta«.88
c) Ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje
Spodbude za zaposlovanje so s finančnega vidika najbolj privlačen ukrep za potencialne
delodajalce, saj se izvaja v obliki subvencij in povračil prispevkov, katerih namen je predvsem
povečanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. V okviru ukrepa se
izvajajo trije programi: Subvencije za zaposlitev, Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela
plače in Spodbude za zaposlovanje.89
Za mlade so v letu 2019 predvideni naslednji programi:
-

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (za brezposelne mlade, stare do vključno 29
let; program se izvaja v okviru Subvencije za zaposlitev in je namenjen spodbujanju
delodajalcev k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb za nedoločen čas),

-

Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade« (za brezposelne mlade, stare do
vključno 29 let, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za
zaposlovanje; program se izvaja v okviru Subvencije za zaposlitev in je namenjen
spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju mladih90).

87 ZRSZ, Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih za
izpopolnjevanje za konkretno delo«, URL: https://www.ess.gov.si/_files/6693/JP_IZFAKSATAKOJPRAKSA_30_1_2015.pdf.
88 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2019, str. 5, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.
89 Prav tam, str. 5.
90 ZRSZ, Zaposlimo mlade, URL: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade.
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V preteklosti sta bila v okviru tega ukrepa mladim na voljo še dva programa, ki ju je smiselno
omeniti zaradi kasnejše analize91:
-

Prvi izziv 2015 (za mlade, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija; program je predvideval subvencionirano zaposlitev za
obdobje 15 mesecev z vključenim trimesečnim poskusnim delom)

-

Spodbujanje pripravništev (za iskalce prve zaposlitve, stare do 29 let, ki imajo pogoje
za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, saj brez opravljenega
pripravništva in strokovnega izpita ne morejo pridobiti neposredne zaposlitve na tem
področju).

d) Ukrep 4 - Kreiranje delovnih mest
Ukrep se izvaja kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezan z usposabljanjem.
Namenjen je spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in
delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se zlasti pri neprofitnih delodajalcih
ali v javnem sektorju preko programov Spodbujanje delovne in socialne vključenosti ter
Socialno podjetništvo.92
Izključno mladim ni na voljo nobenih programov, se pa lahko ti vključijo v programa Učne
delavnice in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice. Namenjena sta
mladim, starim do vključno 29 let, ki šele vstopajo na trg dela ali so vsaj 6 mesecev prijavljeni
v evidenci brezposelnih oseb. Program se izvaja na konkretnem delovnem mestu pri
delodajalcu, kar omogoča pridobitev novih znanj, spretnosti in delovnih izkušenj ter povečuje
zaposlitvene možnosti. Po uspešni izvedbi programa lahko delodajalci prejmejo spodbudo za
zaposlitev udeleženih oseb za najmanj 6 oziroma 12 mesecev.93

91 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2018, str. 99, 101, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.
92 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2019, str. 5-6, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.
93 Prav tam, str. 79-84.
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V preteklosti so se lahko mladi vključili še v programe94:
-

Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve (za brezposelne mlade, stare do 30 let,
prve iskalce zaposlitve s terciarno izobrazbo; v okviru programa se udeležencem dodeli
mentor, ki jih usposobi za samostojno opravljanje dela).

-

Priložnost zame – spodbude za zaposlovanje v nevladnih organizacijah – NVO (za
iskalce prve zaposlitve s terciarno izobrazbo, ki so v evidenci brezposelnih oseb
prijavljeni neprekinjeno več kot šest mesecev; namen programa je spodbujanje
zaposlovanja in kreiranje delovnih mest v nevladnih organizacijah).

e) Ukrep 5 – Spodbujanje samozaposlovanja
Ukrep se izvaja kot pomoč in subvencioniranje samozaposlitve. Ukrep je namenjen
spodbujanju opravljanja katere koli samostojne dejavnosti, uresničevanju podjetniških idej in
ustvarjanju delovnih mest v mikropodjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.95
Izključno mladim so v okviru ukrepa namenjeni naslednji programi:
-

Sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 (za
brezposelne mlade, stare do vključno 28 let; program je namenjen spodbujanju
podjetniške aktivnosti med brezposelnimi mladimi )

-

Spodbude za zaposlitev mladih – »Spodbude za mlade podjetnike« (za brezposelne
mlade, stare do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi; namen
programa je ohranitev samozaposlitve za neprekinjeno obdobje 12 mesecev).

94 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2018, str. 106, 108, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.

95 MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2019, str. 6, URL:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv/.
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5.3.

Jamstvo za mlade

Dvig zaposlovanja mladih in zmanjšanje mladinske brezposelnosti sta eni izmed najvišjih
prioritet Evropske unije v skupni evropski strategiji zaposlovanja.96 Evropska unija je kot
odgovor na izjemno ranljiv in negotov položaj mladih povsod po Evropi razvila idejo po
vzpostavitvi tako imenovanih shem za mlade, s katerimi bi posamezne države članice
vzpostavile mehanizme za izboljšanje stanja na področju zaposlovanja mladih ob upoštevanju
obsega in značilnosti problema na domačem trgu dela.97 Do izvedbe ideje je prišlo 22. aprila
2013, ko je Svet ministrov EU sprejel Priporočilo o vzpostavitvi Jamstva za mlade, s katerim
je Evropska komisija pozvala države članice k vzpostavitvi strukture za čimprejšnjo uresničitev
Jamstva za mlade.98 Tako je Jamstvo za mlade nastalo kot »zaveza vseh držav članic, da mlajšim
od 25 let zagotovijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, dodatno izobrazbo, vajeništvo ali
prakso, in sicer v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali se prenehajo formalno
izobraževati«.99
Vlada Republike Slovenije je prvi izvedbeni načrt za obdobje 2014-2015 sprejela januarja 2014,
drugi izvedbeni načrt za obdobje 2016-2020 pa maja 2016.100 Slovenija je glede na značilno
podaljševanje študija na terciarni ravni in posledično velik delež brezposelnih, starih med 25 in
29 let, v Jamstvo za mlade vključila razširjeno ciljno skupino mladih, starih do vključno 29
let.101 Jamstvo za mlade predstavlja poseben program ukrepov APZ, ki so ciljno namenjeni
določeni starostni skupini, ki je trenutno pripoznana kot izjemno problematična.102
Osrednji cilji, ki jih želi država doseči z ukrepi, sprejetimi v okviru Jamstva za mlade, so:
-

izboljšan prehod iz izobraževanja v zaposlitev,

-

hitrejša aktivacija mladih brezposelnih,

-

zmanjšanje števila brezposelnih.103

96 ZRSZ, Strokovna izhodišča za leto 2018, str. 17, URL: https://www.ess.gov.si/_files/10610/Strokovna%20izhodi%C5%A1%C4%8Da_2018.pdf.
97 Tičar, Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (2014), str. 148.
98 Evropska komisija, Ukrepi Evropske unije za zmanjšanje brezposelnosti mladih, URL: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_sl.htm.
99 Odbor za stike vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije, Brezposelnost mladih in vključevanje mladih na trg dela, str. 19, URL:
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-AUDIT_COMPENDIUM_SL.pdf.
100 MDDSZ, Jamstvo za mlade, URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/.
101 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2014-2015, str. 6, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf.
102 Tičar, Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (2014), str. 151.
103 MDDSZ, Jamstvo za mlade, URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/.
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Uresničitev ciljev zahteva kombinacijo ukrepov, ki jih je mogoče izvesti v kratkoročnem,
srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Določene rezultate je mogoče doseči relativno hitro,
pri drugih pa bo potrebno nekaj časa, da bodo imeli viden pozitiven učinek. Dolgoročni ukrepi
so predvsem strukturne reforme v zvezi z javnimi službami za zaposlovanje in prilagoditve
delovne zakonodaje, ki nimajo neposrednega učinka, temveč se rezultati pokažejo čez nekaj
časa.104
Vlada RS je v izvedbenem načrtu za obdobje 2014-2015105 predvidela 36 ukrepov, za obdobje
2016-2020 pa 15 ukrepov. Vsi zasledujejo navedene cilje in časovno obsegajo obdobje
izobraževanja ter prve mesece po vpisu v evidenco brezposelnih. Predvideni pa so tudi ukrepi
za mlade, ki so dolgotrajno brezposelni.
Ukrepi se delijo na dva vsebinska sklopa glede na čas izvajanja; na preventivni sklop ukrepov
za mlade, ki še niso na trgu dela, in na drugi sklop ukrepov, ki so namenjeni hitri aktivaciji
mladih na trg dela. Precejšnja pozornost je namenjena predvsem preventivnim ukrepom, saj
imajo lahko prav ti izrazito dolgoročne učinke.106
V okviru zgodnjega ukrepanja in aktivacije so predvideni trije glavni sistemski ukrepi. Prvi se
nanaša na vseživljenjsko karierno orientacijo, drugi predvideva sistemske spremembe na
področju pripravništev, tretji pa prenovo sistema poklicnega izobraževanja.107 Glavna cilja
ukrepov sta predvsem usmeritev mladih v poklice, ki so bolj dostopni za zaposlitev, in
usposabljanje mladih z znanjem, ki ga delodajalci pričakujejo in potrebujejo.108 Mladim je zato
že v času izobraževanja na voljo vseživljenjska karierna orientacija ter informiranje o
možnostih na trgu dela in uspešnih strategijah iskanja zaposlitve. Dodatno se tudi spodbujajo
ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, s štipendijsko politiko pa se krepi pomen kadrovskih
štipendij in promovira poklice, ki so prepoznani kot perspektivni oziroma deficitarni.109

104 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo - Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi koraki, vendar se nakazujejo tveganja pri izvajanju, str. 12, URL:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_SL.pdf.
105 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2014-2015, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf.
106 MDDSZ, Jamstvo za mlade,
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/.
107 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2016-2020, str. 12-13, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf.
108 MDDSZ, Jamstvo za mlade,
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/.
109 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2016-2020, str. 13, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf.
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Hitri aktivaciji mladih na trg dela so namenjeni štirje sistemski ukrepi. Prvi predvideva krepitev
svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ, drugi je usmerjen k preprečevanju in odkrivanju
prekarizacije na trgu dela, tretji spodbuja mednarodno mobilnost mladih prek mreže EURES in
drugih pilotnih projektov, četrti pa je usmerjen k večjemu obveščanju in informiranju mladih o
ukrepih Jamstva za mlade. Za hitro aktivacijo mladih je nato predvidenih še pet programov
oziroma ukrepov, ki jih je mogoče najti med ukrepi aktivne politike zaposlovanja. To so ukrepi
usposabljanja in izobraževanja brezposelnih mladih, spodbude za zaposlovanje mladih, ukrepi
za ranljive mlade, podpore podjetništvu mladih, podpore mladim na podeželju in razni drugi
projekti za mlade.110
Potek obravnave mladih na ZRSZ najboljše prikaže spodnja shema na sliki 5.1:
Slika 5.1 Potek obravnave mladih na ZRSZ

VIR: Jamstvo za mlade111
Uspeh programa je neposredno povezan in pogojen z obsegom finančnih sredstev, ki jih država
lahko porabi za ta namen oziroma pridobi iz strukturnih skladov.112 Program Jamstvo za mlade
se financira iz proračuna EU in nacionalnih proračunov. Na strani EU je program financiran
zlasti prek pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada, ki je daleč

110 Prav tam, str. 16-17.
111 v: Prav tam, str. 9.
112 Tičar, Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (2014), str. 154.
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najpomembnejši vir financiranja EU.113 Proračun za izvedbo programa je na začetku znašal 6,4
milijarde evrov, a se je zaradi pozitivnih učinkov leta 2017 obseg sredstev najprej povečal na
8,8 milijarde evrov in nato v letu 2019 na okoli 9 milijard evrov z namenom vključitve še
večjega števila mladih v programe Jamstva za mlade.114 Slovenija je za izvajanje Jamstva v
obdobju 2016-2020 namenila okvirno 300 milijonov evrov, največ za prvi dve leti, saj so
takratne razmere na trgu dela zahtevale hitro in okrepljeno ukrepanje. Poleg tega je Slovenija v
letih 2016 in 2017 razpolagala še z dodatnimi sredstvi EU v višini 20,7 milijona evrov, ki jih je
prejela v okviru Pobude za zaposlovanje mladih.115
Za uspešno izvajanje Jamstva za mlade je ključnega pomena tudi sodelovanje in povezovanje
vključenih resorjev116 s socialnimi partnerji, predstavniki mladih in ZRSZ, ki je glavni ponudnik
ukrepov Jamstva za mlade, ki so namenjeni brezposelnim osebam.117 Predvsem pa je uspešnost
ukrepov odvisna od okrevanja gospodarstva, saj brez ustrezne gospodarske rasti, ki omogoča
ustvarjanje novih delovnih mest, predvideni ukrepi kljub zadostni finančni podpori in
uspešnemu sodelovanju vseh akterjev, verjetno ne bodo dosegli zastavljenih ciljev in
rezultatov.118

5.4.

Storitvi za trg dela

ZUTD med ukrepi države na področju trga dela poleg aktivne politike zaposlovanja določa tudi
storitvi za trg dela. To sta storitev vseživljenjske karierne orientacije in storitev posredovanja
zaposlitve, ki sta v primarni pristojnosti ZRSZ.119
ZUTD v 18. členu določa, da vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki
omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov, pomembnih za sprejemanje

113 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo - Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi koraki, vendar se nakazujejo tveganja pri izvajanju, str. 13-14,
URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_SL.pdf.
114 Evropska komisija, Jamstvo za mlade, URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=sl#navItem-2.
115 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2016-2020, str. 19, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf.
116 V izvajanje Jamstva za mlade 2016-2020 so vključeni naslednji resorji:
-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot nacionalni koordinator jamstva za mlade,

-

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),

-

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),

-

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),

-

Ministrstvo za kulturo (MK).

117 Vlada RS, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2016-2020, str. 10-11, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf.
118 Tičar, Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (2014), str. 151.
119 MDDSZ, Zakon o urejanju trga dela, URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/
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odločitev glede zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja ter izbire poklica.120 ZRSZ mladim
v okviru teh aktivnosti zagotavlja:
-

informiranje o trgu dela,

-

pripomočke za samostojno vodenje kariere,

-

poglobljeno karierno svetovanje s ciljem preprečevanja dolgotrajne brezposelnosti in
povečanja možnosti za zaposlitev,

-

rehabilitacijsko svetovanje in možnost svetovanja pri zdravniku svetovalcu,

-

delavnice za učenje veščin iskanja zaposlitve in vodenja lastne kariere.121

V okviru storitve posredovanja zaposlitve je ZRSZ razvil nove oblike sodelovanja z delodajalci,
kot so mini zaposlitveni sejmi, hitri zmenki in predstavitve prostih delovnih mest, pri čemer
napotitev na prosto delovno mesto, vabilo na srečanje z delodajalcem ali na hitre zmenke
predstavljajo ponudbo v okviru izvajanja Jamstva za mlade.122

6. Ekonomska analiza ukrepov za zaposlovanje mladih
Temeljna ideja ekonomske analize prava je: če se v družbi spremenijo pravna pravila ali
institucije, se posledično spremenijo tudi spodbude oziroma motivacija subjektov v družbi, kar
vpliva na ekonomske in druge odločitve nasploh, ter končno na gospodarske rezultate in
blaginjo družbe kot celote.123
V tem delu magistrske naloge bom izvedla ekonomsko analizo ukrepov, ki jih je država po
zadnji gospodarski krizi sprejela na področju zaposlovanja mladih in so podrobneje opisani v
prejšnjem poglavju. Ukrepe bom analizirala z vidika njihovih ciljev in ugotovila, ali dobro
zasledujejo svoj namen, zaradi katerega so bili sprejeti.
Glavna cilja reforme sta bila zmanjšanje segmentacije na trgu dela glede na tip pogodbe o
zaposlitvi in povečanje prožnosti trga dela. Ta dva cilja sta pomembna, saj mladi spadajo med
tisto ranljivo skupino na trgu dela, pri kateri delodajalci najpogosteje posegajo po začasnih
zaposlitvah. Bolj prožna zakonodaja naj bi s poenostavljenimi postopki sklepanja in prenehanja
delovnega razmerja ter finančnimi spodbudami spodbudila delodajalce k zaposlovanju za
120 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Ur.l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17.

121 ZRSZ, Mladi in trg dela, str. 24-25, URL: https://www.ess.gov.si/_files/7755/Analiza_Mladi_in_trg_dela_2015.pdf.
122 Prav tam, str. 25.
123 Zajc, Ekonomska analiza prava (opis, zgodovina, aplikacije), v: DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV 2002: OD 10. DO 12. OKTOBRA V PORTOROŽU
(2002), str. 1687-1689.
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nedoločen čas tudi, v njihovih pogledih, bolj rizične skupine na trgu dela. K povečani
segmentaciji na trgu dela je pomembno prispeval tudi razmah študentskega dela, ki je pred
reformo študentskega dela delodajalcem predstavljal najbolj fleksibilno in stroškovno
najugodnejšo obliko zaposlitve. Zaradi pogostih zlorab je želela država z reformo to obliko dela
približati zaposlitvam v delovnem razmerju, s čimer bi se zmanjšal obseg študentskega dela in
povečal obseg zaposlenih mladih.
Aktivna politika zaposlovanja zasleduje več ciljev, ki so opredeljeni v dokumentu Smernice
APZ za obdobje 2016-2020. Z vključitvijo brezposelnih v ukrepe APZ želi država zmanjšati
število dolgotrajno brezposelnih oseb, poskrbeti za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb na trg
dela in odpraviti strukturna neskladja na trgu dela z vključitvijo brezposelnih v ukrep
Usposabljanje in izobraževanje.124 Osrednji cilji Jamstva za mlade pa so izboljšati prehod iz
izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila
brezposelnih.125 K zmanjšanju strukturnih neskladij in hitrejši aktivaciji na trg dela naj bi
prispevali tudi storitvi za trg dela, ki jih predvideva ZUTD. Prav vsi ukrepi države pa na splošno
zasledujejo cilj izboljšanja položaja mladih na trgu dela in povečanja delovne aktivnosti v tej
starostni skupini.
V svoji analizi bom presojala vpliv ukrepov na naslednje kazalnike:
1. Gibanje delovne aktivnosti in števila brezposelnih mladih
2. Segmentacija glede na tip zaposlitve med mladimi
3. Hitrost aktivacije mladih na trg dela
4. Strukturna neskladja na trgu dela
Pri tem si bom pomagala z razpoložljivimi podatki Statističnega urada RS in Zavoda RS za
zaposlovanje.
Pred začetkom izvajanja analize sem vzpostavila naslednje hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju
analizirala in preverila:
-

Hipoteza 1: Stopnja delovne aktivnosti mladih se je zvišala in posledično se je
zmanjšalo število mladih brezposelnih.

124 Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, str. 23-25, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf.
125 MDDSZ, Jamstvo za mlade,
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/
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Menim, da so se ukrepi APZ izkazali za uspešne in se je po zaključku programov
zaposlil pretežen delež mladih udeležencev.
-

Hipoteza 2: Segmentacija glede na tip zaposlitve ostaja še vedno visoka.
Glede na izkušnje, ki sem jih pridobila pri opravljanju dela kadrovnice, menim, da nova
zakonodaja ni prinesla želenih učinkov na področju segmentacije. Pričakujem, da bo
analiza pokazala določeno izboljšanje po reformi trga dela, a menim, da so predvidene
spodbude in malusi za zaposlovanje za določen čas premajhni, da bi delodajalce odvrnili
od te oblike zaposlovanja. Delodajalci na mlade pogosto gledajo kot na neznano
delovno silo brez izkušenj, ki jim predstavlja določeno tveganje, zaradi česar so pri
zaposlovanju previdni in se v večini primerov odločijo za zaposlitev za določen čas.

-

Hipoteza 3: Mladi se na trg vključijo hitreje in so manj časa brezposelni.
Menim, da visoka vključenost mladih v programe za zaposlovanje ugodno vpliva na
njihovo hitrejšo aktivacijo na trg dela. Širok nabor programov mladim omogoča, da
nadgradijo obstoječe ali usvojijo novo znanje, pridobijo formalne izkušnje ter
vzpostavljajo stik s potencialnimi delodajalci, kar vpliva na njihovo konkurenčnost in
zaposlitvene možnosti. Poleg tega k temu prispevajo tudi finančne spodbude za
zaposlovanje mladih v okviru ukrepu APZ.

-

Hipoteza 4: Po gospodarski krizi so se okrepile aktivnosti za zmanjševanje strukturnih
neskladij predvsem s povezovanjem izobraževalne sfere s potrebami na trgu dela in
okrepljenim izvajanjem ukrepov APZ, namenjenih usposabljanju in izobraževanju.

Preden predstavim svojo analizo, bi rada omenila, da se je pri ocenjevanju učinkov ukrepov
treba zavedati, da nanje vplivajo tudi gospodarske razmere ter da se kratkoročni in dolgoročni
učinki lahko razlikujejo. Predvsem je to pomembno pri analizi reform, kjer spremembe v
regulaciji trga dela praviloma zasledujejo povečanje fleksibilni na dolgi rok in na kratek rok ni
mogoče identificirati vseh učinkov. Kratkoročni učinki reform varovanja zaposlitev lahko na
brezposelnost vplivajo pozitivno ali negativno, odvisno od gospodarskih razmer. Reforma, ki
prinaša fleksibilnejšo zakonodajo za lažje prilagajanje podjetjem gospodarskim razmeram, ima
v ugodnih gospodarskih razmerah pozitiven učinek na zmanjševanje brezposelnosti, saj lahko
podjetja lažje in hitreje zaposlujejo. Ob slabih gospodarskih razmerah pa lahko zmanjšana
varnost zaposlitve vpliva na povečan prehod iz zaposlitve v brezposelnost.126

126 Vlada RS, Drugo poročilo Delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela, str. 2, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/dpd/Analiza_trga_dela_-maj_2015.pdf
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Uspešnost ukrepov lahko ocenjujemo že z vidika števila vključenih v njihove programe, kar pa
je pogojeno tudi z višino sredstev, ki jih država nameni za izvajanje APZ. Spodnji graf 6.1
prikazuje vključenost mladih v ukrepe APZ v obdobju med letoma 2014 in 2018.
Graf 6.1 Vključenost mladih v ukrepe APZ v obdobju 2014-2018
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Mladi so bili glede na ostale starostne skupine v teh ukrepih dobro zastopani. V določene ukrepe
APZ so mladi, prijavljeni v evidenco na ZRSZ, vključeni kot prednostna skupina, zato je njihov
delež v ukrepih precej visok in se giba med 30 in 40 %.127 Največ mladih se je v APZ vključilo
leta 2014, na kar je lahko vplival tudi začetek izvajanja obsežne sheme Jamstva za mlade.

127 MDDSZ, Zaposlovanje mladih, str. 2, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Zaposlovanje_mladih.pdf
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6.5.

Vpliv ukrepov na zaposlovanje mladih

Vsi ukrepi za zaposlovanje mladih s svojimi specifičnimi cilji generalno gledano stremijo k
zvišanju delovne aktivnosti mladih in znižanju njihove brezposelnosti. Vendar na dvig delovne
aktivnosti zagotovo v veliki meri vpliva tudi visoka gospodarska rast, ki jo Slovenija beleži v
zadnjem obdobju. Stopnja delovne aktivnosti slovenskega prebivalstva je v letu 2018 dosegla
najvišjo raven od osamosvojitve, k čemur je prispevalo vstopanje na trg dela tistih, ki so bili v
obdobju krize sicer podpovprečno zastopani na njem. Po mnenju UMAR je stopnja delovne
aktivnosti med mladimi dosegla povprečje EU tudi na račun izvajanja ukrepov za zaposlovanje
mladih.128 Po podatkih SURS se je v zadnjih petih letih število delovno aktivnih mladih, mlajših
od 25 let, povečalo za 65 %. Od novembra 2017 do novembra 2018 pa se je število mladih
delovno aktivnih povečalo za kar 13,5 % oziroma za približno 5.000.129
Graf 6.2 Gibanje števila delovno aktivnih mladih, mlajših od 25 let

Vir: SURS130
Tudi stopnja brezposelnosti se od leta 2014 hitro znižuje in je precej pod povprečjem EU, kar
je posledica visoke gospodarske aktivnosti in posledično okrepljenega zaposlovanja. Posebej je
opazen padec brezposelnosti med mladimi, ki jih je kriza še posebej prizadela.131 Graf 6.3
128 Bednaš, Čelebič, Fajić, Glažar, Hafner, Hribernik et al., Poročilo o razvoju 2019, str. 44, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf
129 Klanjšek, Med delovnimi aktivnimi osebami je 4,7 % mladih, URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7895.
130 v: prav tam
131 Bednaš, Čelebič, Fajić, Glažar, Hafner, Hribernik et al., Poročilo o razvoju 2019, str. 124, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf
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prikazuje gibanje stopnje anketne brezposelnosti mladih v primerjavi s skupno anketno
brezposelnostjo v obdobju med letoma 2008 in 2018. Znotraj skupine mladih je oblikovana še
ena skupina, starih med 15 in 24 let, z namenom prikaza brezposelnosti mladih, ki šele vstopajo
na trg dela.
Graf 6.3 Stopnja anketne brezposelnosti v obdobju 2008-2018, v %
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Vir: SURS
Kot je razvidno iz grafa, je stopnja brezposelnosti po letu 2008 začela naraščati in je naraščala
vse do leta 2013, ko je dosegla višek pri 10,1 % anketni brezposelnosti. Po tem letu je
brezposelnost začela počasi upadati in leta 2018 padla na 5,1 %. Stopnja brezposelnosti mladih
je v primerjavi s skupno precej višja, predvsem v skupini, starih med 15 in 24 let. Pri njih je
brezposelnost močno narasla v letu 2012, ko se je v primerjavi z letom prej povečala za 4,9 %,
višek pa je dosegla v letu 2013 z 21,6 %. V skladu s trendom je tudi pri mladih, starih med 15
39

in 24 let, brezposelnost začela upadati po letu 2014 in je leta 2018 padla pod raven izpred 10
let. Po letu 2014 se je politika zaposlovanja začela še bolj načrtno usmerjati k mladim tudi s
sprejemom sheme Jamstva za mlade, kar je poleg povečanega obsega študentskega dela in
demografskih dejavnikov vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti v tej starostni skupini.132
Podobno kažejo tudi podatki ZRSZ o registrirani brezposelnosti mladih, ki so predstavljeni na
spodnji sliki 6.1.
Slika 6.1 Število in delež mladih brezposelnih ob koncu leta v obdobju 2013-2018

VIR: ZRSZ133

132 Bednaš, Čelebič, Fajić, Glažar, Hafner, Hribernik et al., Poročilo o razvoju 2019, str. 124, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf.
133 v: Bras, Rameša, Strokovna izhodišča za leto 2019, str. 11, URL: https://www.ess.gov.si/_files/11834/Strokovna_izhodisca_2019.pdf
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O relativno uspešni izvedbi ukrepov APZ pričajo podatki ZRSZ o zaposlitvi mladih v roku
enega leta po zaključku programov ukrepa Usposabljanje in izobraževanje ter subvencioniranih
zaposlitev.
Graf 6.4 Vključenost mladih, starih do 29 let, v programe ukrepa Usposabljanje in izobraževanje ter
izhodi v zaposlitev
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
Podatki ZRSZ kažejo, da je v roku enega leta po zaključku programov usposabljanja in
izobraževanja več kot polovica vključenih mladih našlo zaposlitev, kar je zagotovo lahko
kazalnik uspešnosti programov. Največji delež vključenih se je po zaključku programa
zaposlilo v letu 2017. Z vidika zaposlitev so se za najbolj uspešne izkazali programi
usposabljanja na delovnem mestu, v okviru katerih se je v izbranem obdobju zaposlilo 7.367
vključenih mladih. Prav tako se je veliko mladih zaposlilo po vključitvi v programa NPKPriprave na potrjevanje in NPK Potrjevanje, s katerim jim je bila uradno priznana
usposobljenost za opravljanje določenega poklica.134 V tem obdobju se je v roku enega leta po
zaključku programa zaposlilo 2.930 vključenih mladih.135

134 ZRSZ, Preverjanje in potrjevanje NPK/TK, URL: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/preverjanje-inpotrjevanje-npk-tk.
135 Podatki ZRSZ, poslani na zahtevo
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Kot uspešen ukrep za zaposlovanje mladih so se izkazale tudi subvencionirane zaposlitve, kar
prikazuje spodnji graf 6.5.
Graf 6.5 Vključenost mladih, starih do 29 let, v programe subvencioniranih zaposlitev in izhodi v
zaposlitev
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
V izbranem obdobju so se programi subvencioniranih zaposlitev izvajali v okviru vseh ukrepov
APZ, razen Ukrepa 2 Nadomeščanje na delovnem mestu. Z vidika zaposlitev so se za najbolj
uspešne izkazali programi ukrepov Spodbude za zaposlitev in Spodbujanje samozaposlovanja.
V okviru prvega ukrepa so se uspešno izvajali programi Zaposli.me ter Prvi izziv, s pomočjo
katerega se je zaposlilo 2.438 oziroma 83 % vključenih mladih. Kot izjemno uspešen se je
izkazal program Iz faksa takoj praksa, ki se je leta 2015 izvajal v okviru ukrepa Usposabljanje
in izobraževanje. Vanj je bilo vključenih 765 mladih, od teh se je v roku enega leta po zaključku
zaposlilo kar 666 oziroma 87 % vključenih.136

136 ZRSZ, podatki poslani na zahtevo.
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6.6.

Vpliv ukrepov na segmentacijo na trgu dela glede na vrsto zaposlitve

Kot že omenjeno, k segmentaciji na trgu dela prispeva tako toga zakonodaja, ki predvideva
dolge postopke zaposlovanja in odpuščanja, kot tudi študentsko delo kot ena najbolj fleksibilnih
oblik zaposlitve. Jamstvo za mlade je za obdobje 2014-2015 predvidelo reformo študentskega
dela, ki sicer na koncu ni bila tako obširna, kot je bila sprva načrtovano, a je vseeno uvedla
nujno potrebne spremembe za zmanjšanje segmentacije na trgu dela.
K zmanjšanju segmentacije je prispeval tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela
in starševskega varstva, ki je za obdobje od 1.11.2013 do 31.12.2013 uvedel začasno spodbudo
za zaposlovanje za nedoločen čas. V tem obdobju je ukrep koristilo 4.000 delodajalcev za
zaposlitev več kot 4.600 mladih. Ukrep sicer ni dosegel pričakovanega števila vključitev, kar
se lahko pripiše tudi previdnosti delodajalcev pri zaposlovanju za nedoločen čas po obdobju
krize, a je s spodbujanjem trajnejšega zaposlovanja mladih vseeno predstavljal pomembno
dodano vrednost. Kasneje se je ta ukrep izvajal kot ukrep APZ v obliki subvencije delodajalcem
za zaposlitev mlade brezposelne osebe za nedoločen čas.137 S pomočjo programa Trajno
zaposlovanje mladih se je v letu 2017 za nedoločen čas zaposlilo 1.175 mladih, starih do 29
let.138
Za zmanjšanje segmentacije na trgu dela je pomembna tudi reforma trga dela iz leta 2013, ki je
glavnino sprememb usmerila k zmanjšanju segmentacije in povečanju fleksibilnosti trga dela.
OECD-jevi Indeksi varovanja zaposlitve v Sloveniji pred in po spremembah v regulaciji kažejo
na zmanjšanje varovanja zaposlitve z 2,67 na 2,39 za redno zaposlenega zoper individualno in
kolektivno odpoved ter z 2,39 na 1,99 v primeru individualne odpovedi redne zaposlitve. Glede
na indeks varovanja zaposlitve so bile največje spremembe narejene prav na področju varovanja
redno zaposlenega v primeru individualne odpovedi delovnega razmerja za nedoločen čas.139
Zmanjšanje administrativnih ovir in zahtev pri odpuščanju delavcev naj bi zato delodajalce
spodbudilo k zaposlovanju za nedoločen čas.
Napredek pri zmanjšanju segmentacije med mladimi glede na vrsto zaposlitve kažejo podatki
SURS o obliki zaposlenosti mladih in podatki ZRSZ o številu novih zaposlitev za nedoločen
čas med vsemi zaposlitvami. Namen ukrepov za zmanjšanje segmentacije na trgu dela je bil, da
137 MDDSZ, Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta jamstva za mlade 2014-2015, str. 18, dostopno prek:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo_za_mlade/
138 ZRSZ, poslano na zahtevo.
139 Kajzer, Prvi učinki sprememb regulacije trga dela iz leta 2013 na segmentacijo in fleksibilnost trga dela v Sloveniji (2015), str. 38-39.
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se delodajalce spodbudi k zaposlovanju mladih za nedoločen čas. Ukrepi se bodo zato izkazali
za uspešne, če se je v izbranem obdobju zmanjšala razlika v številu zaposlenih za določen in
nedoločen čas in povečalo število prvih zaposlitev za nedoločen čas.
Graf 6.6 Zaposlenost mladih glede na vrsto zaposlenosti, v 1000
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Vir: SURS
Zgornji graf prikazuje podatke SURS o zaposlenosti mladih glede na obliko zaposlitve. Pri
mladih, starih med 15 in 24 let, je poleg nižje zastopanosti na trgu dela mogoče opaziti, da leti delo opravljajo pretežno v začasnih oblikah dela, bodisi v delovnem razmerju za določen čas
ali v obliki študentskega dela. Je pa v obdobju med letoma 2012 in 2018 v tej starostni skupini
mladih mogoče zaznati dvig zaposlitev za nedoločen čas, kar UMAR predpisuje predvsem
pomanjkanju delovne sile in relativno visoki gospodarski rasti. Pri tem pa opozarja na visok
delež začasnih in prekarnih zaposlitev med mladimi, na kar vpliva tudi visoka prisotnost
študentskega dela.140 Glede na podatke SURS mladi do stabilne oblike zaposlitve pridejo šele v
pozni mladosti oziroma na prehodu v zgodnje odraslo obdobje. Tako za starostno skupino 2534 let velja, da so večinoma zaposleni za nedoločen čas.141

140 Bednaš, Čelebič, Fajić, Glažar, Hafner, Hribernik et al., Poročilo o razvoju 2019, str. 45, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf
141 Kalaš, Deleža mladih (15-29 let) med celotno populacijo v EU in v Sloveniji še vedno upadata, URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6799.
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Segmentacija kljub zakonskim spremembam in finančnim spodbudam delodajalcem ostaja
težava na trgu dela, na kar kažejo tudi podatki ZRSZ o deležu zaposlitev za določen čas med
vsemi prvimi zaposlitvami mladih in deležu zaposlitev za nedoločen čas med vsemi
zaposlitvami registriranih brezposelnih mladih.
Graf 6.7 Delež prvih zaposlitev za določen čas med vsemi prvimi zaposlitvami brezposelnih mladih,
stari do vključno 29 let, v %
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
Podatki ZRSZ kažejo na previdnost delodajalcev pri prvih zaposlitvah brezposelnih mladih, saj
jim zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj lahko predstavljajo določeno tveganje. V obdobju
med letoma 2014 in 2016 je mogoče zaznati občuten porast zaposlitev za določen čas med
vsemi prvimi zaposlitvami. Kot je bilo že rečeno, je to mogoče pripisati tudi večji previdnosti
delodajalcev pri zaposlovanju v obdobju po gospodarski krizi. Že naslednje leto je delež prvih
zaposlitev za določen čas upadel, še bolj pa leta 2018, ko so zaposlitve za določen čas
predstavljale 41,6 % vseh prvih zaposlitev. To kaže na malenkost manjšo zadržanost
delodajalcev pri prvih zaposlitvah mladih za nedoločen čas.
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Graf 6.8 Delež novih zaposlitev za nedoločen čas med vsemi zaposlitvami brezposelnih mladih, starih
do vključno 29 let, v %
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
Podatki ZRSZ o deležu novih zaposlitev za nedoločen čas med vsemi zaposlitvami brezposelnih
mladih kažejo na podobno obrnjeno sliko. V obdobju med letoma 2014 in 2016 je delež
zaposlitev za nedoločen čas močno upadel, od tega leta dalje pa je začel spet naraščati. V letu
2018 se je za nedoločen čas zaposlilo 16,8 % vseh brezposelnih mladih, ki so se zaposlili v tem
letu, kar je za 12,2 % več kot leta 2012 pred uveljavitvijo reforme.
Podatki kažejo na določene pozitivne učinke sprememb in ukrepov, saj se delodajalci v
primerjavi z obdobjem pred uvedbo reforme trga dela pogosteje odločajo za zaposlovanje
mladih za nedoločen čas. Kljub pozitivnim učinkom pa se ne sme pozabiti na porast drugih
oblik dela, pri čemer se vse bolj poudarja nova dimenzija segmentacije med tistimi, ki delo
opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in tistimi, ki delo opravljajo na drugih pravnih
podlagah.142

142 MDDSZ, »Za dostojno delo«, str.17, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/dpd/21_03_2016_Dostojno_delo_final.pdf.
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6.7.

Vpliv ukrepov na hitrost aktivacije mladih na trg dela

Hitra aktivacija na trg dela je pomembna predvsem z vidika dolgotrajne brezposelnosti, ki
predstavlja najtežjo obliko brezposelnosti. Za dolgotrajno brezposelne osebe namreč velja, da
težje najdejo novo ali ponovno zaposlitev, zato so ukrepi APZ usmerjeni tudi k reševanju te
problematike.143 Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja so za obdobje
2012-2015 predvidele, da naj bi se z ukrepi APZ ob izvajanju podpornih ukrepov VKO in
posredovanja zaposlitve povprečni čas mladih v evidenci brezposelnih iz izhodiščne vrednosti
8,1 meseca iz leta 2010 do leta 2015 zmanjšal na 7 mesecev144, v obdobju 2016-2020 pa iz
izhodiščne vrednosti 10,5 meseca iz leta 2014 na 7 mesecev do leta 2020.145
Ukrepi države se v tem segmentu niso izkazali za najbolj uspešne, saj se je trajanje
brezposelnosti glede na začetno vrednost leta 2010 močno povečalo. Ob koncu prvega obdobja
so bili mladi v povprečju brezposelni 10,8 meseca, kar je 3,8 meseca več od pričakovane
vrednosti. Prav tako ni bila dosežena vrednost 9,5 meseca, ki je bila za leto 2016 predvidena v
Izvedbenem načrtu Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015.146 Ukrepi Jamstva za mlade so
zato tudi v obdobju 2016-2020 usmerjeni v aktivacijo mladih na trg dela s predvidenimi štirimi
sistemskimi ukrepi in šestimi programi, ki se med drugim osredotočajo na okrepljeno
svetovanje mladim, preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela, spodbujanje
mednarodne mobilnosti, informiranje, usposabljanje in izobraževanje ter različne spodbude za
zaposlovanje.147
Glede na trend povprečnega trajanja brezposelnosti mladih in aktualne podatke je zelo majhna
verjetnost, da bo ciljna vrednost 7 oziroma 9,5 meseca dosežena do leta 2020. Je pa mogoče iz
grafa razbrati postopno zniževanje povprečnega trajanja brezposelnosti med mladimi, kar je
zagotovo tudi posledica širokega nabora ukrepov, usmerjenih v hitrejšo aktivacijo mladih na
trg dela.

143 Bras, Dolgotrajno brezposelne osebe na ZRSZ, str. 4, URL: https://www.ess.gov.si/_files/2251/Analiza_DBO.pdf.
144 Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015, str. 19, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/smernice_apz_2012_2015.pdf.
145 Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, str. 18-20, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf.
146 Vlada Republike Slovenije, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2014-2015, str. 4, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf.
147 Vlada Republike Slovenije, Jamstvo za mlade: izvedbeni načrt 2016-2020, str. 15, URL:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf.
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Graf 6.9 Povprečno trajanje brezposelnosti mladih v obdobju 2012 - julij 2019
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
Kot sem že omenila, je trajanje brezposelnosti posebej pomembno z vidika dolgotrajne
brezposelnosti. Podatki ZRSZ iz septembra 2018 v zvezi s tem prikazujejo skrb vzbujajoče
podatke, ne le za mlade, temveč tudi za ostale starostne skupine.
Slika 6.2 Dolgotrajno brezposelni po starosti ter njihov delež v starostnih razredih, v %,
september 2018

Vir: ZRSZ148

148 v: Bras, Rameša, Strokovna izhodišča za leto 2019, str. 17, URL: https://www.ess.gov.si/_files/11834/Strokovna_izhodisca_2019.pdf
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Delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi s starostjo narašča. Najmanj
dolgotrajno brezposelnih je pričakovano med mladimi, mlajšimi od 20 let. V starostni skupini
25-29 let je že skoraj tretjina brezposelnih dolgotrajno brezposelnih, čeprav šele dobro vstopajo
na trg dela (glej sliko 6.2). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je med mladimi še posebej
povečala v obdobju krize, a se je v zadnjih letih v tej starostni skupini tudi najbolj znižala.149
Septembra 2018 je bilo v evidenci ZRSZ 3.724 dolgotrajno brezposelnih mladih, kar je skoraj
1.000 manj kot ob koncu leta 2017 (4.659), ko je bilo dolgotrajno brezposelnih mladih za 29 %
manj kot leto prej. Pomemben prispevek k hitri aktivaciji mladih brezposelnih oseb so
predstavljali individualno in skupinsko svetovalno delo, vključitve v ukrepe APZ, ustrezno
posredovanje na prosta delovna mesta in druge oblike zagotavljanja stikov med brezposelnimi
in delodajalci, ki jih je izvajal ZRSZ.150

6.8.

Vpliv ukrepov na strukturna neskladja na trgu dela

Brezposelnost mladih kljub ukrepom države za zaposlovanje mladih ostaja visoka zaradi
strukturnih neskladij na trgu dela. Gospodarska rast močno vpliva na trg dela in ustvarja vse
večji razkorak med potrebami delodajalcev in ponudbo brezposelnih, kar pomeni, da obstoječa
ponudba prijavljenih oseb v evidenci ZRSZ glede na kompetence ne sledi potrebam
delodajalcev. Ključno vlogo pri zmanjševanju te neskladnosti igrajo ukrepi na trgu dela, ki so
v zadnjem obdobju vse bolj usmerjeni k posamezniku in njegovim potrebam za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti.151 Zmanjšanju strukturnih neskladij so namenjeni ukrep APZ
Usposabljanje in izobraževanje ter storitve VKO in ukrepi v okviru sheme Jamstva za mlade,
ki so usmerjeni k ozaveščanju mladih o poklicih, karierah in prihodnjih možnostih
zaposlovanja. Ključno vlogo lahko pri tem igrajo ukrepi, ki so namenjeni predvsem usmerjanju
mladih v poklice, ki so bolj dostopni za zaposlitev.
Brezposelni mladi, katerih izobrazba ne ustreza povpraševanju na trgu dela, imajo možnost
vključitve v programe ukrepa Usposabljanje in izobraževanje.

149 Bednaš, Čelebič, Fajić, Glažar, Hafner, Hribernik et al., Poročilo o razvoju 2019, str. 124, URL:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf
150 ZRSZ, Letno poročilo 2017, str. 25, URL: https://www.ess.gov.si/_files/12026/Letno_poslovno_porocilo_2017_z_revizorskim_mnenjem.pdf
151 ZRSZ, Strukturna neskladja velik izziv za Zavod tudi v 2019: Krepitev digitalnega poslovanja med prednostnimi nalogami, URL:
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev/porocila_s_sveta_zavoda/strukturna-neskladja-velik-izziv-za-zavod-tudi-v-2019.
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Graf 6.10 Vključenost mladih v ukrep Usposabljanje in izobraževanje v obdobju 2012-2018
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Vir: ZRSZ, poslano na zahtevo
Uspešnost programa je bila v nalogi že predstavljena, a lahko učinke na kratko predstavim še
na tem mestu, saj ti programi pomembno vplivajo na odpravljanje neskladnosti med ponudbo
in povpraševanjem na trgu dela. Strukturna neskladja je mogoče preseči z vključitvijo velikega
števila brezposelnih v ta ukrep, a kot je razvidno iz podatkov, se vključenost mladih v ta ukrep
po letu 2014 zmanjšuje. Največ mladih je bilo v ukrep Usposabljanje in izobraževanje
vključenih v letu 2014. Takrat se je največ mladih vključilo v program Institucionalno
usposabljanje (5.005), po zaključku katerega se je v roku enega leta zaposlilo 56 % vključenih
mladih. Prilagajanje povpraševanju na trgu dela omogoča tudi program za pridobitev NPK. Ta
se je izvajal vsa leta izbranega obdobja in je prinesel pozitivne učinke na zaposlovanje mladih.
Po udeležbi v programu se je vsako leto zaposlila več kot polovica vseh udeleženih mladih.
Podobno so se za uspešne izkazali tudi programi neformalnega izobraževanja.152
Ukrepi, namenjeni brezposelnim, sicer prispevajo k zmanjšanju strukturnih neskladij in hitrejši
aktivaciji mladih na trg dela, a se na tem mestu strinjam s stališčem, da se temu problemu lahko
zoperstavimo le s sistemskimi ukrepi.153 Podatki o brezposelnih mladih diplomantih kažejo, da
je izobraževalni sistem še vedno naravnan na način, da proizvaja množico diplomantov brez
dobrih zaposlitveni možnosti. Leta 2016 je bilo v Sloveniji na voljo 947 študijskih programov,
152 ZRSZ, podatki poslani na zahtevo.
153 Vadas, Neskladju na trgu delovne sile ni videti konca, URL: https://www.delo.si/novice/slovenija/neskladju-na-trgu-delovne-sile-ni-videti-konca75937.html.
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od katerih je zagotovo precej takih, ki ne omogočajo zaposlitve. 154 Poleg tega Slovenija od
drugih držav v EU močno odstopa po vpisu v terciarno izobraževanje. Po podatkih Eurostata je
leta 2017 diplomiralo 59,9 na 1000 mladih v generaciji starih med 20 in 29 let.155 Spodbudni pa
so podatki Eurostata o stopnji zaposlenosti nedavnih diplomantov, starih med 20 in 34 let.
Slika 6.3 Stopnja zaposlenosti nedavnih diplomantov v obdobju 2007-2018

Vir: Eurostat156
Stopnja zaposlenosti diplomantov je bila v izbranem obdobju najvišja v letu 2018, kar je lahko
posledica okrepljenega sodelovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom in okoljem.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na tem področju izvedlo številne ukrepe tako
na ravni srednješolskega kot visokošolskega izobraževanja. Leta 2017 je bil sprejet Zakon o
vajeništvu, s katerim je mogoče tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom
ter na ta način poklicno izobraževanje približati potrebam delodajalcev. Na ravni
visokošolskega izobraževanja je decembra 2016 v veljavo stopila Novela Zakona o visokem
šolstvu, ki je predvidela večjo fleksibilnost študijskih programov, večjo avtonomijo
visokošolskih zavodov in olajšano prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela. Na
tem področju je bilo izvedenih tudi več projektov, ki so bili financirani iz sredstev evropske
kohezijske politike v RS. Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja predvideva
neposredno partnerstvo visokošolskih zavodov in gospodarstva, s pomočjo katerega mladi že v
času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in kompetence za lažji vstop na trg dela. Na tem

154 Glücks, Še naprej proizvajamo množico diplomantov brez možnosti zaposlitve, URL: https://reporter.si/clanek/slovenija/se-naprej-proizvajamo-mnozicodiplomantov-brez-moznosti-zaposlitve-474408
155 155 Eurostat, Graduates in tertiary education by age groups - per 1000 of population aged 20-29, URL:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
156 Eurostat, Employment rates of recent graduates, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00053/default/line?lang=en.
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mestu so pomembni tudi Karierni centri, ki študentom zagotavljajo celovito in kakovostno
karierno orientacijo ter usklajevanje pridobljenih znanj s potrebami na trgu dela.157
Strukturna neskladja je tako mogoče uspešno zmanjšati predvsem s povezovanjem posameznih
deležnikov, kot so javni zavodi, gospodarska združenja, raziskovalne ustanove in socialni
partnerji. Temu je namenjen tudi projekt ZRSZ »Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela«, ki je usmerjen v razvoj ustreznih instrumentov za kakovostno
usklajevanje potreb po kadrih in kompetencah ter povezovanje naštetih deležnikov. Projekt je
namenjen tako brezposelnim kot tudi iskalcem zaposlitve in se pretežno financira iz Evropskega
socialnega sklada.158

157 MIZS, Sodelovanje izobraževalnega sistema z okoljem, URL: http://www.mizs.gov.si/si/sodelovanje_izobrazevalnega_sistema_z_okoljem/.
158 ZRSZ, Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, URL: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ucinkovitejse-usklajevanjeponudbe-in-povprasevanja-na-trgu.
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7. Zaključek
V magistrski nalogi je bilo na več mestih poudarjeno, da se mladi na trgu dela in pri vstopu nanj
soočajo s številnimi težavami, značilnimi predvsem za to starostno skupino. Široka razširjenost
fleksibilnih oblik zaposlovanja med mladimi je v zadnji gospodarski krizi precej vplivala na to,
da so bili prav mladi tisti, ki so v fazi prilagajanja podjetij na krizne razmere prvi izgubili
zaposlitev. Položaj mladih na trgu dela je povezan tudi z izobrazbo. V sodobnih ekonomijah se
namreč izobrazbene zahteve višajo, kar v neugoden položaj postavlja tiste brez oziroma z nižjo
izobrazbo. Na drugi strani pa se na trgu dela v zadnjem obdobju pojavlja vse več diplomantov,
ki jih trg dela ni sposoben absorbirati, saj iz sfere izobraževanja prihaja precej drugačnih
profilov, kot se jih v gospodarstvu dejansko potrebuje. Navsezadnje pa so delodajalci tisti, ki
se odločajo o zaposlitvi mladih in prav ti imajo še vedno pogosto stereotipne predstave o tej
starostni skupini na trgu dela, zaradi česar so pri zaposlovanju previdni in zadržani.
Zadnja gospodarska kriza je problematičen položaj mladih na trgu dela še dodatno poudarila in
spodbudila državo k sprejemu ukrepov, ki so v magistrski nalogi predstavljeni na več mestih.
V uvodu sem postavila generalno hipotezo, da so se ukrepi izkazali za uspešne, kar lahko
načeloma potrdim. V obdobju po gospodarski krizi se je delovna aktivnost mladih povečala za
65 %, stopnja brezposelnosti mladih pa je padla pod raven izpred desetih let. Napredek se kaže
pri segmentaciji mladih glede na vrsto zaposlitve, saj delež zaposlitev za nedoločen čas med
mladimi počasi narašča. Tudi glede trajanja brezposelnosti mladih je mogoče opaziti postopno
zmanjševanje, čeprav ukrepi niso dosegli zastavljenih ciljev. Prav tako je država veliko ukrepov
usmerila na področje problematike strukturnih neskladij.
Analiza sicer kaže spodbudne rezultate, vendar je o učinkovitosti vseh sprejetih ukrepov težko
govoriti. Ukrepi države so bili pretežno usmerjeni k doseganju polne zaposlenosti mladih, kar
je lahko sporno z vidika kakovosti teh zaposlitev. Na tem mestu se strinjam z mnenjem avtorjev
Strategije zaposlovanja mladih v družbi znanja, ki poudarjajo, da dvig zaposljivosti mladih
predstavlja le en vidik tega kompleksnega problema. Zato je pomembno, da se aktivnosti države
od zgolj iskanja rešitev za dvig zaposlenosti mladih usmerijo k iskanju kompleksnih ukrepov,
ki bodo mladim zagotovili kakovostne in dostojne zaposlitve.159 V luči tega razmišljanja so
problematični predvsem programi ukrepov APZ, ki s subvencijami spodbujajo delodajalce k
zaposlovanju mladih, vendar ne za nedoločen čas. Prav razširjenost pogodb o zaposlitvi za

159

Ćeklić, Kramer, Lukič, Milić, Miloševič Zupančič, Silaj, 2008, Strategija zaposlovanja mladih v družbi
znanja, knj. 2., str. 5.
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določen čas je eden ključnih problemov, s katerim se soočajo mladi, saj te oblike zaposlitve
vnašajo v življenje posameznika določeno negotovost in mu ne omogočajo popolne
osamosvojitve. Finančne spodbude so zagotovo prispevale k dvigu zaposlenosti mladih v
določenem obdobju, vendar takšne spodbude mladim ne zagotavljajo nujno rednih zaposlitev
po predpisanem obdobju. Dejstvo je, da so delodajalci tudi zaradi zadnje gospodarske krize pri
zaposlovanju še vedno zelo previdni. Reforma trga dela iz leta 2013 je sicer prinesla določeno
stopnjo fleksibilnosti in določene ugodnosti za zaposlovanje za nedoločen čas, a to na
delodajalce ni imelo pretiranega vpliva, saj je odpuščanje še vedno izredno oteženo ne glede na
uspešnost in prizadevnost delavcev.160 Tudi reforma študentskega dela, ki je to obliko dela
precej podražila, svojega namena ni uresničila in zaradi izrazite fleksibilnosti študentskega dela
delodajalcev ni odvrnila od najemanja študentske delovne sile.
Glede na to, da so za slovenski trg dela značilna velika strukturna neskladja in da delodajalci
pogosto omenjajo pomanjkanje ustreznih znanj in delovnih izkušenj mladih, menim, da
programi subvencioniranega zaposlovanja mladih niti ne bi bili potrebni v tolikšnem obsegu,
če bi na trg dela vstopali mladi z ustreznimi znanji in kompetencami. Delodajalcev z raznimi
destimulacijami in stimulacijami ne moremo prisiliti k zaposlovanju mladih za nedoločen čas,
temveč jim moramo ponuditi delovno silo, ki jo bodo potrebovali in želeli obdržati. Zato
menim, da je približevanje izobraževalnega sistema potrebam na trgu dela in spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom, dolgoročno gledano eden ključnih ukrepov za boj proti visoki
stopnji brezposelnosti mlade generacije. Sredstva za aktivno politiko zaposlovanja pa bi bilo
smiselno nameniti okrepljenemu kariernemu svetovanju šolajoči se mladini in ukrepom, ki
brezposelnim mladim pomagajo do ustreznih znanj in kvalifikacij, ki jih delodajalci potrebujejo
in po njih povprašujejo.

160

Domovina, Področja, kjer je Slovenija med najslabšimi na svetu: učinkovitost trga dela, URL:
https://www.domovina.je/podrocja-kjer-je-slovenija-med-najslabsimi-na-svetu-ucinkovitost-trga-dela/.
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