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POVZETEK
Vpliv mednarodne finančne in gospodarske krize, ki se je v svetu močno poglobila v drugi
polovici leta 2008, se je tudi v Sloveniji odrazil na poslovnih rezultatih gospodarskih družb.
Gospodarske družbe na krizo reagirajo tudi s spremembami plač in z zmanjšanim
povpraševanjem po delu, kar pa vodi do naraščanja brezposelnosti. Tako se v Sloveniji
od leta 2008 naprej povečuje število brezposelnih in je ob koncu leta 2012 doseglo
številko 110.183 brezposelnih oseb prijavljenih v evidenci Zavoda Republike Slovenje za
zaposlovanje. Pri blaženju brezposelnosti v času gospodarske krize ima pomembno vlogo
aktivna politika zaposlovanja. V Sloveniji se že od leta 1991 dalje za posege na trgu dela
uporabljajo programi aktivne politike zaposlovanja, katerih namen je povečevanje
zaposlenosti in zmanjševanja brezposelnosti, ter večje zaposljivosti oseb na trgu dela.
Ukrepi APZ temeljijo na nacionalnih razvojnih dokumentih in posledično tudi na evropskih
dokumentih in se financirajo iz nacionalnih sredstev in sredstev Evropskega socialnega
sklada.
V Sloveniji na splošno prevladuje mnenje, da so programi aktivne politike zaposlovanja
uspešni, a o uspešnosti posameznih programov je zelo malo informacij. Programi aktivne
politike zaposlovanja, ki so se izvajali v obdobju 2007-2012 in so se financirali iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, so se izvajali v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami in so
zasledovali cilje Operativnega programa razvoja človeških virov, kar pomeni, da so
sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bila porabljena v skladu s
predpisi in usmeritvami. Glede doseganja zastavljenih kazalnikov uspešnosti je
ugotovljeno, da so izvajani programi relativno uspešni. Uspešni so tisti programi, ki se
uvrščajo med programe izobraževanja in usposabljanja in ti dosegajo ter tudi presegajo
zastavljene cilje, medtem ko med programi, ki se izvajajo kot subvencionirane zaposlitve
brezposelnih oseb, vsi programi ne dosegajo zastavljenih ciljev.
S prihajajočo novo finančno perspektivo EU 2014-2020 bodo sredstva Republike Slovenije
za kohezijsko politiko nekoliko zmanjšana. Slovenija bo v tem obdobju razdeljena na dve
t. i. kohezijski regiji; Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo, kar bo povzročilo
spremembe v višini sofinanciranja posameznih aktivnosti. Zato bo v tem obdobju še toliko
bolj pomembno dobro načrtovanje izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja in
tudi doseganje načrtovanih ciljev v okviru programov in s tem na področju trga dela. Na
tak način se bo lahko zagotavljala uspešna in odgovorna poraba javnih sredstev, saj
programi aktivne politike zaposlovanja ne smejo biti namenjeni sami sebi, temveč mora
biti njihov cilj povečanje zaposlitvenih možnosti oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Ključne besede: brezposelnost, trg dela, programi aktivne politike zaposlovanja,
Operativni program razvoja človeških virov, Evropski socialni sklad, uspešnost.
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SUMMARY
The success of active labor market programs, which are financed from the
European Social Fund.
Impact of the international financial and economic crisis, which has greatly deepened in
the world in the second half of 2008, reflected also in Slovenia in the operating results of
companies. Companies react to a crisis with wage reduce and a reduced demand for
labor, which in turn leads to an increase in unemployment. In Slovenia since 2008 the
number of unemployed has increased and at the end of 2012 reached a figure of 110.183
unemployed persons registered in the records of the Institute of the Republic of Slovenia
for employment. In mitigating unemployment during the economic crisis, active
employment policy programs have an important role. In Slovenia, since 1991, for
interventions in the labor market are used active employment policy programs, aimed at
increasing employment and reducing unemployment and increasing employability of
people in the labor market. AEP measures based on national development documents,
and consequently on European documents and funded by national and European Social
Fund.
In Slovenia, in general, the prevailing opinion is that the programs of AEP are successful,
but there is very little information about the performance of individual programs. Active
labor market programs that were implemented during the period between 2007-2012 and
were financed by the European Social Fund were carried out in accordance with accepted
legal basis and pursued the goals of the Operational Programme for Human Resources
Development, which means that the funds for the implementation of active employment
policy measures were used in accordance with the regulations and guidelines. In view of
achieving the seted performance indicators were found to be relatively successful
programs implemented. Successful are those programs that are among the educational
and training programs which even exceed the goals, while programs which are
implemented as subsidized employment of unemployed persons, not all achieve goals.
With the upcoming new EU financial perspective 2014-2020 the funds of Slovenia for the
cohesion policy will be slightly reduced. During this period Slovenia will be divided into
two so-called cohesion regions, Eastern Slovenia and Western Slovenia, which will lead to
changes in the amount of co-financing of individual activities. Therefore, in this period is
even more important to have good programming of active employment policy programs
and the achievement of the objectives of the programs and the labor market. In this way,
it can ensure the successful and responsible use of public funds as active labor market
programs should not target itself, but should aim to increasing employment opportunities
and employment of the unemployed.
Key words: unemployment, labor market, active labor market programs, the Operational
Programme for Human Resources Development, the European Social Fund, performance.
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1

UVOD

S pojavom gospodarske krize so se tudi v Sloveniji povečale potrebe po javnofinančnih
izdatkih, s katerimi bi blažili posledice gospodarske krize. Ob tem se je pokazalo, da je
zelo pomembno, gospodarno, transparentno in učinkovito porabljanje proračunskih
sredstev. Gospodarska kriza se odraža tudi na vse večjem številu brezposelnih oseb, ki se
prijavljajo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Gospodarske
krize v Sloveniji še ni konec. Število brezposelnih oseb se ne zmanjšuje, temveč z
manjšimi nihanji ostaja nad sto tisoč oziroma od leta 2010 število brezposelnih ne pade
pod številko sto deset tisoč.
Spremembe na slovenskem trgu dela se odražajo tudi v strukturi brezposelnih oseb. Tako
se na trgu dela oblikujejo različne skupine brezposelnih oseb, ki so za delodajalce manj
zanimive. Med te skupine brezposelnih oseb se uvrščajo predvsem starejši, brezposelni
brez izobrazbe, invalidi, osebe z zdravstvenimi in drugimi omejitvami ter dolgotrajno
brezposelne osebe. Da te osebe postanejo za trg dela ponovno zanimive, jim pri tem
pomagajo programi aktivne politike zaposlovanja, ki posredno vplivajo tako na ponudnike
delovne sile, kakor tudi na povpraševanje po njej.
Od vstopa Slovenije
zaposlovanja koristijo
socialnega sklada. V
zaposlovanja koristijo
virov.

v Evropsko unijo se za izvajanje programov aktivne politike
tudi sredstva strukturnih skladov in sicer sredstva Evropskega
obdobju 2007—2013 se sredstva za izvajanje aktivne politike
v skladu s sprejetim Operativnim programom razvoja človeških

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali izvajani programi sledijo ciljem Operativnega
programa razvoja človeških virov, ali so rezultati posameznih programov dosegli
zastavljene cilje aktivne politike zaposlovanja ter ali izvajani programi predstavljajo
preventivno ali kurativno ukrepanje glede na stanje na trgu dela.
S področja programov aktivne politike zaposlovanja in sredstev Evropskega socialnega
sklada je narejenih kar nekaj raziskav na osnovi diplomskih in magistrskih nalog. Prav
tako je to področje analizirano v okviru letnih poročil o izvajanju Operativnega programa
razvoja človeških virov ter v okviru revizijskih poročil s strani Računskega sodišča RS. Na
osnovi naročila ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bila leta 2006 izvedena
prva evalvacija ukrepov Evropskega socialnega sklada, ki so se izvajali v letu 2004 in
2005. Evalvacija je bila izvedena preko zunanjega izvajalca in je bila osredotočena na
proces in sistem izvajanja in ne na vsebino programov. Temu je sledila evalvacija
programa Subvencija za samozaposlitev, ki je temeljila na ugotavljanju zadovoljstva
prejemnikov subvencije in na učinkovitosti porabe finančnih sredstev. V letu 2007 je bila
izvedena študija Merjenja zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega
socialnega sklada s storitvami končnega upravičenca – to je Zavoda RS za zaposlovanje.
Na zadnje je bilo v letu 2012 izvedeno vrednotenje prednostnih usmeritev s področja trga
dela, ki jih v okviru OP RČV izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
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Pred izdelavo magistrskega dela sem zastavila naslednje hipoteze, ki sem jih tekom
magistrskega dela preverila, in sicer:

Hipoteza 1: Programi aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v RS in se financirajo iz
sredstev Evropskega socialnega sklada so skladni s cilji Operativnega programa razvoja
človeških virov.
Glede na to, da je Operativni program razvoja človeških virov pravna podlaga za
koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, me je zanimalo ali programi aktivne
politike res sledijo ciljem le tega. Hipotezo sem preverjala tako, da sem primerjala namen
in cilj posameznih programov s cilji razvojnih prioritet, v okviru katerih se posamezni
programi izvajajo.

Hipoteza 2: V programe aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v RS in se financirajo
iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se prednostno vključujejo mladi do 25 let in
starejši od 55 let.
S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali v okviru programov aktivne politike zaposlovanja
sledimo vključevanju mladih in starejših brezposelnih oseb, ki so v okviru Operativnega
programa opredeljeni kot prednostna ciljna skupina.

Hipoteza 3:

V RS se več let zapovrstjo izvajajo le tisti programi aktivne politike
zaposlovanja, ki so se glede na zastavljene kazalnike pokazali kot uspešni.
S postavitvijo te hipoteze sem želela preveriti, ali v času gospodarske krize namenjamo
javna sredstva res za uspešne programe, ki pripomorejo k zmanjšanju števila brezposelnih
oseb. Hipotezo sem preverjala tako, da sem pregledala dosežene rezultate glede na
postavljene kazalnike učinka pri tistih programih, pri katerih so se javni razpisi /povabila
ponavljali skozi dve ali več let.

Hipoteza 4: S programi aktivne politike zaposlovanja v RS pravočasno neposredno
interveniramo na trgu dela.
S postavitvijo te hipoteze sem želela ugotoviti, ali so javna povabila/razpisi za spodbujanje
zaposlovanja objavljena v pravem času, ko jih delodajalci potrebujejo oziroma v času, ko
se izvaja glavnina zaposlovanja pri delodajalcih. Hipotezo sem preverjala skozi datum
pričetka izvajanja posameznih programov in skozi vzroke za manjšo prijavo delodajalcev
na določena javna povabila /razpise.
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila znanje pridobljeno pri študiju in svoje
delovne izkušnje pri izvedbi in spremljanju enega izmed programov aktivne politike
zaposlovanja. Prav tako sem uporabila opisni oziroma deskriptivni pristop od prvega do
delno tudi četrtega in petega poglavja. Deskriptivni in analitični pristop sem uporabila v
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šestem poglavju, kjer sem prikazala izvedene programe, ki so se izvajali v okviru aktivne
politike zaposlovanja v obdobju 2007—2012 ter dosežene cilje glede na postavljene
kazalnike: števila vključitev, števila vključitev žensk, ohranitve zaposlitev, višine izplačanih
sredstev, višine terjatev sredstev ter višine vračila sredstev do dne 30. 11. 2012.
Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje s
predstavitvijo razvoja gospodarske krize v Združenih državah Amerike (ZDA), v Evropski
uniji (EU) in v Sloveniji ter vpliv gospodarske krize na dogajanja na trgu dela v Sloveniji.
Na kratko so predstavljeni ukrepi EU in Slovenije za izhod iz finančne krize in oživitev
gospodarstva. V tretjem poglavju je predstavljen razvoj kohezijske politike in razvoj
Evropskega socialnega sklada. V četrtem poglavju so predstavljene pravne podlage za
črpanje sredstev v Sloveniji ter Zavod RS za zaposlovanje in njegova vloga pri koriščenju
sredstev Evropskega socialnega sklada. Temu sledi poglavje o aktivni politiki zaposlovanja
s predstavitvijo varne prožnosti in razvojem aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji. Prav
tako so predstavljene podlage za izvajanje, viri in višine sredstev ter ukrepi v obdobju
2007-2013. V šestem poglavju so v okviru posamezne razvojne prioritete predstavljeni
posamezni programi, ki so se izvajali v obdobju 2007—2012. Znotraj vsake razvojne
prioritete je analiziran posamezni program APZ, za katerega še ni bila narejena s strani
Zavoda RS za zaposlovanje nobena analiza o uspešnosti, pri ostalih programih je
predstavljeno njihovo izvajanje z doseženimi rezultati. Za vsak program je prav tako
podana ocena uspešnosti programa, ki se nanaša na dosežene cilje, na porabo sredstev
oziroma vzpostavljenih terjatev ter na težave, ki so se pojavljale ob izvajanju programa. V
sedmem poglavju so izvedene preveritve postavljenih hipotez. V osmem poglavju je
narejen povzetek doseženih ugotovitev v nalogi, s prispevkom k znanosti in stroki. Temu
nato sledita še zaključek ter poglavje o literaturi in prilogah magistrskega dela.
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GOSPODARSKA KRIZA

Normalni del vsakega gospodarskega razvoja je tudi pojav recesije. Pokazatelj recesije je
negativna gospodarska rast, merjena z zmanjševanjem bruto domačega proizvoda (BDP)
dve četrtletji zapored. Za recesijo je značilno zmanjševanje gospodarske aktivnosti v
gospodarstvu. Če pa zmanjševanje gospodarske aktivnosti traja daljše obdobje, gre za
depresijo, ki vodi v gospodarsko krizo.
Gospodarski krizi pravimo v narodnem gospodarstvu obdobje občutno negativnega
dogajanja v gospodarstvu. Značilnosti gospodarskih kriz so (Samuelson & Nordhaus,
2002, str. 434):
 Močno upadejo potrošniški nakupi, medtem ko se zaloge avtomobilov in drugih
trajnih dobrin nepričakovano povečajo. Ko se podjetja odzovejo z zmanjševanjem
proizvodnje, pade realni BDP. Kmalu začnejo padati tudi naložbe podjetij v
tovarne in opremo;
 Povpraševanje po delu se zmanjša. To najprej opazimo kot skrajšanje
povprečnega delovnega tedna, temu sledita odpuščanje in višja brezposelnost.
 Ko se zmanjša povpraševanje po surovinah, hitro upadejo tudi njihove cene;
 V recesiji močo upadejo tudi poslovni dobički. Ko vlagatelji izvedo za poslovni
zastoj, se znižajo tudi cene delnic;
 V recesiji običajno upadejo tudi obrestne mere, saj se zmanjša povpraševanje po
kreditih.
Gospodarska kriza lahko vpliva na gospodarstvo v eni državi ali več, lahko zajame en
gospodarski sektor po vsem svetu, gospodarstvo več držav ali celotno svetovno
gospodarstvo. Nacionalno gospodarstvo, ki ga prizadene gospodarska kriza, lahko trpi
zaradi njenih posledic, brezposelnosti in siromašenja prebivalstva, vse to pa lahko privede
do socialnih nemirov. Vzroki za gospodarsko krizo so različni.

2.1 PRIČETEK GOSPODARSKE KRIZE V ZDA
Zadnja zdajšnja gospodarska kriza se je leta 2007 pričela v ZDA s tako imenovanim
»pokom nepremičninskega balona«. Ameriška centralna banka (FED) je z namenom
spodbuditve gospodarske rasti po enajstem septembru 2001 izjemno znižala referenčno
obrestno mero, kar je močno pocenilo kredite in zadolževanje tudi prebivalstva. Mnoge
banke so pri dajanju kreditov uporabljale zelo ohlapna bonitetna pravila. Mnoga
gospodinjstva z nižjimi dohodki, ki si ob višjih obrestnih merah ne bi mogla privoščiti
nakupa nepremičnine, so se tako zadolžila (Damijan, 2007).
Nepremičninski trg v ZDA je v prvi polovici tega desetletja doživljal nepričakovan razcvet.
Cene nepremičnin so rasle za več kot 25 % letno in nič ni kazalo, da bo tej ekspanziji
sledil padec nepremičninskega trga od časa velike depresije v 30. letih prejšnjega stoletja
(DiMartino in Duca 2007).
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Toda po nekaj letih intenzivne rasti je FED junija 2004 začel postopoma zaostrovati
denarno politiko, tako da se je v juniju 2006 ključna obrestna mera z začetne 1 %
povišala na 5,25 %. Po aprilu 2005 so vrednosti nepremičnin pričele padati. Ko okoliščine
niso bile več ugodne, je bil najprej prizadet trg drugorazrednih posojil. Ob dlje časa
trajajočem trendu naraščanja obrestnih mer in padajočih cenah nepremičnin se je proti
koncu leta 2005 začel občuten porast stopnje zamud pri poravnavanju pogodbenih
obveznosti drugorazrednih posojil, zaradi česar se je na trgu drugorazrednih hipotekarnih
posojil v letu 2006 začelo strmo povečevati število predčasnih prekinitev hipotekarnega
financiranja (Crouthy in Turnbull 2008).
Ob višjih obrestnih merah ter povečani ponudbi nepremičnin se je trg nepremičnin zlomil,
saj predvsem gospodinjstva z nižjimi dohodki več niso mogla odplačevati kreditov. Mnoge
ameriške banke so svoje drugorazredne hipotekarne kredite sektorju gospodinjstev
zavarovale pri hedge1 skladih, ki so se v obdobju nepremičninskega booma močno
razcveteli in mnoge ameriške in evropske banke so precej nekritično svoje naložbe
namenile prav v te, takrat visoko donosne sklade (Damijan, 2007).
Prvi opozorilni znak, da se je pričela finančna kriza, je bil v letu 2007, ko je prišlo do
likvidacije dveh hedge skladov ameriške investicijske banke Baer Stearns. To je povzročilo
zaostrovanje pogojev posojanja denarja na finančnem trgu, začetek padanja cen
nepremičnin pa je povzročil začetek finančne krize (Štiblar, 2008 str. 9).
Januarja 2008 je prišlo do največjega padca svetovnih borznih indeksov. Ameriška
centralna banka je dvakrat znižala obrestno mero in finančna kriza se je pričela
poglabljati. Marca 2008 je propadla prva izmed petih največjih ameriških investicijskih
bank, Bear Stearns, ki jo je kupila J. P. Morgan. Jeseni 2008 je prišlo do nacionalizacije
dveh največjih hipotekarnih finančnih institucij v ZDA, Fannie Mae in Freddy Mac, ki sta
odgovorni za več kot polovico hipotekarnih posojil v Ameriki. V tem obdobju sta propadli
še dve investicijski banki, in sicer Merril Lync in Lehman Brathers, ki je zaradi velikih izgub
najprej hotela dokapitalizirati, nato pa je poskušala najti kupca in ko ji država ni bila
pripravljena pomagati, je bila primorana dati vlogo za stečaj (Štiblar, 2008, str. 92—93).
Banka Lehman Braders je bila sistemsko pomembna banka, ki je stala za številnimi
izdanimi vrednostnimi papirji na trgu nepremičninskih posojil. Stečaj banke je sprožil val
prevzemov, nacionalizacij in preoblikovanj finančnih institucij ter ukrepov za zagotavljanje
stabilnosti finančnega sistema. Kriza pa se je iz Amerike preselila v Evropo.

2.2 GOSPODARSKA KRIZA V EU
V letu 2008 se je kriza pričela kazati po vsej EU, čeprav je bila izpostavljenost slabim
hipotekarnim kreditom v večini držav članic EU majhna.

Oblika investicijskih skladov, ki sredstva nalagajo v surovine in izvedene finančne instrumente opcije, terminske posle in podobno. So skladi z velikim tveganjem.
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Finančni sistem, v katerega so bile vključene banke, zavarovalnice in tudi centralne banke
držav članic, je namreč bil še bolj izpostavljen, saj je pridobil številna sredstva iz ZDA,
katerih vrednost pa je v letih 2007 in 2008 začela močno upadati. Prisotnost teh sredstev
je prispevala k izgubi v bančnem sistemu, saj banke niso imele interesa posojati ena
drugi, kar pa je povzročilo velike izgube likvidnosti ter strmo naraščanje obrestne mere za
medbančna posojila. Največje težave so se pojavile v finančnih institucijah v Veliki
Britaniji, Nemčiji, v državah Beneluksa ter na Irskem. Čeprav so bile finančne težave v teh
državah različne, je bila, v splošnem gledano, skupna težava pomanjkanje likvidnosti v
bančnem sistemu (Štiblar, 2008, str. 95).
V evrskem območju se je finančna in gospodarska kriza pokazala v obliki dolžniške krize.
Posledica finančne krize in kasneje gospodarske krize je prizadela bolj ali manj vse države
evroobmočja. Najbolj je najprej prizadela periferne države evroobmočja, kot so
Portugalska, Irska, Italija, Grčija in Španija (t. i. skupina PIIGS). Izmed navedenih držav
so do sedaj za finančno pomoč UE morale zaprositi: Grčija, Irska in Portugalska, in sicer iz
različnih vzrokov.

Kriza v Grčiji
Prva država, ki se je soočila z dolžniško krizo, je bila Grčija. Grčija je bila v obdobju od
leta 2000 do 2007 najhitreje rastoča država v evroskupini. Visoka rast in nizke obrestne
mere na državne obveznice se Grčiji omogočale, da se je na veliko zadolževala za
financiranje državnih izdatkov ter pokrivanjem državnega primanjkljaja na mednarodnih
kapitalskih trgih. Tako je bila v letu 2009 njena višina javnega dolga 126,8 % BDP, od
tega pa je bilo kar 79% dolga v rokah zunanjih upnikov (Cabral, 2010). Grčija ni bila
posebej prizadeta zaradi nepremičninske krize. Izbruh krize se je v Grčiji pričel v letu
2009, ko je nova socialistična vlada v Grčiji revidirala oceno proračunskega primanjkljaja
za leto 2009, ter ga ocenila na 12,7 BDP (A very European crissi, 2010). Temu je sledilo
znižanje bonitetne ocene, kar je povzročilo veliko zvišanje obrestnih mer za grške
obveznice in zavarovanja za obveznice.
Strah pred težavami v bančnem sektorju je sprožil umik denarja iz grških bank. Tako bi
naj v nekaj tednih v začetku leta 2010 vlagatelji po nekaterih podatkih umaknili med 8 do
10 milijard € (Smith, 2010). V marcu leta 2010 je grška vlada sprejela paket varčevalnih
ukrepov, s katerim naj bi privarčevali okoli 5 milijard € in to večinoma z varčevanjem v
javnem sektorju.
Čeprav je od začetka grška vlada zatrjevala, da bo lahko sama poravnala obveznosti do
upnikov, pa je 23. aprila 2010 Grčija uradno zaprosila za finančno pomoč s strani
evroskupine in Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Finančni ministri držav
evroskupine in predstavniki MDS so se dogovorili o skupnem reševalnem paketu, vrednem
110 milijard (Thesing & Krause-Jackson, Hope, 2010). Vendar ta finančni paket Grčiji ni
zadostoval in je tako Grčija v letu 2012 prejela še dodatno finančno pomoč v višini 130
milijard € ter bila deležna delnega odpisa svojih dolgov.
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Kriza na Irskem
Irska velja, v nasprotju z Grčijo, za fiskalno izjemno disciplinirano državo. Irska je imela v
letih pred krizo tudi izredno nizek javni dolg in irsko gospodarstvo, je imelo od leta 1992
do 2005 v povprečju 6,8-odstotno stopnjo rasti. Tudi sicer je bila Irska znana po svoji hitri
gospodarski rasti in zato imenovana »keltski tiger«.
Irsko gospodarstvo se je znašlo v krizi zaradi treh razlogov: nepremičninskega balona,
krize v bančnem sektorju, kolapsa izvoza. Nepremičninski balon je posledica visoke in
dolge gospodarske rasti in velikega bančnega sistema, ki je podpiral nepremičninsko
zadolževanje. Kolaps izvoza oz. ogromen upad izvoza irskega gospodarstva je posledica
gospodarske krize. Irska je namreč izrazito izvozna država s proizvodi, ki jim je v krizi
upadlo povpraševaje (Jug, 2012, str. 50).
Razlogi za obsežno zadolževanje irskega bančnega sistema v letih pred krizo so bili v
precejšnji meri v poceni denarju, ki je bil po prevzemu evra leta 1999 državi na voljo.
Razlog za »poceni denar« je bila enotna monetarna politika, ki posameznim državam ne
dopušča, da bi same z uravnavanjem obrestne mere vplivale na ceno denarja in s tem na
obseg zadolževanja bank, podjetij in prebivalstva, zaradi česar je za nekatere države
obrestna mera, ki jo določa Evropska centralna banka (ECB), neustrezna. ECB se pri
določanju obrestne mere ozira predvsem na povprečno gospodarsko stanje v evrskem
območju kot celoti – in s tem predvsem na razmere v državah, kot sta Nemčija in
Francija. Nizke realne obrestne mere vplivajo na prekomerno rast gradbenega sektorja in
cen nepremičnin in tudi (pre)visokega zadolževanja. Do nepremičninskega sektorja močno
izpostavljene banke so zato utrpele globoke izgube, svetovna kriza je razmere le še
dodatno poslabšala, ko so medbančni trgi zamrznili. Zaradi tega je Irska v letu 2008 kot
prva država članica EU uvedla neomejene garancije za dolgove bančnega sektorja in
vzpostavila tako imenovano slabo banko, da bi bančni sistem odrešila negativnih
nepremičninskih posojil (Hren, 2010).
Tudi Irska je zaprosila za finančno pomoč, ki ji je bila odobrena decembra 2010 v višini 85
milijard €, v sedemletnem paketu pomoč ob zavezi varčevanja in reform. Irska do sedaj
izpolnjuje zahteve glede varčevanja in reform, s čimer bo lahko ponovno oživila svojo
gospodarsko rast.

Kriza na Portugalskem
Portugalska pred gospodarsko krizo ni imela velikega javnega dolga, njen dolg se je gibal
na ravni povprečja evro-območja. Prav tako ni bilo velikega razcveta gradbeništva in
nepremičninskega balona. Za krizo na Portugalskem je bila v glavni meri kriva slaba
gospodarska rast in tudi povečevanje zunanjega dolga njenega zasebnega sektorja bank
in podjetij (Gros, 2011).
Za nizko gospodarsko rast so bile krive neučinkovite investicije, ki niso prinesle povečanja
konkurenčnosti. Tako je tudi Portugalska leta 2011 zaprosila za finančno pomoč, ki ji je
bila dodeljena v višini 78 milijard €, za obdobje treh let ob zavezi varčevanja in reform.
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Kriza v Španiji
Španija pred nastopom finančne krize ni imela nobenih težav in je spoštovala
maastrichtske kriterije. Vendar je bilo prisotno tveganje, saj je bil njihov BDP v višini 18 %
ustvarjen z grabeništvom, hkrati pa je imela Španija zunanji trgovinski primanjkljaj zaradi
visoke potrošnje prebivalstva in tog trg dela. Finančna kriza je povzročila pok
nepremičninskega balona, kar je imelo za posledico zmanjšanje gradbenega sektorja in
temu je sledil porast brezposelnosti. Vlada je na to situacijo odgovorila s povečano javno
porabo za investicije in socialne transferje. Ker pa so se na drugi strani zamanjšali davčni
prilivi, se je povečal proračunski primanjkljaj in javni dolg.
Evroskupina je Španiji julija leta 2012 odobrila finančno pomoč do 100 milijard evrov za
sanacijo bančnega sektorja. Do konca leta 2012 je tako Španija prejela iz finančnega
mehanizma za stabilnost evra (EMS) 41,4 milijarde evrov. Sredstva so prejele banke, ki jih
je kriza najbolj prizadela, hkrati pa je Španija pričela z ukrepi za sanacijo bank in s
potrebnimi strukturnimi spremembami (Krizno ogledalo, 2013).

Kriza v Italiji
Italija je že pred finančno krizo imela velik javni dolg, in sicer je tako že v osemdesetih
letih imela javni dolg velik 60 % BDP. Javni dolg se je povečaval do leta 1997, od takrat
naprej pa se je zmanjševal. Vendar ko je izbruhnila finančna kriza, je vlada ob manjših
javnofinančnih prihodkih, povečala porabo, da bi vzpodbudila gospodarsko rast. Posledica
tega je bila, da se je povečal proračunski primanjkljaj in javni dolg. Vendar Italija ni
zaprosila za finančno pomoč EU. Da bi rešili Italijo iz gospodarskega brezna in zmanjšali
državno birokracijo, je leta 2011, po odstopu Berslusconija, Italija dobila tehnično vlado,
ki jo je vodil Mario Monti.

2.3 REŠEVANJE KRIZE V EU
Vlada Irske je leta 2008 prevzela 400 milijard evrov pogojnih dolgov in je bila prva država,
ki je samostojno sprejela bančno garancijo za vse bančne depozite občanov. Sledile so ji
najprej Grčija, zatem pa po dogovoru vse članice EU, saj bi sicer prišlo do nelojalne
konkurence. Učinki krize so se odražali tudi na ceni delnic finančnih ustanov, ki so povsod
po Evropi padle, bančnih posojil ni bilo, ali pa so bila zelo draga. Praktično vse evropske
države so z garancijami, ali pa z dokapitalizacijo v letu 2008, reševale svoje vodilne
banke. Sklicanih je bilo več srečanj vlad držav članic EU in EMU2, kjer so uspešno
oblikovali enotni pristop k reševanju krize (Štiblar, 2008, str. 95—97).

2

Ekonomska in monetarna unija (EMU) predstavlja proces usklajevanja gospodarskih politik držav
članic EU in temelji na evru ter skupni denarni politiki, katere osnovni cilj je ohranjanje stabilnosti
cen. Po uradni interpretaciji Komisije je EU od 1. januarja 1999 dejansko v ekonomski in monetarni
uniji. Od takrat vse države članice EU sodelujejo v EMU, tudi če še niso vstopile v območje evra in
prevzele evra kot skupne valute.
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EU je sprejela evropski načrt za oživitev gospodarstva in odziv na finančno krizo. Kot
najpomembnejši cilj si je zadala obnovitev zaupanja na finančnih trgih in omejitev
posledic finančne krize v gospodarstvu. Oblikovala je kar nekaj ukrepov za podporo držav
članic:
 Evropska centralna banka in druge centralne banke so znižale obrestne mere;
 Povečale so se intervencije Evropske investicijske banke v višini 30 milijard EUR za
leti 2009 in 2010, zlasti za mala in srednja podjetja, obnovljivo energijo in čisti
prevoz, še posebno v korist avtomobilskega sektorja, pa tudi ustanovitev
evropskega sklada 2020 za energijo, podnebne spremembe in infrastrukturo;
 Prišlo je do poenostavitev postopkov in pospešitev izvajanja programov,
financiranih iz kohezijskega sklada, strukturnih skladov in Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja;
 Uvedeni so bili dodatni ukrepi Evropskega socialnega sklada v podporo
zaposlovanju, zlasti v korist najbolj ogroženih skupin prebivalstva;
 Sprostila so se sredstva za zaposlovanje zlasti prek Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji;
 Povečala so se prizadevanja za splošno in znatno zmanjšanje administrativnih
bremen za podjetja.
EU je leta 2010 je sprejela strategijo za rast in delovna mesta imenovano »Evropa 2020«,
ki naj bi države članice pripeljala iz gospodarske krize. Evropska unija si je postavila pet
krovnih ciljev, da bi lažje merila napredek pri uresničevanju strategije Evropa 2020
(Evropska komisija, 2012a):
1. Zaposlovanje:
 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.
2. Raziskave in razvoj:
 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj.
3. Podnebne spremembe in energetska trajnost:
 za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi
pogoji) kot leta 1990,
 20 % energije iz obnovljivih virov,
 20 % večja energetska učinkovitost.
4. Izobraževanje:
 manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje,
 vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo.
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti:
 vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.
Te vseevropske cilje so države članice preoblikovale v nacionalne cilje, ki ustrezajo
različnim razmeram v državah. Strategija temelji na treh prednostnih področjih, ki se med
seboj krepijo in naj bi omogočila vizijo socialno tržnega gospodarstva Evrope v 21.
stoletju:
 pametni rasti – razvoju gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah,
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trajnostni rasti – spodbujanju bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
gospodarneje izkorišča vire,
vključujoči rasti – utrjevanju gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki
omogoča ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Tretje področje, vključujoča rast, zajema med drugim ukrepe, ki se nanašajo na področje
zaposlovanja, in sicer (Evropska komisija, 2012a):
 opredelitev in izvedbo druge faze uvajanja prožne varnosti skupaj z evropskimi
socialnimi partnerji, iskanje načinov za boljše obvladovanje gospodarskih prehodov
ter zatiranje revščine in dvig stopenj aktivnosti,
 prilagoditev zakonodajnega okvira novim delovnim vzorcem (npr. delovni čas,
napotitve delavcev) ter novim grožnjam varnosti in zdravju pri delu po načelih
priprave pametnih predpisov,
 omogočanje in spodbujanje mobilnosti delavcev v EU ter boljše ujemanje med
povpraševanjem po delovni sili in njeno ponudbo z ustrezno finančno pomočjo iz
strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, ter spodbujanju napredne
in celovite politike na področju delovnih migracij, s katero se bo mogoče prilagajati
prednostnim zahtevam in potrebam trga dela,
 krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in učinkovito uporabo možnosti za
reševanje problemov, ki jih ponuja socialni dialog na vseh ravneh (EU,
nacionalna/regionalna raven, panoge, podjetja), ter spodbujanje okrepljenega
sodelovanja med institucijami na trgu dela, vključno z javnimi zavodi za
zaposlovanje v državah članicah.

2.4 GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI
Tudi Slovenija se ni mogla izogniti finančni in gospodarski krizi, ki je zajela ves svet. Prvi
znaki krize so se pričeli kazati v letu 2007, tako v finančnem kot realnem sektorju.
Slovenski finančni sektor je prizadelo povečanje tveganja, pomanjkanje likvidnosti in
nezaupanje na mednarodnem denarnem trgu, kar je imelo za posledico zmanjševanje
financiranja slovenskih bank s strani tujih bank. Največje težave so imeli posamezniki in
podjetja, ki so se zadolževali za nakup vrednostnih papirjev ali z vlaganjem v investicijske
sklade. Slovenske banke in zavarovalnice so na začetku krize zatrjevale, da še niso zašle v
težave in da ne potrebujejo finančne pomoči od države ali centralne banke, vendar so
kasneje iskale finančno podporo. Cene nepremičnin se niso pričele zniževati takoj na
začetku finančne krize, ampak šele nekje leta 2009, kajti na nepremičninskem trgu je
prišlo do velike ponudbe, ki je presegala povpraševanje. Povpraševanje pa se je seveda
zmanjšalo zaradi zaostrenih pogojev pri dodeljevanju posojil (Štiblar, 2008, str. 137—141).
2.4.1

POSLEDICE KRIZE V GOSPODARSTVU

Gospodarska kriza je izpostavila strukturne slabosti slovenskega gospodarstva, ki se
odražajo v relativno nizki zahtevnosti in dodani vrednosti proizvodov in storitev.
Premajhna usmerjenost v tehnološko prestrukturiranje in inovacijske aktivnosti v
preteklem desetletju, premalo učinkovito vodenje podjetij, kot posledica ohranjanja velike
10

vloge države v gospodarstvu in prepočasno izboljševanje poslovnega okolja
(administrativne ovire, nefleksibilnost trga dela, visoka davčna obremenitev dela) so
namreč zmanjšali konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva, posledično pa se je
od začetka krize zmanjšal slovenski tržni delež v svetovni trgovini. Hkrati so v ospredje
stopile težave z učinkovitostjo finančnega sektorja, zlasti bank v pretežni državni lasti, v
veliki meri povezane z neustrezno alokacijo finančnih sredstev v preteklosti. Skupaj z
visoko zadolženostjo podjetniškega sektorja je to močno omejilo dostop podjetij do
bančnih virov financiranja, ki so zaradi nizke razvitosti kapitalskega trga in majhnega
obsega tujih investicij skoraj edini vir financiranja podjetij (UMAR, 2012a, str. 9).
Slovenija se zaradi gospodarske krize po gospodarski razvitosti od leta 2008 naprej
oddaljuje od povprečja držav Evropske unije, za katerim je leta 2010 zaostajala že bolj kot
ob začetku izvajanja Strategije razvoja Slovenije (SRS). V zadnjih letih je v Sloveniji prišlo
do odmika od uresničevanja osrednjega gospodarskega cilja SRS; postati povprečno
razvita država EU do leta 2013, ki ni le začasne narave. Gospodarsko nazadovanje je
posledica strukturnih slabosti, ki zmanjšujejo konkurenčno sposobnost slovenskega
gospodarstva in so posledica odlašanja s privatizacijo gospodarstva ter z izvedbo ključnih
strukturnih reform v preteklosti. Po močnem znižanju bruto domačega proizvoda leta
2009 se je tako oddaljevanje od povprečne ekonomske razvitosti EU nadaljevalo tudi v
letih 2010 in 2011. Slovenski bruto domači proizvod na prebivalca (prilagojen po kupni
moči) je po podatkih Eurostata leta 2010 padel na 85 % povprečja EU, ob stagnaciji
gospodarske aktivnosti v Sloveniji leta 2011 se je razkorak do evropskega povprečja še
nekoliko povečal. Razvojna vrzel se je od leta 2008 do leta 2010 povečala bolj (za 6
odstotnih točk), kot se je od začetka izvajanja SRS do leta 2008 zmanjšala (za 4 odstotne
točke), zato Slovenija zastavljenega cilja ne bo dosegla niti v srednjeročnem časovnem
obdobju.
Tabela 1: BDP v RS v obdobju 2005-2011
2005
Letna sprememba
4.0
obsega (%)
Na prebivalca v
14.355,50
EUR
Na prebivalca
v
17.851,60
USD

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5

7

3,4

-7,8

1,2

0,6

15.464,30

17.135,20

18.419,90

17.415,30

17.379,30

17.620,40

19.396,50

23.483,80

27.091,90

24.290,80

23.039,70

24.527,60

Vir: Statistični urad RS (2012)

Razlogi za to, da po močnem padcu bruto domačega proizvoda v začetku krize ni prišlo do
resnejšega gospodarskega okrevanja, izhajajo predvsem iz domačega okolja. Domače
povpraševanje se od začetka gospodarske krize zmanjšuje. Gospodarska aktivnost je tako
v letih 2010 in 2011 temeljila le na povečevanju izvoza, ki pa je s pešanjem
konkurenčnosti zaostajal za rastjo v naših najpomembnejših partnericah. Ob prenizki
zahtevnosti proizvodov in storitev, ki je posledica odlašanja z izvedbo ključnih strukturnih
reform za dvig produktivnosti gospodarstva, možnosti za hitrejšo rast gospodarstva
omejujeta tudi neučinkovitost finančnega sektorja in visoka zadolženost podjetij. Dostop
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podjetniškega sektorja do finančnih virov je zaradi tega zelo omejen in se je s
poslabševanjem kakovosti aktive domačih bank (povečevanje deleža slabih terjatev),
iztekom jamstvenih shem za zadolževanje bank v tujini, skromnimi prilivi domačih
sredstev v banke (UMAR, 2012a, str. 10).
2.4.2

POSLEDICE KRIZE NA TRGU DELA

Vpliv gospodarske krize se odraža tudi na trgu dela, kjer se kaže kot povečevanje
brezposelnosti. Ob pojavu gospodarske krize se brezposelnost ne poveča takoj, temveč se
prične povečevati z zamikom, ko so gospodarske težave v podjetjih tako velike, da
pričnejo z odpuščanjem delavcev. Na drugi strani pa ni več povpraševanja po delovni sili.
Brezposelnost prebivalcev prinaša za družbo in posameznika ekonomske in socialne
posledice. Največje zlo brezposelnosti ni fizično, temveč moralno in ni le pomanjkanje, ki
ga prinaša, temveč sovraštvo in strah, ki nastaja zaradi brezposelnosti.
Brezposelnost je torej ena najhujših stisk, v kateri se znajdejo ljudje pogosto brez svoje
volje in krivde (Cvahte, 2004).
Brezposelnost je eden izmed perečih problemov današnjega gospodarstva in je kazalec
ekonomskih kot tudi političnih problemov. Brezposelnost je nezaželena predvsem z
ekonomskega vidika, saj je tako BDP manjši od potencialnega - to je tisti, ki bi ga država
dosegla, če bi zaposlila vse za delo sposobne (Hrovatin, 2003, str. 200).
Tabela 2: Značilne skupine registriranih brezposelnih oseb v RS v obdobju 2007-2012

Leto

Povprečno
število
registriranih
brezposelnih
oseb

2007

71.336

16,7

19,4

54,9

51,2

39,3

31,1

2008

63.216

14,4

16,9

52,8

51,1

40,1

34,7

2009

86.354

15,4

14,3

49,1

36,5

39,4

30,3

2010

100.504
110.692
110.183

13,8
11,7
11,7

14,5
14,0
15,0

47,7
47,0
46,5

42,5
45,3
45,5

37,3
35,7
34,4

31,2
35,2
34,0

2011
2012

Deleži posameznih kategorij v %
Iščejo
Brez
Stari 50
Stari do
prvo
Brezposelni strokovne leti in
25 let zaposlitev Ženske nad 1 leto izobrazbe
več

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

Stopnja registrirane brezposelnosti3 in anketne brezposelnosti4 se je v Sloveniji v zadnjih
letih povečala, vendar je ostala nižja od povprečja EU. Anketna in registrirana
brezposelnost sta se v Sloveniji leta 2011 povečali manj kot leto pred tem, mednarodno
primerljiva anketna stopnja brezposelnosti pa ostaja nižja od povprečja EU. Stopnja
3

Statistični urad RS, osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in ki ustrezajo vsem merilom brezposelnosti,
določenimi s strani Zakona o urejanju trga dela.
4
Statistični urad RS, osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih (Mednarodna organizacija
dela) brezposelne. Merjene so s pomočjo Ankete o delovni sili.
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anketne brezposelnosti se je od tretjega četrtletja 2008, ko je dosegla najnižjo raven,
odkar jo merimo, to je 4,1 odstotek, do prvega četrtletja 2011 zaradi zaostrenih
gospodarskih razmer povečala že na 8,5 odstotka, v povprečju leta 2011 pa je bila 8,1
odstotna. Stopnja anketne brezposelnosti je bila še naprej nižja kot v povprečju v EU in v
evrskem območju. V EU-27 je bila leta 2011 v povprečju 9,7 odstotna, v evrskem
območju pa 10,2-odstotna. Stopnja registrirane brezposelnosti se je zvišala za 1 odstotno
točko in je bila v povprečju leta 11,8-odstotna (UMAR, 2012, str. 166). V letu 2012 se je
stopnja registrirane brezposelnosti še nekoliko zvišala in je bila ob koncu leta 12 odstotna.
Tabela 3: Gibanje registrirane brezposelnosti v RS

Število registriranih
oseb na dan 31.12.
Povprečno
število
brezposelnih oseb
Povprečna
stopnja
brezposelnosti v %

brezposelnih

2007

2008

2009

2010

2011

2012

68.411

66.239

96.672 110.021 112.754 118.061

71.336

63.216

86.354 100.504 110.692 110.183

7,7

6,7

registriranih
registrirane
9,1

10,7

11,8

12

Vir: Statistični urad RS (2012)

Delež žensk med vsemi brezposelnimi je bil vedno večji kot je 50 odstotkov, vendar je bil
v letu 2007 ta delež najvišji in sicer 36.704 oseb oziroma 54,9 odstotka. Nato se je leta
2008 število brezposelnih žensk pričelo zmanjševati in je bilo v letu 2009 prvič po daljšem
obdobju pod 50 odstotki oziroma 46.468 brezposelnih žensk. V obdobju od leta 2010 do
konca 2012 se je delež žensk zmanjševal in je konec leta 2012 dosegel 46,5 odstotka
oziroma 54.850 brezposelnih žensk. Zmanjševanje števila brezposelnih žensk je posledica
večjega priliva moških brezposelnih oseb v času gospodarske krize. V tem obdobju se je
zaposlenost zmanjšala, predvsem v gradbeništvu, prometu in skladiščenju ter panogah
predelovalnih dejavnosti, kjer se pretežno zaposlujejo moški.
Tabela 4: Število brezposelnih žensk in moških v RS v mesecu decembru v obdobju
2007-2012
Spol/leto
moški

2007
31.707

2008
32.564

2009
50.204

2010
58.810

2011
59.562

2012
63.211

ženske

36.704

33.675

46.468

51.211

53.192

54.850

Skupaj

68.411

66.239

96.672

110.021

112.754

118.061

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

V obdobju od leta 2007 do leta 2012 je bilo najmanjše število registriranih brezposelnih
oseb v letu 2008 in hkrati najmanjše število brezposelnih pa vseh starostnih razredih. V
naslednjih dveh letih se je zaradi gospodarske krize povečal priliv mlajših oseb v
brezposelnost, zato se je delež starejših zmanjšal, v letu 2011 pa ponovno povečal na
35,2 odstotka. Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo ob koncu leta 2011 med brezposelnimi
38.364 oseb starejših od 50 let. Od decembra 2010 do konca leta 2011 se je zmanjšalo
število brezposelnih oseb starih od 15 do 24 let za 8 odstotkov in število brezposelnih
13

oseb v starosti od 50 do 59 let za 2 odstotka. V letu 2012 se je število starejših
brezposelnih oseb nad 50 let povečalo in je decembra leta 2012 znašalo 40.159 oseb,
prav tako pa se je nekoliko povečal delež mladih brezposelnih oseb do 29 let in, sicer za
2,6 odstotka.
Tabela 5: Število registriranih brezposelnih oseb v RS po starosti v mesecu decembru v
obdobju 2007-2012
Starostni
razred/leto
do 17 let

2007
98

2008
117

2009
130

2010
104

2011
156

2012
153

18 do 24 let

9.046

8.282

11.929

11.308

10.344

10.743

25 do 29 let

10.581

9.824

15.365

16.282

16.628

16.954

30 do 39 let

12.353

12.388

19.896

22.311

24.806

26.420

40 do 49 let

14.030

13.705

20.665

21.091

22.456

23.632

50 do 59 let

20.863

20.274

26.691

36.040

35.303

36.805

60 let ali več

1.440

1.649

1.996

2.885

3.061

3.354

68.411

66.239

96.672

110.021

112.754

118.061

Skupaj

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

V obdobju krize se je čas trajanja brezposelnosti zmanjšal. To je bilo najbolj opazno v letu
2009, vendar predvsem na račun obsežnega prijavljanja novih brezposelnih oseb, ki so
skrajšali povprečni čas prijave na Zavodu. Povprečni čas brezposelnosti v letu 2011 se je
glede na leto 2010 povečal in sicer iz 18,5 mesecev na 21 mesecev. Prav tako se je glede
na prejšnja leta v letu 2012 povečalo število dolgotrajno brezposelnih oseb.
Tabela 6: Število brezposelnih oseb v RS glede na čas brezposelnosti v mesecu
decembru v obdobju 2007-2012
Trajanje
brezposelnosti
Do 2 mesecev

2007
14.857

2008
18.276

2009
26.379

2010
30.574

2011
24.546

2012
30.704

3 do 5 mesecev

8.596

8.473

13.543

15.142

14.024

16.748

6 do 8 mesecev

5.325

4.707

11.555

8.964

8.486

9.001

9 do 11 mesecev

4.895

4.032

10.750

7.969

9.043

7.848

12 do 23 mesecev

12.460

10.849

14.780

24.756

25.966

20.188

24 do 35 mesecev

7.038

5.575

5.956

8.160

13.297

12.040

3 do 4 leta

6.879

6.245

5.848

6.339

8.725

12.292

5 do 7 let

4.329

4.306

4.176

4.287

4.514

4.993

8 let ali več

4.032

3.776

3.685

3.830

4.153

4.247

68.411

66.239

96.672

110.021

112.754

118.061

Skupaj

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

Pomemben dejavnik na trgu dela je tudi izobrazba. Večje možnosti za zaposlitev imajo
osebe z izobrazbo, po kateri obstaja na trgu dela povpraševanje, medtem ko stopnja
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izobrazbe, ki je v preteklosti igrala veliko vlogo pri zaposlitvenih možnostih danes ni več
tako pomembna. Iz tabele št. 7. ki prikazuje število brezposelnih oseb v mesecu
decembru, v obdobju od leta 2007 do leta 2012 glede na stopnjo izobrazbe je razvidno,
da je med brezposelnimi osebami največ oseb s I–II. stopnjo izobrazbe. V letu 2011 jih je
bilo na ZRSZ v povprečju prijavljenih več kot 39 tisoč, njihov delež v skupni brezposelnosti
pa je bil 35,7 odstoten. V letu 2012 se je ta delež zmanjšal za 1,3 odstotka. Glede na to,
da se število brezposelnih oseb v zadnjih letih povečuje, se s tem povečuje tudi število
oseb po vseh stopnjah izobrazbe, vendar največje povečanje v letu 2012 se beleži pri
osebah, ki imajo končan bolonjski študijski program, kjer se je število glede na leto 2011
povečalo za 51,3 odstotka.
Tabela 7: Število brezposelnih oseb v RS po stopnji izobrazbe v mesecu decembru v
obdobju 2007–2012
St. izobrazbe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I

23.662

23.478

31.874

34.493

34.579

35.010

II

3.395

3.482

5.334

5.451

5.558

5.657

III

643

642

868

897

949

918

IV

15.138

15.307

23.450

26.980

27.224

28.587

V

18.610

16.895

25.116

29.409

29.736

31.018

VI

2.088

1.927

2.953

3.942

4.311

4.710

VII+VIII

4.875

4.479

6.949

8.549

9.862

11.119

0

29

128

300

535

1.042

68.411

66.239

96.672

110.021

112.754

118.061

B.Š.
Skupaj

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

2.4.3

UKREPI ZA ODPRAVO KRIZE V SLOVENIJI

Gospodarska in finančna kriza je močno prizadela slovensko gospodarstvo, zato se je
slovenska vlada odločila ublažiti posledice. Ukrepi, ki jih je sprejela vlada, so bili usklajeni
s priporočili Evropske komisije in njihov cilj je bil zmanjšati negativne učinke krize na
realno gospodarstvo in finančni sistem.
Vlada RS je novembra leta 2008 ustanovila t. i. krizno skupino ključnih ministrov za
aktiven boj proti finančni in gospodarski krizi. Naloga krizne skupine je bila oblikovanje
ukrepov, ki bi ublažili vpliv krize na slovensko gospodarstvo. Skupina je sprejela dva
paketa ukrepov. Prvi sveženj ukrepov je bil sprejet decembra 2008. Usmerjen je bil
predvsem v povečanje likvidnosti v bančnem sistemu, zagotavljanje dodatnih spodbud
gospodarstvu, zmanjševanje javne porabe in ohranjanje delovnih mest (Služba vlade RS
za razvoj in evropske zadeve, 2012a).
Drugi sveženj ukrepov je bil sprejet februarja leta 2009 in je predstavljal nadaljevanje
vladnih aktivnosti pri obvladovanju finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Sveženj je bil
predvsem razvojno naravnan. Sestavljali so ga dodatni ukrepi s področja financ in
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likvidnosti podjetij, ukrepi s področja trga dela, vseživljenjskega učenja in socialne
varnosti, ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja ter ukrepi za izboljšanje koriščenja
kohezijskih sredstev. Ukrepi iz prvega in drugega svežnja so se nanašali na (Služba vlade
RS za razvoj in evropske zadeve, 2012a):

Ukrepe, namenjene finančnemu sektorju, ki vsebujejo:






posojila kreditnim institucijam, zavarovalnicam in pokojninskim družbam,
izdajanje poroštev Republike Slovenije,
izdajo nove referenčne obveznice,
jamstveno shemo bankam za splošno kreditiranje,
ter dokapitalizacijo SID banke.

Ukrepe, namenjene gospodarstvu, ki določajo:














zvišanje olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva,
dodatne olajšave na področju vlaganj v prevozna sredstva,
povišanje zneska trošarin za energente,
subvencioniranje polnega delovnega časa ob zagotavljanju dela za krajši delovni
čas,
znižanje sejnin in nagrad v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so
v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije,
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme,
garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencionirano obrestno mero,
sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov,
družbo tveganega kapitala,
povečanje sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja in raziskovalno-razvojnih
projektov v podjetjih,
informacije in aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce,
individualna poroštva države za zadolževanje podjetij,
pomoč male vrednosti ter sofinanciranje vlaganj v strateške projekte s področij
čiste in tehnološko napredne industrije.

Ukrepe, namenjene javnemu sektorju, ki obsegajo energetsko sanacijo objektov v javni
lasti ter izgradnjo širokopasovnih povezav za javne ustanove.

Ukrepe, namenjene prebivalstvu, v okviru katerih se krepi programe aktivne politike
zaposlovanja, zagotavlja socialno varnost v okviru že obstoječega sistema socialne
varnosti, sofinancirajo se usposabljanja in izobraževanje zaposlenih in brezposelnih ter
mladih (absolventov), ki šele vstopajo na trg dela, določajo prezaposlovanje delavcev na
perspektivna delovna mesta ter samozaposlovanje ter podpirajo razvojne projekte, kot je
npr. socialno podjetništvo.

Ukrepe za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, ki so namenjeni izboljšanju koriščenja
sredstev kohezijskih politik. Vlada Republike Slovenije je v okviru usklajevanja ukrepov za
ublažitev učinkov krize ustanovila tudi posebno Koordinacijsko skupino za usklajevanje
16

ukrepov evropske kohezijske politike. Naloga skupine je bila, da prouči primernost in
možnost uporabe kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov s področja razvojnih politik,
lizbonske strategije in evropske kohezijske politike za ublažitev učinkov krize.
Zaradi poslabšanih gospodarskih razmer je Slovenija ob ukrepih za omilitev finančne in
gospodarske krize pripravila korenite strukturne ukrepe v povezi z razvojno naravnanim
proračunom. Vlada Republike Slovenije je 1. oktobra leta 2009 sprejela gradivo o
strukturnih prilagoditvah v letih 2010 in 2011, ki je zajemalo štiri področja (Služba vlade
RS za razvoj in evropske zadeve, 2012a):
 nujne institucionalne prilagoditve pri upravljanju javnih ustanov, katerih cilj je bil
da je javna agencija za upravljanje podjetij v državni lasti, preoblikovanje Darsa in
prilagoditve pri nadzoru finančnih storitev, prinesti v delovanje več
menedžerskega upravljanja in zagotoviti preglednost na trgu;
 spodbujanje podjetništva, konkurenčnosti in preglednosti trga dela so nujni ukrepi
za prehod v družbo znanja in krepitev vloge inovacij ter pomena malih in srednjih
podjetij;
 strukturne prilagoditve v prometni in energetski infrastrukturi za učinkovito
okoljsko in podnebno politiko, ki zagotavljajo prehod v nizkoogljično družbo;
 prilagoditve sistema socialne varnosti in zdravstvenega varstva, za reševanje
demografskimi izzivov in uvedbe zasnove varne prožnosti.
Hkrati je Vlada RS v začetku leta 2010 sprejela Slovensko izhodno strategijo 2010-2013,
katere cilj je v najkrajšem času spodbuditi dolgoročno vzdržno gospodarsko rast. Ukrepi
so glede na cilj razdeljeni na naslednja področja (Vlada RS, 2010):
 Ukrepi ekonomske politike; med navedene ukrepe se uvršča konsolidacija javnih
financ na osnovi krčenja izdatkov. Pogoj za uspešno konsolidacijo je določitev
obsega javne potrošnje s fiskalnim pravilom in strukture javne potrošnje na
podlagi državnih razvojnih prioritet;
 Ukrepi strukturnih sprememb, s katerimi se bo zagotavljala skladnost kratkoročnih
protikriznih ukrepov s cilji dolgoročnih strukturnih sprememb. Med strukturnimi
spremembami so poglavitne prilagoditve, načrtovane za pokojninski sistem,
dolgotrajno oskrbo ter v sistemu zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega
zavarovanja;
 Institucionalne prilagoditve predvidevajo spremembe za boljše delovanje trgov in
učinkovitejše gospodarjenje z javnim premoženjem. Zaradi prilagoditev na
področju upravljanja javnih institucij in javne uprave bodo ustanovljene nove
institucije, nekatere že obstoječe pa bodo preoblikovane;
 S programi ukrepov za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev upravnih
postopkov izboljšujemo položaj slovenskega gospodarstva. Pomembni prihranki, ki
so posledica administrativnih razbremenitev, se pozitivno odražajo tudi v
konkurenčnosti gospodarstva ter domačih in tujih investicijah.
Septembra leta 2012 je Vlada RS sprejela še tretji paket programov ukrepov za
spodbujanje gospodarstva, ki vsebuje štiri sklope sprememb zakonodajnega okvira.
17

Posegajo na področje trga dela in pokojninskega sistema, področje bančnega sistema,
področje širšega poslovnega okolja ter področje kmetijstva in okolja. S tretjim paketom bi
se naj realiziralo skupno 50 ukrepov s področja delovno pravne zakonodaje, sanacije
bančnega sistema in širšega poslovnega sistema, ki naj bi z administrativnimi ter
finančnimi razbremenitvami pozitivno vplivali na gospodarstvo (Vlada RS, 2012):
 Spremembe delovno - pravne zakonodaje se nanašajo na: zmanjšanje
segmentacije na trgu dela, udejanjanje prožne varnosti, prilagoditev zakonodaje
trendu staranja prebivalstva, določitev minimalnih pravic in standardov in
poenostavitev postopkov odpovedi delovnega razmerja;
 Na področju urejanja trga dela se uveljavlja večja fleksibilnost na trgu dela,
možnost začasnega in občasnega dela brezposelnih in upokojencev, skrajšanje
prejemanja denarnega nadomestila idr. Poglavitne rešitve pokojninske reforme se
nanašajo na zviševanje in izenačitev upokojitvenih starosti moških in žensk, večjo
fleksibilnosti v primeru delne upokojitve, podaljšanje obračunskega obdobja za
odmero pokojnine, vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov, prilagoditev
poklicnega zavarovanja idr. Spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno bodo prinesle
učinkovitejše delo nadzornih organov, v nadzor vključitev Carinske uprave RS v
nadzor in povečanje sankcij za kršitelje zakona;
 Ukrepi na področju bančnega sistema vključujejo: sprejetje Sklada za stabilnost
bank, na katerega se bodo v zameno za obveznice z državnim poroštvom prenesle
terjatev bank, sprejetje novega Zakona o Slovenskem državnem holdingu in
spremembe zakona o Bančništvu, s katerim bo vzpostavljen poseben režim
nadzornih ukrepov Banke Slovenije;
 Ukrepi na področju poslovnega okolja vključujejo: spremembe in dopolnitve
Zakona o davčnem postopku, objavo davčnih neplačnikov, spremembe in
dopolnitve Zakona o dohodnini, ter uvedbo cedularne obdavčitve najemnin,
spremembe in dopolnitve zakona o DDV, trošarinah, o javnih naročilih;
 Ukrepi na področju kmetijstva in okolja prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona
o kmetijskih zemljiščih, ki bo omogočil hitrejše postopke umeščanja proizvodnih
objektov za kmetijsko dejavnost, nov vrstni red predkupnih upravičencev pri
prometu kmetijskih zemljišč, prost promet s kmetijskimi zemljišči med solastniki,
določil območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
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3

REGIONALNA, STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA
EVROPSKE UNIJE

Evropsko unijo (EU) sestavljajo različne države, med katerimi pa obstajajo velike razlike.
Razlike obstajajo med državami, prav tako pa obstajajo razlike tudi znotraj držav samih
med njihovimi regijami. Tako so v uniji združene na eni strani regije z visokim življenjskim
standardom, na drugi strani pa regije z velikimi razvojnimi težavami. EU si skozi različne
oblike pomoči prizadeva odpravljati te razlike. Za politike, s katerimi si EU prizadeva
zmanjšati razlike med regijami, se uporabljajo različni pojmi. Najpogosteje se uporabljajo:
regionalna politika, strukturna politika in kohezijska politika. Čeprav vse politike sledijo
istim ciljem, med njimi obstajajo določene razlike.
Regionalna politika zasleduje cilj enakomernejšega razvoja regij in se zato nanaša na
ukrepe, ki se izvajajo na regionalnih ravneh. Ker beseda kohezija v sociologiji pomeni
privlačnost in povezanost pripadnikov neke družbene skupine ali globalne družbe, se
kohezijska politika nanaša na ukrepe, ki zmanjšujejo ekonomske in socialne razlike med
različnimi geografskimi območji. Ukrepi kohezijske politike se izvajajo na regionalni ravni.
Strukturna politika pa ima za cilj spreminjanje strukture gospodarstva za doseganje ciljev
na mikro in makro ravni. Cilji strukturne politike so različni in so lahko ekonomska in
socialna kohezija, gospodarska rast, fleksibilnost trga dela, inovacije v gospodarstvu in
drugi.

3.1 RAZVOJ KOHEZIJSKE POLITIKE
Razvoj kohezijske politike se je pričel leta 1957 s podpisom Rimske pogodbe, s katero je
bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Ker je že takrat med ustanovnimi
članicami (Francijo, Nemčijo, Italijo in državami Beneluksa) obstajala razlika v razvitosti, si
je v pogodbi Evropska skupnost postavila za cilj harmoničen razvoj z odpravo razlik med
regijami, kar je bila osnova za začetek regionalne politike.
Na podlagi pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti je
Evropski socialni sklad (ESS) predvsem z namenom reševanja
v rudarski, premogovniški in jeklarski industriji. Prav tako je
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS),
sprejetjem Enotnega evropskega akta.

bil leta 1957 ustanovljen
naraščajoče brezposelnosti
bil istega leta ustanovljen
ki je dobil veljavo šele s

Določbe pogodbe so namigovale na regionalno politiko Skupnosti, niso pa je tudi
osnovale. Zato je Evropska komisija, ki je bila ustanovljena leta 1967, svoje delo posvetila
dokazovanju potrebe po regionalni politiki in definiranju njene vsebine. Regionalna politika
ni smela zamenjati regionalnih politik držav članic, temveč naj bi vsebovala pravna
sredstva za njihovo učinkovito usklajevanje in finančne instrumente za njihovo
dopolnjevanje. Tako so leta 1972 na pariškem vrhu predsedniki držav in vlad priznali, da
je regionalna politika nujna za krepitev Skupnosti in definirali korake, ki jih je potrebno
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narediti. Tako je Svet 1975 leta sprejel uredbo, s katero je bil ustanovljen Evropski sklad
za regionalni razvoj (ESRR) in odločbo, s katero je bil ustanovljen Odbor za regionalno
politiko (Moussis,1999, str. 162).
Evropski sklad za regionalni razvoj je poskušal izravnati ravnotežje v Skupnosti, ki so
izhajala iz kmetijstva, sprememb v industriji in strukturne brezposelnosti. Sklad se je razvil
v finančni instrument, ki naj bi okrepil nacionalne regionalne politike držav članic (Petzold
et al., 2000, str. 25). Države članice so sredstva sklada pričele uporabljati za
nadomeščanje nacionalnih sredstev za razvoj in zato sklad ni imel predvidenega učinka,
kar je privedlo do sprememb pravil porabe sredstev. Sprejem nove članice Grčije leta
1981 je še povečal razlike med državami, kar je imelo za posledico, da se je potreba po
sredstvih strukturnih skladov še povečala. V tem času so se zaradi težav pri porabi
sredstev pričeli oblikovati prvi načini, kako sredstva v neki državi sploh porabiti. Ker je bilo
jasno, da sredstva potrebujejo tiste regije, ki zaostajajo v razvoju, je prišlo do pobude po
koordinaciji sredstev. Tako je komisija pripravila uredbo o koordinaciji vseh treh do takrat
obstoječih skladov in leta 1988 sprejala tako imenovani 1. Delorsov paket reform o
kmetijski politiki in sofinanciranju Skupnosti in reformi strukturnih skladov.
Prvi korak v smeri enotne usmeritve in programiranja strukturne politike predstavljajo
integrirani programi za Sredozemlje, ki so bili uvedeni v letu 1985, kot dodatna finančna
pomoč za izboljšanje socialnih in ekonomskih razmer v Grčiji, Italiji in Franciji. To so bili
koncipirani večletni razvojni programi v večjem obsegu in povsem ciljno naravnani, kjer so
bili udeleženi vsi trije strukturni skladi. Leta 1987 je pričela veljati Enotna evropska listina,
ki je vzpodbudila reformo strukturnih skladov, ki je z uvedbo 130a do 130b člena Pogodbe
o EGS določila nove cilje gospodarske in socialne kohezije za zmanjšanje razvojne razlike
med regijami. Pri tem je odločilno vlogo za doseganje kohezijskega cilja pripisala
strukturnim skladom in tudi izdelala natančno opredelitev nalog Strukturnih skladov, za
povečanje njihove učinkovitosti in koordinacije znotraj posameznih skladov (Petzold et al.,
2000, str. 26—27).
Leta 1988 je bila sprejeta tako imenovana okvirna Uredba 2052/88, ki je določala
prednostne cilje, ter tudi način dela strukturnih skladov. Uredba je določala, da so
sredstva omejena le na regije, ciljne skupine in sektorje, ki pomoč res potrebujejo in tako
je bilo v okviru tega določila oblikovanih 5 prednostnih ciljev delovanja strukturnih
skladov, 12 pobud Skupnosti, in uvedla je načela delovanja strukturnih skladov:
koncetracijo, partnerstvo, programsko načrtovanje, dopolnjevanje in učnkovitost. Nova
uredba o delovanju Strukturnih skladov se je pričela uporabljati v obdobju od leta 1989 do
leta 1993 (Petzold et al., 2000, str. 29–30).
Tako se je pričela oblikovati leta 1989 nova regionalna politika, ki je bila oblikovana zato,
da bi zaostalim območjem omogočala sodelovanje pri vzpostavitvi notranjega trga, vendar
ni več zadoščala za sodelovanje pri oblikovanju gospodarske in denarne unije v 90-ih
letih. Maastrichtska pogodba iz leta 1992 je tako kot temeljni cilj določila, da mora
Skupnost za spodbujanje vsesplošnega skladnega razvoja oblikovati in izvajati ukrepe, ki
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bodo krepili njeno gospodarsko in socialno kohezijo in pri tem še posebej odpravljati
razlike med stopnjami razvoja posameznih regij. Pri sledenju doseganja cilja gospodarske
in socialne kohezije so se manj bogate države članice znašle v težavah. Na eni strani so
morale veliko sredstev vlagati za doseganje gospodarske in socialne kohezije, na drugi
strani pa so morale paziti, da ne presežejo dopustne meje glede višine javnega
primanjkljaja (60 % BDP). Zaradi tega protislovja je bil leta 1993 ustanovljen Kohezijski
sklad, katerega namen je bil financiranje projektov na področju okolja in prometne
infrastrukture v državah članicah, ki imajo BDP nižji od 90 % Skupnosti. Tako morajo vsi
projekti, ki jih financira Kohezijski sklad na področju okolja in prometa prispevati k
splošnemu gospodarskemu razvoju in s tem krepiti gospodarsko in socialno kohezijo, prav
tako pa je financiranje pogojeno tudi s prizadevanjem države članice, da nima pretiranega
javnega primanjkljaja oziroma, da ima svoje finance pod nadzorom (Moussis, 1999, str.
163—164). Konec leta 1992 je bil s strani Evropskega sveta sprejet še 2. Delorsov paket,
s katerim je prišlo do povečanja sredstev za strukturne ukrepe, vse z namenom
prispevanja h skupni gospodarski in socialni koheziji Skupnosti. Tako so bile na novo
oblikovane in sprejete tudi uredbe o Strukturnih skladih z namenom učinkovitejše
strukturne politike in oblikovan je bil Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIFG).
Julija 1997 je Komisija izdala dokument, imenovan » Agenda 2000: Za močnejšo in večjo
Evropsko unijo«, ki je obravnaval reformo skupne kmetijske politike, prihodnost
ekonomske in socialne kohezijske politike, predpristopno pomoč, posledice prihodnje
širitve in financiranje Evropske skupnosti v obdobju 2000—2006, ki je bila sprejeta marca
1999. Vpeljanih je bilo kar nekaj sprememb (Bernik, 2010, str. 6):
 Reforma skupne kmetijske politike, ki je sledila ciljem krepitve kmetijstva in
gozdarstva, izboljšanje konkurenčnosti podeželskih območij in varstva okolja in
vzdrževanje podeželske dediščine;
 Reforme kohezijske politike, ki je zagotovila predvideno višino sredstev. Sredstva
so postala bolj osredotočena, saj so bila razdeljena med tri prednostne cilje , ravno
tako pa so se sredstva bolj skoncentrirala, saj je bilo kar 70% sredstev
namenjenih za najmanj razvite regije EU;
 Zmanjšanje števila ciljnih področij delovanja skladov na tri področja in zmanjšanje
števila pobud Skupnosti na štiri: URBAN; EQUAL; LEADER; INTERREG. Število
prednostnih ciljev se ni zmanjševalo zaradi ukinitve ciljev temveč zaradi njihovega
združevanja;
 V okviru širitve članstva so bila zagotovljena sredstva v okviru predpristopne
pomoči in namenjena programom ISPA, SAPARD in razširjenemu programu
PHARE.
Pomemben korak za evropsko kohezijsko politiko predstavlja sprejeta Lizbonska strategija,
ki jo je Svet sprejel leta 2000. Strategija je predvidela, da naj bi EU do leta 2010 postala
najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Za
finančno obdobje 2000—2006 so bili sprejeti trije cilji delovanja Strukturnih skladov:
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Cilj 1 - Spodbujanje razvoja in strukturnega prilagajanja regij z zaostankom v razvoju.
Cilj 2 - Spodbujanje gospodarskega in socialnega prestrukturiranja področij s strukturnimi
problemi.
Cilj 3 - Spodbujanje prilagajanja in modernizacija sistemov izobraževanja, usposabljanja
in politik zaposlovanja.
Kmalu po sprejetju lizbonske strategije so se pričele pojavljati kritike, da ne prinaša
pričakovanih rezultatov. Krivi naj bi bili številni in preveč ohlapni cilji, nasprotujoče si
prednostne naloge in slabo usklajevanje med državami članicami. Zaradi tega je prišlo do
prenove strategije, ki je bila potrjena leta 2005. Glavna cilja prenovljene Lizbonske
strategije sta bila osredotočenje na gospodarsko rast in zaposlovanje. Na osnovi potrjene
spremenjene strategije so bile junija leta 2005 potrjene Integrirane smernice za rast in
delovna mesta, ki vključujejo smernice za zaposlovanje in široke smernice za gospodarsko
politiko.
Leta 2009 je pričela veljati leta 2007 sprejeta Lizbonska pogodba, katere cilj je bil še bolj
utrditi gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo Evropske unije. Načelo ozemeljske
kohezije je bilo prvič navedeno med cilji Evropske unije. Regije dobivajo pomembnejšo
vlogo. Določena je bila nova opredelitev načela subsidiarnosti, ki se nanaša tudi na
lokalno in regionalno raven. Po načelu subsidiarnosti lahko Evropska unija ukrepa samo
takrat, ko bi s takimi ukrepi dosegla več, kot bi z ukrepi na državni ravni. V obdobju
2007—2013 ima EU v okviru regionalne politike tri glavne cilje:
1. Konvergenco- solidarnost med regijami; cilj je zmanjšati razlike med regijami v
Evropi. Konvergenčni cilj zajema regije katerih BDP5 na prebivalca ja manjši od
75% povprečja UE -25 in regije s postopno ukinitvijo- to so tiste regije, kjer je BDP
na prebivalca večji od 75 % povprečja EU—25 in manjši od 75 % povprečja EU 15.
2. Regionalno konkurenčnost in zaposlovanje; namen je ustvariti delovna mesta s
spodbujanjem konkurenčnosti in povečanjem privlačnosti sodelujočih regij za
podjetja in vlagatelje. Regionalni cilj konkurenčnosti in zaposlovanja zajema regije
s postopnim uvajanjem, to so regije katerih BDP na prebivalca je bil v obdobju
2004—2006 manjši od 75 % povprečja EU–15 a so ga v obdobju 2007—2013 že
presegle.
3. Evropsko teritorialno sodelovanje; cilj je spodbujati čezmejno sodelovanje, to je
med državami ali regijami. Evropsko teritorialno sodelovanje zajema vse regije EU.
Za navedene cilje ima EU v obdobju 2007—2013 na voljo 346,5 milijard EUR. Cilji se
izvajajo s pomočjo naslednjih skladov:
1. Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR. Sredstva sklada povečujejo
ekonomsko in socialno kohezijo EU in financira ukrepe, ki sledijo regionalnim
5

BDP- Bruto domači proizvod.
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ciljem: »konvergence, regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter evropskega
teritorialnega sodelovanja«.
2. Evropskega socialnega sklada – ESS. Sredstva sklada povečujejo možnosti
zaposlovanja v EU in financira ukrepe, ki sledijo regionalnima ciljema
»konvergence in regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja«.
3. Kohezijskega sklada - je namenjen regijam EU, katerih BDP na prebivalca je
manjši od 90 % povprečja in podpira ukrepe, ki sledijo regionalnemu cilju
»konvergenca«.
Slika 1: Pregled financiranja v obdobju 2007—2013 po skladih in ciljih

Vir: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2009)

Sredstva skladov in razdelitev na začetku vsakega programskega obdobja določi Svet EU.
Sredstva se razdelijo po državah in treh ciljih pomoči. Območja, ki lahko zaprosijo za
pomoč glede na posamezen cilj, določi Evropska komisija v sodelovanju z državo članico
(Čebular, 2005, str. 22—25).
Stopnja financiranja se med regijami razlikuje. Pri določitvi financiranja se upošteva
regionalni BDP na prebivalca v primerjavi s povprečjem EU. Vsaka regija v EU je vključena
v dva od treh glavnih ciljev kohezijske politike. Največ sredstev je namenjenih območjem
- regijam, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 75 % povprečja EU. Evropske regije
so v ta namen razdeljene v statistične teritorialne enote na različnih stopnjah (t. i. NUTS6
regije). Regije so razvrščene na enote NUTS glede na število prebivalcev. V NUTS 1 so
regije z najmanj 3 milijoni in največ 7 milijoni prebivalcev, v NUTS 2 so regije z najmanj

6

NUTS - Numenclature des Unites Territorielles pour Statisitque - Klasifikacija teritorialnih
statističnih enot – sistem razporeditev regije, ki ga uporablja Evropska komisija.
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800.000 in največ 3 milijoni prebivalcev in v NUTS 3 so regije z 150.000 do 800.000
prebivalci.

3.2 NASTANEK IN RAZVOJ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
Evropski socialni sklad je eden od štirih Strukturnih skladov, ki so osnovni finančni
instrumenti strukturne in regionalne politike EU. Ta politika je namenjena premagovanju
razvojnih razlik med regijami in doseganju uravnoteženega regionalnega razvoja. V tem
okviru Evropski socialni sklad podpira pospeševanje zaposlovanja, vseživljenjskega učenja,
podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, enakih možnosti in lažjega
dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v državah članicah EU. V sodelovanju z državami
članicami išče odgovore na različne izzive trga dela, s katerimi se sooča Evropa (Harob,
2000, str. 98—100).
Sredstva Evropskega socialnega sklada so odobrena predvsem za pomoč osebam oziroma
posameznikom. Da bi povečali uspešnost te pomoči, pa je pomoč Evropskega socialnega
sklada lahko namenjena tudi strukturam in sistemom. Sredstva Evropskega socialnega
sklada, ki se odobrijo kot dodatna sredstva k že odobrenim sredstvom v nacionalnih
programih, so usmerjena v zmanjševanje socialno-ekonomskih razlik med regijami in
posamezniki. Financiranje s sredstvi Evropskega socialnega sklada spodbuja tudi lokalne
rešitve za lokalne probleme (Aljančič, 2004, str. 30—35).
Evropski socialni sklad je bil ustanovljen leta 1957 s pogodbo o Evropski gospodarski
skupnosti. Ustanovljen je bil za izboljšanje zaposlitvenih možnosti znotraj skupnosti, s
spodbujanjem zaposlovanja in povečevanjem geografske in poklicne mobilnosti delavcev,
predvsem z namenom reševanja krize naraščajoče brezposelnosti v rudarski,
premogovniški in jeklarski industriji. Evropski socialni sklad je tako prvotno pomagal
prekvalificirati nepotrebno delovno silo iz teh panog v perspektivnejše panoge. Sklad so
uporabljali za reševanje problemov na nacionalni ravni. Prošnje za sredstva so bile
avtomatsko odobrene, saj ni bilo nemenskega planiranja sredstev. Že od samega začetka
delovanja sklada in vse do danes je v veljavi enak sistem financiranja. Kar pomeni, da je
financiranje iz sklada vedno povezano s finančno udeležbo države, skozi leta se le
spreminja razmerje med sofinanciranjem iz sklada ter lastno udeležbo držav.
Skozi leta je Evropski socialni sklad doživel nekaj reform in sprememb. V 50. in 60. letih
20. stoletja je bila stopnja zaposlenosti v Evropski gospodarski skupnosti zelo velika, razen
v Italiji, kjer se je s sredstvi Evropskega socialnega sklada financiralo preusposabljanje in
preselitve italijanskih delavcev iz revnega juga države v razvitejši in industrializiran sever
države. V tem obdobju se je financiranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada že
usklajevalo s financiranjem na nacionalni ravni in financiranje je bilo namenjeno samo za
projekte, ki jih je izvajal javni sektor (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti,
2007, str. 10—12).
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V 70. letih 20. stoletja, natančneje leta 1971, je bil Evropski socialni sklad preoblikovan
tako, da je bilo financiranje namenjeno samo določenim kategorijam ljudi. Leta 1972 so
postali upravičeni do sredstev tudi kmetje in kmetijski delavci, ki so zapuščali kmetijstvo in
leta 1975 je Evropski socialni sklad pričel financirati projekte na področju tekstilne
industrije. Istega leta je nastal tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki se je
ukvarjal z razvijanjem infrastrukture zaostalih regij. Evropski socialni sklad pa je še naprej
pomagal ljudem po vsej Evropi pridobivati nova znanja in spretnosti. Na osnovi takšne
razdelitve področij financiranja so oba sklada poimenovali strukturna sklada7.
Brezposelnost mladih je do konca 70-ih let precej narasla in boj z njo je postal prioritetna
naloga Evropskega socialnega sklada. Glede na vedno večjo vlogo žensk na delovnih
mestih je Evropski socialni sklad ponujal vedno večjo podporo tudi ženskam, pa naj je šlo
za pomoč ob izgubi zaposlitve, prvem vstopu na trg dela ali pa ob ponovni vrnitvi na delo.
Druge skupine, kot so na primer invalidi in starejši delavci (stari 50 let ali več), so prav
tako postale deležne pomoči Sklada. Ker se je Evropski socialni sklad usmeril na posebne
skupine, ni več sodeloval le z javnimi organizacijami: sodelovati so začeli delodajalci,
sindikati in posamezna podjetja. To je prineslo velike spremembe v načinu dela
Evropskega socialnega sklada: do tedaj so države članice izvajale projekte in nato dobile
povračilo sredstev. Sedaj pa je začel veljati sistem predhodne odobritve. To je pripeljalo
do procesa, ko so Komisija in države članice določale skupne prednostne naloge po vsej
EU in dodeljevale sredstva zanje (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007,
str. 15).
V 80. letih se je pričel prehod iz industrijske dobe v informacijsko dobo, kar je pomenilo
velika povpraševanja po novih znanjih in usposobljenih delavcih. Stopnja brezposelnosti je
bila v začetku 80-ih let visoka, predvsem mladih, prav tako pa se je pričela pojavljati
dolgotrajna brezposelnost. Prednostna naloga Evropskega socialnega sklada je bila v tem
obdobju poklicno usposabljanje ter financiranje različnih tečajev, z namenom zagotovitve
brezposelnim osebam pridobitve novih znanj na področju nove tehnologije. Ker je bila v
novih članicah: Grčiji, Portugalski in Španiji glavna panoga kmetijstvo in je bil dohodek na
prebivalca manjši od povprečja Evropske skupnosti, je bilo leta 1983 odločeno, da se
sredstva Evropskega socialnega sklada namenijo regijam, potrebnim pomoči.
Medtem ko se je Evropa v 80. letih vedno bolj bližala integraciji, je brezposelnost mladih
ostajala pereč problem. Potreba po visoko usposobljeni delovni sili je postavljala vedno
večje zahteve po nadaljnjem usposabljanju. Financiranje Evropskega socialnega sklada je
bilo namenjeno predvsem mladim ljudem s slabimi možnostmi za zaposlitev zaradi
pomanjkljive poklicne usposobljenosti ali neustrezne usposobljenosti, prav tako pa tudi
dolgotrajno brezposelnim. Prav tako je Evropski socialni sklad imel glavno vlogo ne samo
pri pomoči ženskam pri vstopanju na trg dela, temveč tudi pri odpravljanju spolnih
stereotipov, ki so ženskam oteževali iskanje zaposlitve. Reforma Evropskega socialnega
Strukturna sklada sta bila poimenovana zato ker sta sklada financirala skozi različne ukrepe cilje
strukturne politike, ki lahko zajemajo različna področja od ekonomskih, socialnih, do gospodarskih.
7
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sklada iz leta 1988 je poudarila pomembnost vključevanja „žensk na delovna mesta, kjer
so bile izredno slabo zastopane“. Evropski socialni sklad je podpiral to s financiranjem
načrtov za specialistična usposabljanja za taka delovna mesta. Prav tako je podpiral
ukrepe za pomoč ženskam v primerih množičnih odpuščanj ali za izboljšanje njihovih
možnosti za pridobitev ali zagotovitev bolj kvalificiranih del (Urad za uradne publikacije
Evropskih skupnosti, 2007, str. 24).
Leta 1988 je bila izvedena druga reforma Evropskega socialnega sklada, na osnovi
množičnega pojava posameznih prijav projektov iz vseh držav članic. Zato je bil sprejet
sklep, na osnovi katerega je skupnost pričela sprejemati srednjeročne proračune, kar je
zagotovilo Komisiji in državam članicam, da so bila sredstva na razpolago celotno obdobje
in so se lahko pričeli načrtovati tudi večletni programi.
Države članice so se dogovorile o izmenjavi podatkov o zaposlovanju in strategiji
zaposlovanja, tako da bi se Evropski socialni sklad lahko bolje vključil v politike trga
delovne sile držav članic. Z reformo se je Evropski socialni sklad približal potrebam regij in
držav članic. Ta reforma je omogočila, da je Evropski socialni sklad bolj osredotočil svoja
prizadevanja na pomoči potrebne, najsi bodo to regije ali skupine prebivalstva. Reforma je
prav tako okrepila načelo, da je financiranje s strani Skupnosti le dodatek k nacionalnim
ukrepom. Zadnje, vendar zato ne najmanj pomembno, pa je, da je Evropski socialni sklad
postal tudi finančno pomemben (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007,
str. 26).
V 90. letih 20. stoletja se je pričel pojavljati problem gospodarske rasti brez zaposlovanja
in stopnja brezposelnosti je bila velika v vseh državah članicah. Vlade EU so se zaradi
naraščajoče brezposelnosti leta 1994 odločile za strategijo zaposlovanja, da bi izboljšali
konkurenčnost evropskega gospodarstva. Evropski socialni sklad je v tem obdobju 5 %
proračunskih sredstev namenjal za financiranje inovativnih načrtov za pregled nad
učinkovitostjo s strani Evropskega socialnega sklada financiranih projektov ter za pomoč
pri izmenjavi izkušenj med državami članicami z namenom širjenja inovacij po vsej Evropi.
Iz teh pobud Evropskega socialnega sklada so se razvili trije veliki programi Skupnosti:
Euroform, ki se je ukvarjal s preskušanjem novih načinov poklicnega usposabljanja in
zaposlovanja; Horizon, ki je bil osredotočen na usposabljanje invalidnih oseb; ter NOW
(Now Opportunities for Women – Nove priložnosti za ženske), ki je iskal načine, kako
predstaviti ženske trgu delovne sile ali jih ponovno vrniti nanj. Zaradi uspeha teh pobud
Skupnosti so kmalu nastali novi programi, ki so bili osredotočeni na posebne težave trga
delovne sile in na nadaljnje spodbujanje vseevropske, čezmejne izmenjave idej in
pristopov. Med novimi programi so bili Youthstart, ki je pomagal mladim brez kvalifikacij
poiskati prvo zaposlitev, Integra, program za pomoč skupinam, kot so starši samohranilci,
brezdomci, begunci, zaporniki in bivši zaporniki, pri iskanju varne zaposlitve, ter se boril
proti rasni in drugim oblikam diskriminacije pri usposabljanju ali zaposlovanju, ter ADAPT,
ki je pomagal ljudem pri prilagajanju na spremembe v poslovnem svetu in industriji, na
primer z usposabljanjem na področju informacijske tehnologije Urad za uradne publikacije
Evropskih skupnosti, 2007, str. 31—32).
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Leta 1997 so se države članice v okviru Amsterdamske pogodbe sporazumele o okvirnih
smernicah za zaposlovanje in skupni strategiji. Prvi sklop smernic je določal ukrepe, ki naj
bi zagotovili, da bi bil čim večjemu številu ljudi omogočen dostop do delovnih mest,
povečali odstotek zaposlenih žensk, povečali število varstvenih zavodov za otroke in
spodbujali podjetništvo. Tako je Evropski socialni sklad pričel financirati zraven področja
brezposelnosti tudi projekte s področja zaposlovanja.
Leta 2000 je EU sprejela Lizbonsko strategijo, ki naj bi do leta 2010 iz EU naredila najbolj
napredno na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Eden od ciljev je bil tudi, da se
doseže 70-odstotna stopnja splošne zaposlenosti v EU ter preseže 60-odstotna
zaposlenost žensk in do leta 2010 bi se naj dvignila stopnja zaposlenosti starejših
delavcev na 50 % in za doseganje teh ciljev so bili ukrepi prav tako financirani s strani
Evropskega socialnega sklada.
V obdobju 2007−2013, ki poteka sedaj, je prednostna naloga povečanje prilagodljivosti
delavcev, podjetij in podjetnikov s pomočjo izboljšanega predvidevanja in pozitivnega
obvladovanja gospodarskih sprememb. V okviru te prednostne naloge Evropski socialni
sklad podpira posodabljanje in krepitev institucij trga dela, aktivne ukrepe na trgu dela in
ukrepe za vseživljenjsko učenje, vključno z ukrepi v podjetjih.
Leta 2010 je bila zaradi razsežnosti gospodarske krize in oddaljevanja od ciljev Lizbonske
strategije sprejeta strategija Evropa 2020 v okviru katere ima Evropski socialni sklad še
naprej vlogo zagotavljanja pomoči zaposlovanja, vseživljenjskega učenja, podjetništva,
prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, enakih možnosti in lažjega dostopa prikrajšanih
skupin do trga dela.
3.2.1

FINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Evropska sredstva delimo na centralizirana in decentralizirana. Za centralizirana sredstva
je značilno, da se sredstva dodeljujejo za projekte, ki jih direktno potrjuje EU/Bruselj.
Najbolj znani centralizirani programi so: 7. okvirni program, CIP- okvirni program za
konkurenčnost in inovativnost, Vseživljenjsko učenje itd. Za decentralizirana sredstva je
značilno, da se dodeljujejo za projekte, ki jih odobrijo države članice same.
Decentralizirana sredstva se zagotavljajo iz Strukturnih skladov, Kohezijskega sklada,
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo.
Financiranje iz Evropskega socialnega sklada sodi k decentraliziranim virom sredstev in se
izvaja po različnih stopnjah. Stopnja financiranja Evropskega socialnega sklada se
razlikuje glede na regije in je odvisna od njihovega relativnega premoženja. Regije EU so
razdeljene v štiri kategorije regij, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje glede na njihov
regionalni BDP na prebivalca v primerjavi s povprečjem EU (EU s 25 ali 15 državami
članicami) in so ločene na dva cilja:

Konvergenčni cilj, ki vključuje:
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konvergenčne regije: BDP na prebivalca je manjši od 75 % povprečja EU-25,
regije, za katere se pomoč postopno ukinja: BDP na prebivalca je večji od 75 %
povprečja EU-25, ampak manjši od 75 % povprečja EU-15.

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, ki vključuje:




regije, za katere se pomoč postopno ukinja: BDP na prebivalca je manjši od 75 %
povprečja EU-15 (v obdobju 2000-2006), ampak večji od 75 % povprečja EU-15 (v
obdobju 2007-2013),
regije konkurenčnosti in zaposlovanja: velja za vse ostale regije EU.

V konvergenčnih regijah lahko sofinanciranje projektov iz sredstev Evropskega socialnega
sklada doseže 85 % vseh stroškov. V regijah konkurenčnosti in zaposlovanja je
pogostejše 50 % sofinanciranje. V bogatejših državah članicah in regijah financiranje
Evropskega socialnega sklada dopolnjuje obstoječe nacionalne pobude za zaposlovanje, v
manj premožnih državah članicah pa je lahko financiranje Evropskega socialnega sklada
glavni vir sredstev za pobude, povezane z zaposlovanjem.
3.2.2

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD V OBDOBJU 2007—2013

V obdobju od 2007 do 2013 deluje Evropski socialni sklad pod sloganom »Vlagajmo v
ljudi«. V tem obdobju bo sklad vložil okoli 75 milijard EUR, kar je skoraj 10 % proračuna
EU – v projekte, ki pospešujejo zaposlovanje. Trenutni letni proračun EU namreč znaša
okrog 120 milijard evrov, ker je približno 1 % skupnega BDP vseh držav članic. Sredstva
za strukturne sklade predstavljajo približno eno tretjino letnega proračuna.
Grafikon 1: Proračun EU 2007—2013

Vir:Evropska komisija (2012)

Evropski socialni sklad daje večji prispevek (do 80 %) za sofinanciranje konvergenčnih
regij. Pri tem je namen porabe sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje
28

zaposlitvenih možnosti in s tem približevanje blaginje in zaposlenosti v regiji povprečju v
EU. Cilj regionalne konkurenčnosti – namen porabe sredstev je dati državam in regijam
delovno silo in trge dela, ki jih potrebujejo, da bi zgradile uspešna in konkurenčna
gospodarstva.
V posamičnih regijah je dejanska porazdelitev sredstev odvisna od lokalnih in regionalnih
prednostnih nalog. Da bi Evropski socialni sklad dosegel svoje cilje v obdobju 2007—2013,
financira šest posebnih prednostnih področij. Vseh šest prednostnih področij se uporablja
tako za konvergenco kot regionalno konkurenčnost in cilje zaposlovanja (Evropska
komisija, 2012c):
 Izboljšanje človeškega kapitala (34 % celotnega financiranja);
 Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnosti (30 %);
 Povečanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov (18 %);
 Izboljšanje socialne vključenosti oseb z omejenimi možnostmi (14 %);
 Krepitev institucionalne usposobljenosti na nacionalnih, regionalnih in lokalnih
nivojih (3 %) ter
 Aktiviranje reform na področju zaposlovanja in vključevanja (1 %).
Delež proračuna Evropskega socialnega sklada, ki ga prejme vsaka država članica, je
odvisen od več dejavnikov. Večje države članice, ki imajo več prebivalcev, prejmejo več
sredstev. Sorazmerno več sredstev prejmejo tudi manj bogate države članice, kot tudi
tiste z večjo stopnjo brezposelnosti. Znotraj posamezne države članice pa lahko več
sredstev dobijo regije, ki izpolnjujejo merilo konvergenčnosti. V obdobju 2007—2013 je
vsako leto več kot 10 milijard sredstev namenjenih državam članicam za doseganje ciljev,
ki so si jih države skupaj s Komisijo zadale.
Tako ima npr. Nemčija v obdobju 2007-2013 na razpolago 9,3 milijarde evrov in od tega
4,7 milijard za cilj konvergence in 4,6 milijarde za regionalno konkurenčnost in cilje
zaposlovanja. V skladu sledenja ciljem strategije EU za rast in delovna mesta je Nemčija
določila v nacionalnem strateškem programu prednostne naloge, ki se bodo financirale iz
sredstev ESS.
Financiranje Evropskega socialnega sklada je namenjeno tistim ljudem, ki so bolj
izpostavljeni brezposelnosti in socialni izključenosti. Nekateri ljudje iz različnih razlogov
težje najdejo in obdržijo zaposlitev. To so na primer starejši delavci z dolgoletnimi
izkušnjami, ki se pogosto podcenjujejo, mladi, ki si morajo izkušnje šele pridobiti, in
matere, ki se želijo vrniti na trg dela, a ugotavljajo, da so njihove spretnosti in znanja
zastareli (Evropska komisija, 2012c). Zato je pomembno, da se pri načrtovanju izvajanja
programov, ki so financirani iz sredstev ESS upoštevajo smernice EU za zaposlovanje in
politike Evropske skupnosti, ki veljajo na področju socialne vključenosti in vseživljenjskega
učenja. V obdobju 2007-2013 ima Nemčija določne prednostne naloge in ciljne skupine,
katerim so programi namenjeni, kot jih prikazuje tabela 8:
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Tabela 8: Prednostne naloge, cilji in ciljne skupine, financirane iz sredstev ESS v
obdobju 2007–2012 v Nemčiji
Prednostna
naloga

1.
Zaposlovanje
in podjetništvo

2.
Usposabljanje
in
usposobljenost

3.
Zaposlovanje
in socialna
vključenost

4.
Nacionalne
akcije

Prednostni cilj

Ciljna skupina

Izvajanje

Povečanje zaposlitvenih
možnosti zaposlenih

Zaposlene osebe, ki jim
grozi brezposelnost

Izobraževanje

Stabilizacija novo
ustanovljenih podjetij

Podjetniki in podjetnice v
prvih petih letih od svoje
ustanovitve

Izvajanje coachinga

Povečanje števila
novoustanovljenih podjetij
v tehnološkem sektorju

Diplomanti, ki se želijo
samozaposliti

Izboljšanje podjetniške
klime na univerzah in
raziskovalnih ustanovah

Podpora mladim

Mladi brez izobrazbe

Izobraževanje

Spodbujanje usposabljanja

Osebe z nizkimi dohodki

Premije za usposabljanja

Integracija priseljenih
akademikov

Priseljene osebe z visoko
izobrazbo

Izboljšanje
enakovrednosti tujih
diplom

Podpora pedagoškemu
raziskovanju

Izobraževalne institucije

Raziskovalni in razvojni
projekti

Integracija priseljencev

Migranti

Izvajanje različnih
tečajev

Nova delovna mesta

Dolgotrajno brezposelne
osebe

Ustvarjanje delovnih
mest na lokalni ravni

Lokalni akcijski načrti

Mladi in ženske ob
ponovnem vstopu na trg
dela

Projekti za izboljšanje
socialne vključenosti in
povečanje možnosti
izobraževanja

Spodbujanje socialnih
ukrepov

Dolgotrajno brezposelne
osebe in migranti

različni projekti

Spodbujanje vključevanja
mladih

Mladi z omejenimi
možnostmi

Različni socialni,
izobraževalni projekti

Družini prijazno podjetje

Zaposlene osebe

Različni projekti , ki
nudijo podporo družinam
z otroci

Več moških v predšolski
vzgoji

Brezposelni moški

Zaposlovanje moških v
dnevnih centrih in vrtcih

Izboljšanje kakovosti in
uspešnosti podpore ESS

Organizacije s področja
izobraževanja, zaposlovanja
in socialne vključenosti

Izmenjava strokovnjakov
in projekti za povečanje
zaposlitvenih možnosti

Vir: lasten, prirejeno po Evropski socialni sklad v Nemčiji

30

V Avstriji je v obdobju 2007-2013 na razpolago 472 milijonov evrov ESS sredstev. Tudi
Avstrija je določila prednostne naloge in ciljne skupine oseb za vključevanje v izvajanje
aktivnosti, v skladu s smernicami EU za zaposlovanje in politike Evropske skupnosti, ki
veljajo na področju socialne vključenosti in vseživljenjskega učenja. V obdobju 2007-2013
ima Avstrija določne prednostne naloge in ciljne skupine, katerim so programi namenjeni,
kot jih prikazuje tabela 9.
Tabela 9: Prednostne naloge, cilji in ciljne skupine, financirane iz sredstev ESS v
obdobju 2007–2012 v Avstriji
Prednostna
naloga

Prednostni cilj

1.
Prilagodljivost

Prilagodljivost
delavcev in podjetij

Starejši delavci, delavci
z nizko stopnjo
izobrazbe, ženske

Treningi veščin za
zaposlene, svetovanje
podjetjem

2.
Boj proti
brezposelnosti

Boj proti
brezposelnosti

Starejši delavci, ženske
z nizko stopnjo
izobrazbe, mladi,
priseljenci

Usposabljanja in
spodbujanje neprofitnih
projektov zaposlovanja

Socialna vključenost
invalidov

Mladi od 15 do 25 let s
posebnimi potrebami in
starejši invalidi

Prilagojeno pripravništvo
za mlade, kot pomočniki
pri delu z mladimi, za
starejše treningi veščin,
in pomoč pri delu

Socialna vključenost
na trgu dela

Brezposelne osebe, ki
so še posebej socialno
izključene zaradi spola,
države porekla,
izobrazbe, starosti ali
invalidnosti

Razvoj in preizkušanje
novih inovativnih ukrepov
ter tesnejšega
sodelovanja med
ustanovami

4.
Vseživljenjsko
učenje

Vseživljenjsko učenje

Osebe z nizko stopnjo
izobrazbe, ženske,
mladi

Izobraževanje in
usposabljanje v šoli in na
delovnem mestu

5.
Teritorialni pakti za
zaposlovanje

Večja usklajenost
regionalnih in lokalnih
partnerstev in
izvajanje učinkovitih
ukrepov zaposlovanja

Regionalni in lokalni
partnerji

Kot finančna podpora za
izvajanje analiz, študij

6.
Tehnična pomoč

Izvajanje dejavnosti,
ki podpirajo izvajanje
programov ESS

Različna ministrstva in
uradi

Informiranje javnosti,
nadzorni ukrepi,
spremljanje programov
financiranih iz ESS

3.
Socialna vključenost

Ciljna skupina

Izvajanje

Vir: lasten, prirejeno po Evropski socialni sklad v Avstriji
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4

SLOVENIJA IN FINANČNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE

Z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 si je Slovenija pridobila poleg številnih prednosti
tudi pravico do finančne pomoči iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada; sredstev
strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Slovenija je sicer že pred letom 2004
prejemala pomoč v okviru predpristopne pomoči iz programov PHARE8, ISPA9 in
SAPARD10, vendar pa se je s strukturnimi skladi prvič srečala v obdobju 2004–2006.
Obdobje 2004–2006 je bilo za Slovenijo nekakšno obdobje učenja. V obdobju 2004–2006
je Slovenija na podlagi Enotnega programskega dokumenta imela na razpolago skupaj z
nacionalnimi sredstvi nekaj več kot 334,5 milijonov EUR, od tega 239 milijonov s strani
EU. Posamezniki ocenjujejo, da je bila Slovenija v tem prvem obdobju relativno uspešna
in da si je nabrala izkušnje s postopki prijav in izbire projektov za čim učinkovitejšo
črpanje sredstev v obdobju sedanje finančne perspektive 2007—2013.

4.1 PODLAGE ZA ČRPANJE SREDSTEV EU V SLOVENIJI
V skladu z Uredbo Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 11 je Slovenija, tako kot vse članice
EU, morala za črpanje finančnih sredstev v obdobju 2007—2013 pripraviti programske
dokumente, ki so osnova za črpanje kohezijskih sredstev.
Osnovni dokument je Strategija razvoja Slovenije (SRS), ki jo je leta 2005 sprejela Vlada
Republike Slovenije in izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
Vse strategije, kot so področne sektorske, regijske in vsi nacionalni programi ter vsi ostali
razvojni dokumenti, morajo biti vsebinsko skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami.
Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije na osnovi petih
razvojnih prioritet z akcijskimi načrti: konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska
rast, učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in
kakovostna delovna mesta, učinkovita in cenejša država, moderna socialna država in
večja zaposlenost ter povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. Strategija
zajema gospodarska vprašanja, socialna, okoljska, politična, pravna in kulturna razmerja.
Na osnovi sprejete Strategije razvoja Slovenije je pripravljen Državni razvojni program
(DRP) 2007—2013, ki je izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja. Sprejete strateške
usmeritve in razvojne prioritete SRS operativno razdela na indikativno finančno
ovrednotene programe, pri čemer upošteva oziroma zajame tudi vse druge dokumente
8

Phare— pobuda Skupnosti za bodoče članice EU z namenom priprave na črpanje sredstev.
Ispa – pobuda Skupnosti za pripravo na koriščenje sredstev Kohezijskega sklada.
10
Sapard – pobuda Skupnosti za pripravo bodočih članic EU na skupno kmetijsko politiko.
11
UREDBA SVETA (ES) št.1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999.
9
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razvojnega načrtovanja, ter za njih predvidi tudi ustrezne (nacionalne in mednarodne,
javne in zasebne) vire financiranja. DRP je instrument za prevedbo strateških usmeritev v
konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne razvojno-investicijske programe (Državni
razvojni program, 2008, str. 4).
Državni razvojni program je osnova za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega
okvirja (NSRO), ki opredeljuje generalno strategijo države za doseganje hitrejše
konvergence in je usklajen s Strateškimi smernicami skupnosti za kohezijo in Lizbonsko
strategijo. Strateške prednostne naloge Slovenije v obdobju 2007—2013, ki so določene v
NSRO, so: spodbujati podjetništvo, inovacije in tehnološki razvoj, izboljšati kakovost
izobraževalnega sistema, usposabljanja ter raziskav in razvojnih dejavnosti; izboljšati
fleksibilnost delovne sile ter obenem zagotoviti gotovost zaposlitve, zlasti z ustvarjanjem
delovnih mest in spodbujanjem socialne vključenosti; zagotavljati možnosti za
gospodarsko rast s trajnostno mobilnostjo, ki izboljšuje kakovost okolja in z
zagotavljanjem ustrezne infrastrukture; spodbujati uravnotežen regionalni razvoj.
Poudarjeno bo izboljševanje institucionalnih in upravnih zmožnosti, zlasti javnega sektorja,
kar bo omogočilo pospešitev gospodarske rasti v Sloveniji. NSRO je tako tudi osnova za
pripravo operativnih programov, ki preko razvojnih prioritet določajo razvojno strategijo in
cilje razvoja države, ki jih želi država doseči s finančno pomočjo evropskih skladov.
Slovenija ima v obdobju 2007—2013, pet operativnih programov:
1.
2.
3.
4.
5.

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov,
Operativni program razvoja človeških virov,
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture,
Čezmejni in medregionalni operativni programi,
Transnacionalni operativni programi.

Republika Slovenija črpa sredstva Evropskega socialnega sklada na osnovi Operativnega
programa razvoja človeških virov, zato je ta program v nadaljevanju podrobneje
predstavljen.

4.2 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV) je pravna podlaga na osnovi
katerega Republika Slovenija koristi sredstva Evropskega socialnega sklada in iz tega vira
se zagotavlja velik del sredstev za izvajanje proračunske razvojne politike trga dela in
njenega programa aktivne politike zaposlovanja.
Izvajanje OP RČV temelji na petih načelih, ki jih je potrebno v celoti upoštevati pri
izvajanju vseh aktivnosti, na osnovi katerih se pridobivajo sredstva strukturnih skladov:


Načelo nediskriminacije ter spoštovanje in spodbujanje enakih možnosti, znotraj
enakih možnosti pa je še posebej pomembna enakost spolov. To načelo se
zagotavlja pri preprečevanju neenakosti in diskriminacije pri upravljanju in
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dostopanju do sredstev na osnovi spola, rase, etičnega porekla, starosti, vere
spolne usmerjenosti in invalidnosti;
Načelo trajnostnega razvoja: vključuje tudi okoljsko dimenzijo, vse aktivnosti se
morajo izvajati tako, da se zadovoljujejo in rešujejo današnje potrebe, vendar se
ne omejuje možnosti za prihodnje rodove;
Načelo inovativnosti; se odraža na promociji in zbiranju idej inovativnih
programov, aktivnosti, s katerimi se rešujejo še nerešeni ali pereči problemi. Gre
za nove načine organiziranja dela, nove pristope k izobraževanju, k razvoju
kadrov, nov vidik promocije aktivnosti na trgu dela;
Načelo transnacionalnosti: se odraža na spodbujanju prijaviteljev projektov,
katerih projekti so pripravljeni s partnerji iz več držav;
Načelo partnerstva; se upošteva v vseh fazah izvajanja vseh aktivnosti in pomeni
sodelovaje med vsemi vpletenimi partnerji.

Z izvajanjem OP RČV se zagotavlja doseganje dela strateških ciljev, ki so navedeni v
NSRO. Na osnovi teh strateških ciljev so v OP RČV opredeljeni naslednji strateški cilji
(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str. 59):







krepitev potencialov ljudi za doseganje večje konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva in s tem ustvarjanje kvalitetnejših delovnih mest;
v okviru fleksibilizacije trga dela povečati in pospešiti odliv in mobilnost iz
brezposelnosti oz. neaktivnosti ter zmanjšati problem dolgotrajne brezposelnosti in
regionalnih razlik;
posodobiti sistem vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja in standarde ob
upoštevanju potreb gospodarstva;
okrepiti socialno vključenost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam
diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti;
razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito
prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj gospodarstva.

Z izvajanjem aktivnosti za dosego navedenih ciljev, pa bodo ti cilji posebej prispevali k:
rasti BDP, k skupnemu številu ustvarjenih bruto delovnih mest, povečanju stopnje
zaposlenosti, k zmanjšanju stopnje registrirane brezposelnosti, k zmanjšanju razlik med
moško in žensko brezposelnostjo, k povečanju deleža zaposlenih s krajšim delovnim
časom, k povečanju deleža inovativnih projektov, k prenovi 150 javno veljavnih
programov izobraževanja in usposabljanja ter k zaustavitvi negativnega trenda
povečevanja regionalnih razlik (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, 2008 str. 60). Na osnovi zgoraj navedenih ciljev so določeni skupni kazalniki, na
osnovi katerih se ugotavljala uspešnost zastavljenih strateških ciljev. Znotraj posameznih
razvojnih prioritet so določeni še kazalniki, po katerih se ugotavlja doseganje zastavljenih
ciljev znotraj razvojnih prioritet.
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Tabela 10: Pregled kazalnikov strateških ciljev OP RČV
Stanje
(zadnji
razpoložljivi
podatek)

Cilji OP razvoja človeških virov

1
2
3
4

Cilj
konec
obdobja

Vir

270.000

CIS

15,3%

20,7%

Eurostat

41%

50%

SURS

22.300

CIS

Število vključenih oseb v aktivnost OP RČV
Delež odraslih vključenih v vseživljenjsko učenje
(pop. 25—64 po anketi)
Delež raziskovalcev v gospodarstvu med
vsemi raziskovalci
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest

5 Povečati stopnjo delovne aktivnosti za skupino 15—24 let

35,3%

38,0%

SURS

6 Povečati stopnja delovne aktivnosti za skupino 50—64 let

33,5%

43,5%

SURS

7

Povečati povprečno stopnjo zaposlenosti po anketi o
delovni sili v štirih regijah z najnižjo stopnjo

51,9%

53,9%

SURS

8

Koeficient variacije regionalne brezposelnosti

30,7%

26,0%

SURS

9

Znižanje razlik med stopnjo registrirane brezposelnosti
moških in žensk

3,6%

-10,0%

SURS

Vir: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2008a, str. 60)

V okviru splošnih usmeritev v OP RČV sta posebej izpostavljeni dve ciljni skupini oziroma
usmeritvi, ki se jima posveča posebna pozornost pri vključevanju v aktivnosti, ki so
financirane iz Evropskega socialnega sklada, to so (Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str. 60):
 Mladi v starostni skupini 15—24 let. V skladu z usmeritvami »pakta za mlade« bo
poudarek na vključevanju mladih v izobraževanje in usposabljanje, razvijanje
njihovih podjetniških potencialov, preprečevanje njihove izključenosti iz družbe ter
tudi svetovanje in usmerjanje mladih na trg dela. Strategija vlaganja v mlade z
izobraževanjem, usposabljanjem, motiviranjem, svetovanjem ter usmerjanjem
omogoča namreč hitrejšo in učinkovitejšo integracijo mladih na trg dela;
 Starejši v starostni skupini 55—64 let. Slovenija je glede na stopnjo delovne
aktivnosti te populacije na repu evropskih držav. Z njihovo vključitvijo pa bi
reševali ne samo priložnosti za gospodarstvo, temveč tudi zmanjševanje problema
socialne izključenosti in revščine. S tem pa se omogoča tudi aktivno staranje, ki
pomeni vrednoto, in prispevek k gospodarski rasti, večji družbeni blaginji in
trajnostnemu razvoju, in je skladno s cilji NSRO in OP RČV.
Zastavljeni cilji OP RČV so razdeljeni na pet razvojnih prioritet, ki so nadalje razdeljene na
prednostne usmeritve, razen razvojne prioritete Spodbujanja zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih. Naziv razvojne prioritete pomeni hkrati tudi vsebino, ki bo financirana v okviru
posamezne prioritete. Nosilci posameznih aktivnosti znotraj prednostnih nalog so različna
ministrstva (Priloga 1). Razdelitev med posameznimi razvojnimi prioritetami je
uravnotežena in pomeni vsebino, ki bo financirana v okviru posameznih prioritet, izkazanih
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potreb, ki izhajajo iz analize stanja posameznih razvojnih področij in analize SWOT, ki je
bila izvedena v fazi predhodnega vrednotenja OP RČV (Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, 2008 str. 63).
4.2.1

CILJI RAZVOJNIH PRIORITET

Cilji razvojnih prioritet so določeni na osnovi sprejetega NSRO in na osnovi predhodnih
vrednotenj o ustreznosti programov, razumevanju pričakovanih učinkov programov, kajti
države članice v okviru cilja „konvergenca“ so zavezane izvesti predhodno vrednotenje za
vsak operativni program posebej12. Cilji posameznih razvojnih prioritet so naslednji
(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str. 66—94):
1. Cilj razvojne prioritete Spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti je vzpostavitev
prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva, vlaganje v človeške vire s ciljem
povečanja inovativnosti v podjetjih, povezovanje gospodarske, izobraževalne razvojnoraziskovalne in zaposlovalne sfere. Specifični cilji te prioritete so:
 krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšana povezanost med
akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero;
 spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih z namenom povečanja zaposljivosti
in mobilnosti delojemalcev na eni strani in krepitev konkurenčnosti delodajalcev na
drugi strani,
 s sistematičnim in celovitim pristopom vzpostaviti
sistema spodbud za
povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna
neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in
povečevala zaposljivosti,
 ustvariti nove zaposlitvene možnosti s spodbujanjem podjetništva, fleksibilnejših
oblik zaposlovanja in drugih inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda v
brezposelnost.
2. Cilj razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je
izboljšanje pogojev na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitve in neaktivnih oseb.
Specifični cilji te prioritete so (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, 2008a, str. 77):
 spodbuditi neaktivne osebe za uspešen vstop na trg dela,
 povečati priliv brezposelnih oseb v zaposlitev,
 izboljšati izobrazbeno strukturo in usposobljenost brezposelnih in neaktivnih.
3. Cilj razvojne prioritete Razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja je razvoj
človeških virov za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju, s posodabljanjem
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.
Specifični cilji te prioritete so (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, 2008a, str. 66):

12

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, 2. točka, 48. člen.
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dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema na celotni vertikali in sistema
usposabljanja, vključno z izboljšanjem usposobljenosti učiteljev in izobraževalcev,
povečanje udeležbe posameznikov v izobraževanju in usposabljanju z namenom
povečanja zaposlitvenih možnosti in mobilnosti.

4. Cilj razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je doseči
večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroženost ranljivih skupin ter z
bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih
možnosti. Specifični cilji te prioritete so (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, 2008a, str. 77):
 omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem
socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna
mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena;
 spodbujanje enakih možnosti ter socialne vključenosti med mladimi, zlasti v okviru
sistema vzgoje in izobraževanja;
 okrepiti osveščenost javnosti o enakih možnostih kot pozitivni družbeni vrednosti
in spodbuditi delodajalce k odpravi diskriminatornih praks pri zaposlovanju.
5. Cilj razvojne prioritete Institucionalne in administrativne usposobljenosti je razvoj
ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno
prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj. Specifični cilji te prioritete so
(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str. 87):
 učinkovite in uspešne storitve javnega sektorja, vključno s storitvami sodstva in
zdravstva;
 povečanje ravni kakovosti in učinkovitosti institucij trga dela pri posredovanju
zaposlitev in zagotavljanje večje zaposljivosti uporabnikom storitev;
 okrepiti civilni in socialni dialog ter sposobnost nevladnega sektorja in socialnih
partnerjev za zagotavljanje storitev, ki prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih
mest.
4.2.2

FINANČNA SREDSTVA

Zastavljeni cilji iz OP RČV za obdobje 2007—2013 se dosegajo s pomočjo sredstev
Evropskega socialnega sklada. V programskem obdobju 2007—2013 ima tako Slovenija na
voljo 756 milijonov evrov evropskih sredstev iz Evropskega socialnega sklada oziroma
skupaj z nacionalnim deležem 889 milijonov evrov. Sredstva so razdeljena po posameznih
letih znotraj obdobja in tudi znotraj razvojnih prioritet. Največ sredstev, kar 34,7 %
oziroma dobrih 308 milijonov, je namenjenih za prvo razvojno prioriteto spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti, sledi razvojna prioriteta razvoj človeških virov in
vseživljenjsko učenje s 21,8 % oziroma 194 milijoni evrov, nato sledi razvojna prioriteta
spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih z 18,5 % oziroma 164 milijoni evrov,
na četrtem mestu je razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost
z 12,8% oziroma 114 milijoni evrov in na zadnjem mestu glede razpoložljivih sredstev je
razvojna prioriteta spodbujanje socialne vključenosti (Priloga 2).
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4.2.3

IZVEDBENA STRUKTURA

Za popolno izpolnjevanje zahtev pravnega reda EU ter v interesu oblikovanja ustreznega
in učinkovitega sistema za izvajanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU sta
potrebni jasna razmejitev nalog in določitev medsebojnih razmerij med vpletenimi
institucijami (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str.
106).
V programskem obdobju 2007—2013 je tako v skladu z določili OP RČV ter Uredbe o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007—201313 določena izvedbena struktura na posameznih ravneh
upravljanja (Slika 2).
Slika 2: Struktura izvajanja operativnih programov v RS

OPERATIVNI PROGRAM
Organ
upravljanja

razvojna
prioriteta

razvojna
prioriteta

razvojna
prioriteta

ZASLEDUJE TAKO SKUPNE KOT SPECIFIČNE CILJE

prednostna
usmeritev
(merila, kazalniki)

prednostna
usmeritev

prednostna
usmeritev

(merila, kazalniki)

(merila, kazalniki)

NEPOSREDNA
POTRDITEV
OPERACIJE

JAVNI
RAZPIS
(merila,
pogoji)

Neposredni
proračunski
uporabniki
(posredniška
telesa)

Neposredni
proračunski
uporabniki
(posredniška
telesa)
ali
agenti

OPERACIJA
 potrjen projekt
 skupina projektov
 program, ki ga izvaja upravičenec

Upravičenci

Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2009)

Naloge posameznih organov so naslednje:
1. Organ upravljanja: njegova naloga je upravljanje in nadzor porabe sredstev kohezijske
politike. V obdobju 2007—2012 je to bila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, od leta 2012 pa je to delovno področje evropske kohezijske politike
in regionalnega razvoja prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. Organ za potrjevanje: njegova naloga je izvajanje povračil sredstev EU v državni
proračun. To funkcijo izvaja Ministrstvo za finance;
13

Ur.l. RS št. 17/2009.
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3. Revizijski organ: njegova naloga je izvajanje revizij pri porabi sredstev Evropskega
socialnega sklada. To nalogo opravlja neodvisni organ za finančni nadzor - Urad RS za
nadzor proračuna v okviru Ministrstva za finance;
4. Posredniška telesa: so neposredni proračunski uporabniki, nanje je organ upravljanja
prenesel nekatere naloge in so odgovorna za izvajanje aktivnosti iz posamezne
prednostne naloge oziroma posameznega sklada;
5. Upravičenci: so zadnji v verigi javnih institucij in so odgovorni za izvedbo posameznih
javnih razpisov in programov oziroma odobrijo državno pomoč;
6. Prejemniki sredstev: so lahko pravne osebe in tudi fizične osebe, ki so na osnovi
izbora v okviru javnega razpisa ali javnega povabila, ali na osnovi kakšne druge oblike
izbora upravičeni do sredstev.

4.3 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je samostojna pravna oseba s statusom javnega
zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije in je ključna ustanova na trgu
dela. Svojo temeljno dejavnost opravlja na treh ravneh in sicer na sedežu ZRSZ v
Ljubljani, kjer je Vodstvo in Centralna služba, na drugi ravni deluje 12 Območnih služb, in
na tretji ravni deluje 59 Uradov za delo, ki se locirani po celotni Sloveniji.
Centralna služba in vodstvo razvija in zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in
operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim
področjem v okviru Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno,
računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).
Območne službe Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti
Zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in
brezposelnosti ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradom za delo v
okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in
regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).
Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja
posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega
svetovanja mladini in odraslim (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).
4.3.1

TEMELJNA DEJAVNOST ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

Temeljna dejavnost Zavoda je (Zavod RS za zaposlovanje, 2013):






posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,
izvajanje karierne orientacije,
izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev,
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izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti
Zavoda,
informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, delodajalci, štipendisti,
osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne
institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost. Storitve ZRSZ
delimo na (Zavod RS za zaposlovanje, 2013):
4.3.2

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE IN EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

ZRSZ se je s sredstvi Evropskega socialnega sklada prvič srečal v programskem obdobju
2004 —2006, kjer je bil v vlogi končnega upravičenca sredstev. V programskem obdobju
2007—2013 ima ZRSZ prav tako vlogo upravičenca v 4. razvojnih prioritetah in 4.
prednostnih usmeritvah in se tako njegova vloga ni bisteveno spremnila od prejšnjega
programskega obdobja.
Tabela 11: Pregled RR in PU v obdobju 2007—2013, kjer je ZRSZ v vlogi upravičenca
Razvojna prioriteta

Prednostna usmeritev
1.2. Izobraževanje in usposabljanje za
konkurenčnost in zaposljivost
1. Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti
1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
4. Enake možnosti in spodbujanje socialne 4.1 Okrepitev socialne vključenosti in boj proti
diskriminaciji
vključenosti
5. Institucionalna in administrativna
usposobljenost

5.2 Reforme institucij na trgu dela

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013)

ZRSZ kot upravičenec izvaja pripravo in izvajanje celotnega postopka za izvedbo
posameznih programov, kar obsega posredovanje informacij možnim prijaviteljem in
izvajalcem programov, podpisovanje pogodb z izvajalci programov in končnimi prejemniki
sredstev ter nadziranje njihovega izvajanja, izbor in napotitev brezposelnih oseb v
programe, spremljanje brezposelnih in zagotavljanje njihovih pravic, kontrola prejetih
zahtevkov za plačilo in plačila izvajalcem programov in končnim prejemnikom sredstev,
priprava zahtevka za izplačilo na podlagi prejetih zahtevkov za plačilo, posredovanje
zahtevka za izplačilo, vključno z izračunanimi upravičenimi stroški, višjim ravnem v
izvedbeni strukturi, poročanje o napredku izvajanja programov višjim ravnem v izvedbeni
strukturi, zagotavljanje podatkov za spremljanje in poročanje v okviru ustreznih
informacijskih sistemov, posredovanje ustreznih podatkov o nepravilnostih pri izvajanju
programov in ukrepih za odpravo nepravilnosti (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).
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5

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) so različni ukrepi in programi, s katerimi država
posega na trg dela, da bi med delovno aktivnim prebivalstvom zadržala oziroma v delo
vključila čim več prebivalstva, ki je sposobno delati. To so ukrepi, ki preprečujejo oziroma
zmanjšujejo brezposelnost (Svetlik et al., 2002, str. 196).
Za utemeljitelja APZ štejejo švedska ekonomista Rehna in Meidnerja. Po drugi svetovni
vojni je bila Švedska v posebnem položaju glede na druge države. Vladala ji je
socialdemokracija, ki se je opirala na močne sindikate. Ker država v vojni ni bila prizadeta,
zanjo ni bilo osrednje vprašanje obnova, pač pa, kako preprečiti, da bi konjunktura, ki jo
je spodbujala povojna obnova, v drugih državah povečevala inflacijo in kako preprečiti, da
bi strukturne spremembe v gospodarstvu vodile v brezposelnost. Tako sta Rehn in
Meidner oblikovala predlog modela gospodarskega in socialnega razvoja, ki je vseboval tri
sestavine (Svetlik, Batič et al., 2002, str. 174—175):
 Znižanje globalnega povpraševanja, da bi tako omejili inflacijo;
 Uveljavitev solidarnostne politike plač. Delavci dobijo za enako delo enako plačilo
ne glede na položaj njihove panoge, podjetja oziroma delodajalca. S tem se
uresničuje ideja socialne pravičnosti, ki pa vsebuje tudi izrazit gospodarsko
razvojni naboj;
 Zaradi pospešenih strukturnih sprememb v gospodarstvu je treba pričakovati
presežke delovne sile v nekaterih in primanjkljaj v drugih sektorjih. Zato je treba
izdelati selektivne ukrepe, s katerimi bi spodbujali odpiranje delovnih mest v
sektorjih s presežki delovne sile, ter ukrepe, s katerimi bi preusmerjali delovno silo
v sektorje, v katerih te primanjkuje.
Tretja sestavina modela je dobila ime aktivna politika zaposlovanja. Čeprav je model
nastal že konec štiridesetih let, so ga na Švedskem začeli uporabljat v večjem obsegu šele
deset let pozneje, druge razvite države pa so posamezne prvine APZ začele uvajati v
šestdesetih letih, zlasti na podlagi priporočil OECD (1978). V drugi polovici devetdesetih
let se je APZ uporabljal v večini držav EU, kot temeljni način za uravnavanje zaposlovanja
(Svetlik, Batič et al., 2002, str. 175—177).
Ukrepi APZ so se skozi leta spreminjali. Temeljni poudarek v politiki zaposlovanja v
devetdesetih letih je bil prehod od pasivnih ukrepov k aktivnim ukrepom in znotraj le-tega
so v ospredje prišli ukrepi za uravnavanje ponudbe delovne sile, posebej programi
izobraževanja in usposabljanja (Svetlik, Batič et al., 2002, str. 183).
Danes so ukrepi »aktivne« politike zaposlovanja neposredno naravnani k odpravljanju
oziroma zmanjševanju brezposelnosti. Gre za programe in ukrepe, ki so namenjeni
ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter izobraževanju in usposabljanju
brezposelnih oseb. Med »aktivno« politiko štejemo predvsem tiste ukrepe, ki posameznika
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aktivirajo in ga ne pustijo pri miru, medtem ko »pasivni« ukrepi puščajo posameznikom
svobodo in v večji meri ščitijo njihov socialni položaj (Kopač, et al., 2002, str. 145).
Ukrepi APZ, kot del politike zaposlovanja, morajo dosegati sinergijske učinke z drugimi
sektorskimi politikami. Z drugimi besedami, ukrepi APZ pomenijo neposredno intervencijo
na trgu dela, ki je namenjena odpravljanju tistih kratkoročnih in drugih problemov na
področju zaposlovanja in trga dela, ki jih z ostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih
politik ni mogoče učinkovito reševati, kakor tudi posredno intervencijo na trgu dela (Vlada
RS, 2011, str. 12).
Evropska komisija državam članicam, kot enega od ukrepov za reševanje problemov z
zaposlovanjem, priporoča prožno varnost, ki jo je opredelila v okviru štirih stebrov, ki
poudarjajo zaposljivost, aktivno politiko zaposlovanja, vseživljenjsko učenje, in sodobni
sistem socialnega zavarovanja, ki zagotavlja ustrezno nadomestilo ob pogoju, aktivnega
iskanja zaposlitve (Razgledi, 2012). Po razlagi evropske komisije je prožna varnost nova
pot za zagotovitev prožnosti in varnosti na trgu dela. V osnovi ta sistem podjetjem
omogoča hitro prilagoditev na spremembo razmer na trgu dela, delavcem pa, da kmalu
potem, ko izgubijo službo pri enem delodajalcu, najdejo novo zaposlitev, med iskanjem
službe pa imajo zagotovljeno socialno varnost.
V okviru štirih stebrov, ki jih je opredelila evropska komisija, mora država, s sodobno
delovno-pravno zakonodajo omogočiti prožne pogodbe o zaposlitvi za delavce in
delodajalce, izvajati mora aktivno politiko zaposlovanja, ki omogoča ljudem, da se hitro
prekvalificirajo za novo delovno mesto. Oblast mora poskrbeti za vseživljenjsko učenje, da
se delavci lahko sproti izobražujejo in usposabljajo v skladu z zahtevami na trgu dela, s
sodobnim sistemom socialnega zavarovanja pa je treba zaposlenim, ki izgubijo službo,
zagotoviti ustrezno nadomestilo ob pogoju, da aktivno iščejo novo službo, kar vključuje
tudi zaposlitev v kateri drugi članici EU. Eno izmed temeljnih načel Evropske skupnosti
glede varne prožnosti določa, da mora varna prožnost vključevati prožne in zanesljive
pogodbene ureditve tako delodajalcev kot delojemalcev, celotno strategijo
vseživljenjskega učenja, učinkovite politike trga dela in sodobne sisteme socialne varnosti
(Evropska komisija, 2007, str. 20).
V času gospodarske krize je pomen pravšnjega razmerja med prožnostjo in varnostjo še
bolj v ospredju, saj lahko prevelika prožnost pripelje do velikih socialnih sprememb,
prevelika varnost pa povzroči togost trga dela in s tem ovira prilagajanje zaposlenosti
razmeram v gospodarstvu. Kot odziv na krizo države, sprejemajo različne ukrepe z
namenom preprečevanja izgube delovnih mest, pri uvajanju sprememb pa je bistveno, da
so sprejeti ukrepi predvsem pravočasni ter osredotočeni na ciljne skupine (Kozjek, 2010).
Koncept prožne varnosti temelji na vzajemnosti med varnostjo in prožnostjo in vsebuje tri
komponente:
 prožen trg dela,
 sistem socialne varnosti,
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aktivno politiko zaposlovanja.

Na področju varne prožnosti so vodilne skandinavske države. Razlog za uspešno uvedbo
varne prožnosti v teh državah, je v veliki vlogi socialnih partnerjev in pripravljenosti za
sodelovanje pri dogovorih tako na strani delodajalcev kot delojemalcev.
Za vzorčni primer uspešne uvedbe koncepta varne prožnosti v svetu velja danski koncept.
Uspeh danskega modela je stimuliral idejo o razvoju novega danskega zaposlitvenega
sistema, ki temelji na tako imenovanem modelu zlatega trikotnika (Slika 3.) Uspeh tega
zaposlitvenega modela se pripisuje pravilni kombinaciji prožnosti, ki je merjena na podlagi
delovne mobilnosti in socialni varnosti, ki jo predstavlja podpora za brezposelne ter
aktivnih programov trga dela, ki podpirajo in pospešujejo transformacijo gospodarstva
(Madsen, 2002, str. 3).
Slika 3: Zlati trikotnik danskega sistema zaposlovanja

Vir: Lanc (2012, str. 52)

Danska ima visoko prožno zaposlovanje, ki omogoča delodajalcem hitro prilagajanje
potrebam trga dela in s tem ostajajo konkurenčni. Prav tako ima visoko raven
dohodkovne varnosti v okviru katerega deluje sistem socialne varnosti. V obdobju pred
finančno krizo, je večina brezposelnih na Danskem, ki so bili člani sklada za zavarovanje v
primeru brezposelnosti, prejemala denarno nadomestilo v času brezposelnosti v višini 90
% svoje predhodne plače. Zgornja meja denarnega nadomestila je omejena in je v letu
2011 znašala 513 EUR na teden. Denarno nadomestilo se je pridobilo s prvim dnem
brezposelnosti in je trajalo maksimalno do štiri leta. Na osnovi gospodarske recesije in
povišane stopnje brezposelnosti na ravni EU je prišlo do določenih prilagoditev v sistemu
socialne varnosti, ki so sedaj manj ugodne za brezposelne. Tako se je skrajšala doba
prejemanja denarnega nadomestila za brezposelne, in sicer na dve leti v obdobju treh let
vključno z aktivnim vključevanjem v programe aktivne politike zaposlovanja, ki jih je
Danska reformirala po letu 1994 in temeljijo na usposabljanju in izobraževanju kot
temelju zaposljivosti. V okviru danskega modela varne prožnosti ima aktivna politika dva
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učinka, in sicer motivacijski in kvalifikacijski učinek. Aktivna politika zaposlovanja lahko na
brezposelne osebe deluje motivacijsko in na tej osnovi se lahko poveča intenziteta iskanja
nove zaposlitve. Kvalifikacijski učinek pa se kaže v pridobitvi dodatnih in novih znanj ter
sposobnosti in s tem se poveča možnost za uspešno iskanje nove zaposlitve (Lanc, 2012
str. 57–60). Danska je imela leta 2008 v času nastanka gospodarske krize, sorazmerno
nizko stopnjo brezposelnosti 3,5 odstotke in najmanj togo zaposlitveno zakonodajo od
vseh skandinavskih držav in je do konca leta 2012 skozi ukrepe varne prožnosti uspela
obdržati stopnjo brezposelnosti pod povprečjem EU 27 (10,7 %) in sicer 7,4 odstotke.
Druga uspešna skandinavska država na področju varne prožnosti je Švedska, ki si je pri
uvedbi modela varne prožnosti zgledovala po Danski. Za Švedsko je značilno, da so plače
in delovni pogoji predpisani v kolektivnih pogodbah in Zakonu o varovanju zaposlitev, kjer
je tudi določeno, da delodajalec ne more prosto izbirati, koga odpusti v času zaposlitve.
Večina kolektivnih pogajanj poteka na lokalni in ne na državni ravni. Pri pogodbenih
dogovorih pa imajo veliko vlogo socialni partnerji. Pobude k varni prožnosti dajejo
organizacije delodajalcev in sindikati skupaj, v okviru različnih sporazumov v zvezi z
znižanjem števila zaposlenih ter finančnih spodbud. Sporazumi v zvezi z zniževanjem
števila zaposlenih se dogovarjajo v okviru kolektivnih pogodb. Na Švedskem obstajata dva
velika sklada: Fundacija za varovanje zaposlitve in Varnostni svet zaposlenih. Fundacija za
varovanje zaposlitve pomaga presežnim delavcem pri iskanju nove zaposlitve.
Ustanovljena je bila z Zakonom o varovanju zaposlitve za zaposlene v javnem sektorju.
Zakon o varovanju zaposlitve pokriva zaposlene, katerih pogoji zaposlitve so urejeni s
kolektivnimi pogodbami med švedsko vlado za delodajalce na strani vlade in strankami na
strani zaposlenih. Sporazum vključuje zaposlene, ki imajo pravico do odpravnine in imajo
vsaj eno leto delovnih izkušenj na položaju. Z nekaterimi izjemami so upravičeni do
odpravnine v znesku, ki skupaj s koristmi iz zavarovanja za primer brezposelnosti
omogoča do 80 odstotkov plače v prvih 200 dneh in 70 odstotkov v naslednjih 100 dneh
za zaposlene z dohodki nad zgornjo mejo zavarovanja za primer brezposelnosti. Varnostni
svet zaposlenih pa je združenje v lasti Konfederacije švedskih podjetij in Sveta za
pogajanje in sodelovanje. Člani so običajno vodstveni delavci v zasebnem sektorju.
Varnostni svet zaposlenih pomaga presežnim delavcem pri iskanju nove zaposlitve in
zagotavlja odpravnino in finančno podporo za usposabljanje posameznikov, starejših od
40 let in z najmanj pet let izkušenj na položaju (Kozjek, 2010, str. 127–128). Švedska je
imela leta 2008 v času nastanka gospodarske krize, sorazmerno nizko stopnjo
brezposelnosti 6,2 odstotka in je do konca leta 2012 skozi ukrepe varne prožnosti uspela
obdržati stopnjo brezposelnosti pod povprečjem EU 27 (10,7 %) in sicer 8,0 odstotkov.
Koncept varne prožnosti je razvit tudi v Avstriji, ki je Sloveniji zelo blizu, tako geografsko
kot tudi po kulturnih in ostalih navadah. Kljub gospodarski krizi Avstrija beleži rast
zaposlovanja, stopnja brezposelnosti pa je najnižja med vsemi državami EU. V Avstriji
imajo uvedene sklade, ki so orodje za vzpostavitev potencialne delovne sile na prožen in
smiseln način in s tem podpirajo strukturne spremembe. Finančno so podprti predvsem iz
evropskih virov, posebej iz Evropskega socialnega sklada. Posebnosti teh skladov je
njihova dolgoročna naravnanost in njihovi posledično vzdržni učinki na zaposlovanje.
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Spodbujajo večjo poklicno, plačno in geografsko mobilnost. S tega vidik so ukrep, ki cilja
na ravnotežje med prožnostjo in socialno varnostjo (Kozjek, 2010, str. 128). Med ukrepi,
ki so pripomogli k nizki stopnji brezposelnosti, prispeva veliko tudi aktivna politika
zaposlovanja. Delovanju aktivne politike zaposlovanja je v Avstriji namenjenih veliko
sredstev. V letu 2011 je Avstrija namenila 1 milijardo EUR za izvajanje ukrepov, ki so bili
namenjeni predvsem migrantom, ženskam in starejšim, izvajali pa se na področju
usposabljanja strokovnih profilov različnih strok. Za uspešnost avstrijskega gospodarstva,
je bistveno tudi močno socialno partnerstvo, skozi katerega se sprejemajo vsi zakoni.
Delojemalci in delodajalci državne ukrepe sprejemajo skupaj in usklajeno in zato se lahko
gospodarstvo hitro prilagaja spremembam trga dela. Stopnja nezaposlenosti se v Avstriji
znižuje čeprav se je s 1. majem 2011 odprl trg delovne sile in povpraševanje po delu se je
povečalo tudi s strani drugih držav članic EU. Avstrija je imela v času nastanka
gospodarske krize v letu 2008 nizko stopnjo brezposelnosti in sicer 3,8 odstotka, ki se je
nato leta 2009 zvišala na 7,2 odstotka, vendar je bila konec leta 2012 pod povprečjem EU
27 (10,7 %), in sicer je znašala 4,7 odstotka, kar pomeni, da vzpostavljeni sistem varne
prožnosti dobro deluje.
Pri uvedbi koncepta varne prožnosti je potrebno v vsaki državi upoštevati potrebe in
specifičnosti trga dela ter ureditev varne prožnosti prilagoditi družbenemu, socialnemu,
gospodarskemu kontekstu. Politika zaposlovanja sama po sebi ni dovolj za ustvarjanje
novih delovnih mest, vendar v trenutku gospodarskega razmaha, je politika zaposlovanja
tista, ki mora zagotoviti ustrezno ponudbo kvalificirane delovne sile in na ta način
preprečiti stanje ozkega grla (Lanc, 2012, str. 63).
Slovenija je po določilih 2. člena Ustave Republike Slovenije pravna in socialna država. Kar
pomeni, da je dolžna voditi tako politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo
zagotovljene ustrezne okoliščine za uresničevanje in varovanje socialnih interesov in
potreb posameznika in družbe kot celote (Vodovnik, 2006, str. 154). Zato Slovenija sledi
evropski strategiji zaposlovanja, ki poudarja model prožne varnosti pri zaposlovanju, kar
omogoča podjetjem hitro prilagoditev na spremembo razmer na trgu dela, delavcem pa,
da kmalu po tem, ko izgubijo službo, najdejo novo zaposlitev in imajo hkrati zagotovljeno
socialno varnost. Gospodarska in finančna kriza je namreč pokazala, da je na trgu dela
nujno uvesti nove pristope in poenostaviti postopke.
Tako je s 1. 11. 2011 pričel veljati Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je nadomestil
prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Z novim
zakonom se uresničuje prvi pogoji za uvedbo koncepta varne prožnosti, saj je cilj novega
zakona:
 povečanje varnosti iskalcev zaposlitve,
 vzpostavitev mreže izvajalcev, ki bo omogočala hitrejše odzivanje države na
dinamične spremembe na trgu dela,
 povečanje učinkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja in
 zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu dela.
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Ob vsem tem pa se upošteva načela vzajemnosti pri zagotavljanju pravic iz sistema
zavarovanja za primer brezposelnosti, enakih pravic in obveznosti pri vključevanju v
ukrepe ter svobodne izbire zaposlitve, skladne s posameznikovimi kompetencami in
možnostmi zaposlitve.
Drugi pogoj za uvedbo varne prožnosti se uresničuje s sprejetjem Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), v letu 2011, ki je uvedel enotna merila in pogoje za
uveljavljanje posameznih pravic. Z upoštevanjem premoženja vlagateljev omogoča
pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in zagotavlja pomoč socialno najbolj
ogroženim.
S sprejetjem novega Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju trga dela z dnem 5. 3. 2013 je izpolnjen še tretji pogoj za uvedbo varne
prožnosti. Pomembni novosti, ki se navezujeta na izvajanje programov APZ, sta dve. Prva
novost je, da se je poenostavil postopek izbora izvajalcev izobraževanja in usposabljanja
za vpis v register izvajalcev, z namenom hitrejšega izbora izvajalcev za hitro reagiranje na
potrebe na trgu dela, kar bo omogočilo hitrejši pričetek izvajanja programov, za katere se
pokaže potreba med brezposelnimi ali na trgu dela. Druga novost je, da je po novem tudi
MDDSZ možen izvajalec ukrepov na trgu dela, v kolikor se pokaže potreba, da bi
ministrstvo samo izvajalo določene ukrepe na trgu dela, predvsem z namenom ohranjanja
delovnih mest.

5.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
Slovenija se je z aktivno politiko zaposlovanja seznanila v osemdesetih letih, v praksi pa jo
je začela uveljavljati v začetku devetdesetih let ob uvajanju tržnega gospodarstva, ki je
povzročilo zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko posodabljanje in odpuščanje
presežnih delavcev. Rezultat tega pa je bila povečana odkrita brezposelnost (Svetlik, Batič
et al., 2002, str. 186).
Gospodarska kriza in kriza zaposlovanja v začetku devetdesetih let sta tako zahtevali hitro
uvedbo blažilnih ukrepov, da bi se izognili socialnemu zlomu. APZ se je uveljavljala kot del
programov za razreševanje vprašanj presežnih delavcev. Razvit je bil sistem javnih služb
za zaposlovanje, ki so se po svojih aktivnostih lahko primerjale s podobnimi v tržnih
gospodarstvih. Nastajali so programi za prekvalifikacije in dodatno izobraževanje
delavcev, za preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih
delovnih mest. Ker je bila potreba po hitrem uvajanju programov APZ, so bili prvi
programi manj domišljeni, konkretni izidi so bili odvisni od izkušenj in znanja reševanja
problemov vodstev podjetij in njihovih kadrovskih služb. Kljub temu pa so ukrepi APZ v
začetku devetdesetih let ublažili socialno krizo in krizo zaposlovanja (Svetlik, Batič et al.,
2002, str. 186)
Ne glede na to, da so bili programi APZ v začetku devetdesetih let uvedeni zelo na hitro in
brez dotedanjih izkušenj pri izvajanju, je bil njihov cilj in namen dejansko enak cilju in
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namenu programov APZ, ki so se izvajali v kasnejših letih in tudi v obdobju 2007—2013 v
katerem se nahajamo sedaj.

5.2 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE
V obdobju 2007–2011 so se izvajali ukrepi APZ na osnovi veljavnosti Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, od 1. 12. 2012 dalje pa se izvajajo
programi aktivne politike zaposlovanja na osnovi Zakona o urejanju trga dela, ki je bil
sprejet 28. 9. 2010 in je nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je v 50. členu določal, da
program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme Vlada Republike Slovenije, po
posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Izvedbeni načrt
pripravi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in ga predloži Vladi
Republike Slovenije v potrditev za posamezno proračunsko obdobje. MDDSZ lahko, v
skladu s potrebami na trgu dela in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, predlaga vladi
spremembo ali dopolnitev izvedbenega načrta tudi med proračunskim obdobjem. Minister,
pristojen za delo, v skladu z 51. členom ZZZPB po usklajevanju s socialnimi partnerji
sprejme podzakonski akt – Pravilnik o izvajanju programa APZ (pravilnik APZ), v katerem
določi predvsem ciljne skupine brezposelnih oseb, postopke za izbor izvajalcev, postopke
za vključevanje brezposelnih oseb, postopke za izbor podizvajalcev, vrste stroškov, nadzor
nad porabo sredstev in postopek vrnitve nenamensko porabljenih sredstev (Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, 2006, str. 3).
Na podlagi sprejetega programa APZ, izvedbenega načrta programa APZ za posamezno
obdobje in pravilnika APZ se je v 30 dneh pripravil Katalog ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, s katerim se je podrobneje opredelilo posamezne aktivnosti APZ z vidika
izvajanja. Za vsako aktivnost se je določilo predvsem ciljne skupine, ki so bodo vključevale
v izvajanje, postopek izvedbe, merila upravičenosti in izbora, upravičene stroške, obdobje
upravičenosti, način izplačil, način poročanja in ovrednotenja ter opredelitev, ali aktivnost
predstavlja državno pomoč. Opredelil se je tudi okvirni obseg sredstev za vsako aktivnost
in predvideno število vključitev. Katalog se je pripravil za obdobje izvedbenega načrta in
se objavil na spletnih straneh ZRSZ (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006,
str. 3).
S sprejetjem ZUTD pa so pravna podlaga za izvajanje ukrepov APZ Smernice za izvajanje
ukrepov APZ, Načrt za izvajanje ukrepov APZ in Katalog ukrepov APZ. Na tej osnovi za
izvajanje ukrepov APZ od 1. 12. 2012 dalje več ne velja Program APZ za obdobje 2007—
2013, čeprav je bil sprejet za še veljavno obdobje. Vlada RS je dne 8. 12. 2012 sprejela
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012—2015 in tudi Načrt za izvajanje
ukrepov APZ.
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Smernice za izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga sprejme Vlada RS za
določeno plansko obdobje na podlagi posvetovanja z drugimi socialnimi partnerji. Podlaga
je program državnih razvojnih prioritet in investicij ter drugi strateški dokumenti RS. V
smernicah je opredeljeno obdobje veljavnosti, namen in cilj izvajanja ukrepov APZ, okvirni
obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in vrednotenje
učinkovitosti ukrepov APZ ter cilji strateških dokumentov RS in EU, ki jih je potrebno
doseči z izvajanjem ukrepov APZ (ZUTD, 36. člen).
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, ki je pripravljen na podlagi
smernic APZ za posamezno proračunsko obdobje. Ministrstvo, pristojno za delo, v
medresorskem usklajevanju z načrtom za izvajanje APZ seznani socialne partnerje,
sprejme pa ga Vlada RS. V načrtu so podrobneje kot v smernicah APZ opredeljeni (ZUTD,
36. člen):
 namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju,
 obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS,
 prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ,
 izvajalci ukrepov APZ in
 način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ.
Tako Smernice kot Načrt APZ zasledujejo cilje strategije EU »Evropa 2020«, zato so cilji
do leta 2020 za Slovenijo naslednji (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2011b,
str. 7):
 prispevati k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, glede na to, da imamo v
Sloveniji eno najnižjih stopenj zaposlenih v starostnem obdobju 55–64 let v EU,
 z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji
usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda bolj
produktivna delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost,
 z razvojem socialno razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekti,
prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na
trgu dela,
 s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu
dela.

5.3 VIRI FINANCIRANJA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Do leta 2006 je Vlada RS sprejemala program APZ za posamezno koledarsko leto. Ker to
ni omogočalo stabilnega izvajanja in financiranja in ker se je pokazala potreba za večjo
prepoznavnost ukrepov pri delodajalcih, brezposelnih in širšo javnostjo se je v letu 2006
Program APZ pripravil za daljše obdobje in je tako zajemal ukrepe za obdobje 2007–2013
in izvedbeni načrt za leti 2007 in 2008. Tako se je hkrati uskladil z obdobjem programskih
dokumentov, ki so podlaga za izrabo sredstev Evropskega socialnega sklada v sedanji
finančni perspektivi 2007–2013.
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Pri izvajanju programa APZ se upošteva tudi regijski pristop. V ta namen se letno sprejme
sklep o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v
Republiki Sloveniji, v katerem se določi pospešeno izvajanje programov na takih območjih.
Z merili razporejanja finančnih sredstev programov bodo območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji pridobile večji delež sredstev
sofinanciranja iz proračuna, možnost izvajanja večjega števila programov in večjega
števila vključevanja brezposelnih oseb (Tomšič, 2007, str. 18). Program APZ se finančno
ovrednoti za posamezno proračunsko obdobje v skladu s sprejetim proračunom v
izvedbenem načrtu programa APZ.
Program APZ se v obdobju 2007—2013 financira iz sredstev:
 integralnega proračuna Republike Slovenije,
 finančne perspektive Evropskega socialnega sklada za obdobje 2004 —2006,
 nove finančne perspektive Evropskega socialnega sklada 2007—2013 v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov,
 Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.
Tabela 12: Zagotovljena sredstva v obdobju 2007—2012
VIRI SREDSTEV

VREDNOSTI PO POSAMEZNIH LETIH (v EUR)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Integralni
proračun

30.056.333

44.233.400

60.147.092

63.252.000

33.355.105

39.883.180

ESS 2004-2006

31.213.755

5.437.180

2.250.000

ESS 2007-2013

3.308.466

26.262.500

42.615.248

72.134.716

77.950.935

60.320.911

EGS

2.028.300

SKUPAJ

64.578.554

75.933.080

105.012.340

135.386.716

111.306.040

102.232.391

Vir:Prirejeno po ZRSZ, Letno poročilo (2007, 2008, 2009, 2010 in 2011)

Posledice ekonomske in finančne krize, ki so se kazale v povečanju števila brezposelnosti
od druge četrtine leta 2008 naprej so bile razlog, da so se sredstva za izvajanje
programov APZ po posameznih letih s sprejetimi rebalansi proračuna povečevala glede na
izkazane potrebe na trgu dela (Tabela 10).

5.4 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V OBDOBJU 2007—
2013
5.4.1

OBDOBJE 2007—2011

Ukrepi aktivne politike so se v obdobju 2007-2011 izvajali na osnovi Programa APZ za
obdobje 2007—2013, ki je temeljil na analizi trga dela v času od leta 1996 do leta 2005 in
je upošteval evropske smernice na področju zaposlovanja do leta 2010 (MDDSZ, 2006 str.
5). V okviru Programa APZ je bil vsak program pripravljen s svojim namenom in imel
svoje cilje, ki so vodili do izboljšanja položaja na trgu dela. Posamezni programi so se
skozi leta spreminjali glede na potrebe na trgu dela. V obdobju 2007—2011 so se izvajali
49

naslednji ukrepi s cilji in nameni (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011a,
str. 4—5):
Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
Namen ukrepa je bil svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter
seznanjanje s poklicnimi možnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb, zato
da se izboljšajo zaposlitvene možnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. Namen
ukrepa je bil tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ. Aktivnosti:
1.1 Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje
1.2 Pomoč pri iskanju zaposlitve
1.3 Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev
Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje
Namen ukrepa je bil povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s
pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe in
kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih. Aktivnosti:
2.1 Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije
2.2 Programi praktičnega usposabljanja
2.3 Programi izobraževanja
2.4 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost
Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen ukrepa je bil spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po
usposabljanju želijo uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje
zaposlovanja najteže zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne
socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem novih oblik
zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev delovnih mest in
podpora preoblikovanju podjetij. Aktivnosti v ukrepu so večinoma predstavljale državno
pomoč, zato so se izvajale v skladu s pravili o dodeljevanju državne pomoči. Aktivnosti:
3.1 Spodbujanje samozaposlovanja
3.2 Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb
3.3 Povračilo stroškov dela
3.4 Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij
3.5 Ohranitev in odpiranje novih delovnih mest
Ukrep 4: Programi za povečanje socialne vključenosti
Namen ukrepa je bil spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem
bodo lažje in hitreje našli delo, hkrati pa uživali tudi potrebno raven socialne zaščite. V
okviru ukrepa so se izvajale naslednje aktivnosti:
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4.1 Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti
4.2 Spodbujanje zaposlitvenih zmogljivosti
5.4.2

OBDOBJE 2012—2015

Sprejetje Zakona o urejanju trga dela je privedlo tudi do spremembe ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, in sicer se od 1. 1. 2012 programi aktivne politike izvajajo znotraj
petih ukrepov z naslednjimi aktivnostmi in cilji (Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, 2011a, str. 4 - 6):
Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje
Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje. Namen neformalnega
izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc
za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je
večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. V okviru ukrepa se
izvajajo naslednji programi:
1.1 Programi neformalnega izobraževanja
1.2 Programi formalnega izobraževanja
Ukrep 2: Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
Ukrep je namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri
delodajalcih ter večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje
zaposlene delavce. Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje
popolne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. Delitev delovnega mesta se
izvaja kot subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo.
Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje
Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti
ranljivih skupin brezposelnih oseb. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij
za zaposlitev. V okviru ukrepa se izvajajo naslednji programi:
3.1 Subvencije za zaposlitev
3.2 Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela plače
Ukrep 4: Kreiranje delovnih mest
Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju
usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se
zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju. V okviru ukrepa se izvajajo
naslednji programi:
4.1 Spodbujanje delovne in socialne vključenosti
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4.2 Socialno podjetništvo
Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja
Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in
ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske
družbe in spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se kot pomoč
pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve. V okviru ukrepa se izvajajo
naslednji programi:
5.1 Pomoč pri samozaposlitvi
5.2 Subvencije za samozaposlitev

5.5 CILJNE SKUPINE OSEB ZA VKLJUČEVANJE V UKREPE
Aktivnosti oziroma instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se prijavijo v
register brezposelnih oseb pri ZRSZ, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim
posameznikom na trgu dela. Prednostne ciljne skupine za vključevanje v programe se
morajo ujemati z reševanjem zaznanih poglavitnih problemov na slovenskem trgu dela.
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006, str. 7). Tako so ukrepi v obdobju
2007—2013 namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer (Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, 2011a, str. 5):
 brezposelnim osebam,
 drugim iskalcem zaposlitve,
 iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena14,
 ranljivim skupinam brezposelnih oseb15 na trgu dela,
 zaposlenim in delodajalcem.
V katalogu APZ se pri vsaki posamezni aktivnosti posebej opredelijo ciljne skupine,
katerim je ta aktivnost namenjena in tudi denarni prejemki in stroški v času vključenosti v
ukrepe APZ. V skladu s 37. členom ZUTD se lahko osebam, vključenim v ukrepe APZ,
zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov vključitve. Denarni prejemki so lahko:
dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz in dodatek za stroške izobraževanja. Višina

14

Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je zaposlena oseba, ki je v odpovednem roku
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca) ali oseba, pri kateri je iz poslovne
dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno ali delavec, kateremu bo
v roku treh mesecev prenehala veljati pogodba o zaposlitvi za določen čas.
15
Med ranljive skupine na trgu dela sodijo vsi prikrajšani in resno prikrajšani delavci in invalidi po
Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 PES. Po uredbi se za prikrajšanega delavca šteje vsaka oseba,
ki v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve, ali nima dokončane višje srednje stopnje
izobrazbe ali poklicnega usposabljanja, ali je starejša od 50 let, ali živi sama in ima enega ali več
vzdrževanih članov, med resno prikrajšane osebe štejemo vse osebe, ki so bile v zadnjih 24
mesecih ali več nezaposlene. Invalidne osebe so vse osebe, katere imajo invalidnost priznano z
državno zakonodajo ali imajo priznane omejitve, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar.
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denarnih prejemkov je določena v Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.16

5.6 CILJI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V OBDOBJU 2007—2013
V sprejetem programu APZ za obdobje 2007—2013 so bili določeni cilji, ki so ostali enaki
tudi v kasneje sprejetih Smernicah za izvajanje aktivne politike zaposlovanja. Glavni cilji
pri izvajanju aktivne politike zaposlovanja so:







povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti,
preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno
brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev,
zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe,
usposobljenosti in izboljšanjem veščin,
povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih,
spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj
novih zaposlitvenih možnosti),
okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega
nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

Z navedenimi strateškimi cilji se preko ukrepov APZ vpliva na:
 visok delež dolgotrajno brezposelnih,
 strukturno brezposelnost: visok delež brezposelnih brez oziroma z nizko izobrazbo,
 izredno nizko stopnjo zaposlenih starejših (55–64 let), saj je med najnižjimi v EU,
 sorazmerno visoko stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let),
 naraščajoče število brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo.
5.6.1

MERJENJE CILJEV PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Česar ne moremo meriti, tega ne moremo upravljati in voditi. V javni upravi postaja
merjenje uspešnosti pomembna zahteva ne samo demokratične javnosti, temveč tudi
drugih zainteresiranih subjektov, npr. Parlamenta, vlade in tudi gospodarstva, vseh. ki
presojajo upravičenost proračunske porabe (Nemec, 2003, str. 235).
Ker je razpoložljivih javnofinančnih sredstev premalo, glede na potrebe po financiranju, se
povečuje potreba po racionalni porabi javnih sredstev, s tem pa tudi po ugotavljanjem
uspešnosti porabe javnih sredstev. Da lahko ugotavljamo uspešnost porabe javnih
sredstev, je potrebno izvajati merjenje uspešnosti programov oziroma porabe javnih
financ. Ugotavljanje uspešnosti izvajamo z vrednotenjem.
Za učinkovitost ukrepov APZ je bistvenega pomena pravilno odločanje glede časa
interveniranja na trgu dela in optimalnosti prepletanja posameznih programov. APZ kot

16

Ur. l. RS, 106/2010, 3.,4. in 5. člen.
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del politike zaposlovanja, mora nuditi sinergijske učinke k drugim sektorskim politikam
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006, str. 2).
V sprejetem Programu APZ za obdobje 2007—2013 je zapisano, da se bo izvajanje
programa APZ spremljalo z analizo zastavljenih kazalcev po posameznem programu. V
katalogu APZ so določeni kazalci za spremljanje posameznih aktivnosti, in sicer na podlagi
smernic EU 2005—2008, ki jih je sprejel Odbor za zaposlovanje (EMCO)17 z dne 19. 9.
2006.
Poleg sprotnega spremljanja se ocenjuje še učinkovitost celotnega programa z
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006, str. 8):
 analizo njegovega vpliva na izboljšanje razmer na trgu dela (makroekonomska
raven),
 s poglobljenim ovrednotenjem posameznih najobsežnejših aktivnosti (npr. javna
dela, spodbujanje samozaposlovanja ipd.), ki ga bodo opravile neodvisne
institucije oz. evalvatorji s kvazi eksperimentalno metodo (eksperimentalna
skupina vključenih v program, kontrolna skupina). To bo zagotovilo oceno o
neposrednem vplivu posameznega programa oz. aktivnosti na zaposljivost
udeležencev.
Uspešnost Programov APZ se ugotavlja na osnovi vrednotenja posameznih programov.
Za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti ukrepov na podlagi določenih kazalnikov je v
skladu s 144. členom ZUTD zadolženo Ministrstvo pristojno za delo. Ministrstvo predpiše
tudi podrobnejšo vsebino in obliko poročil. Prav tako 146. člen ZUTD določa, da je
uspešnost in učinkovitost ukrepov predmet predhodnega, vmesnega in končnega
vrednotenja. Poročanje po zastavljenih indikatorjih, ki vključuje tudi kvalitativno analizo
uspešnosti ukrepov in aktivnosti je polletna in letna obveznost Zavoda do MDDSZ,
zagotavljanje izvedb poglobljenih evalvacij pa je v pristojnosti MDDSZ (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, 2006, str. 8).
Južnik Rotarjeva ugotavlja, da v Sloveniji obstaja malo raziskav o učinkovitosti aktivnih
politik zaposlovanja, zlasti tistih, ki temeljijo na ekonometričnih tehnikah, čeprav je
ocenjevanje učinkov aktivne politike zaposlovanja zelo aktualno. Hkrati ugotavlja, da je
kultura ocenjevanja učinkovitosti aktivnih politik zaposlovanja izredno nizka, da so
neodvisne raziskave o učinkih aktivne politike zaposlovanja zelo redke in da se ZRSZ
ocenjuje kar sam (po Južnik Rotar, Ocenjevanje učinkov aktivne politike zaposlovanja,
2011).

17

Odbor za zaposlovanje, ki je ustanovljen na podlagi 150. člena Pogodbe o delovanju Evropske
unije PDEU. Ima pomembno vlogo pri razvoju evropske strategije zaposlovanja. Odbor za
zaposlovanje pripravlja razprave v Svetu vsako jesen delovnega paketa: smernice za zaposlovanje,
skupno poročilo o zaposlovanju in priporočil o izvajanju nacionalnih politik zaposlovanja.
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V skladu s sprejetim Programom APZ je ZRSZ tisti akter, ki ob izvajanju posameznih
programov APZ izvaja sprotno spremljanje ali monitoring izvajanih programov in o njih
poroča MDDSZ na podlagi predpisanih polletnih, letnih in tudi izrednih poročil. Na ravni
celotnega programa APZ za obdobje 2007–2013 so za spremljanje učinkovitosti določeni
kazalci. Kazalci spremljanja ukrepov APZ in njihove planirane dosežene vrednosti so
podani z namenom, da se prikaže celotna slika ukrepov APZ.
5.6.2

NAČINI IN NOSILCI VREDNOTENJA PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE
ZAPOSLOVANJA

Angleški izraz »evaluation« ima lahko zelo različen pomen, prevajamo ga kot evalvacija,
ocenjevanje, ovrednotenje, vrednotenje. Večina definicij vključuje koncept presojanja
vrednosti subjekta vrednotenja. Najbolj pogosto pa se uporablja definicija Organizacije za
ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD, ki določa vrednotenje kot proces določitve
vrednosti, pomembnosti posamezne aktivnosti, politike, programa. Oziroma gre za
sistematično in objektivno ocenitev planiranih, izvajajočih ali že dokončanih intervencij
(Vrčon, 2010, str. 4).
Vrednotenje lahko delimo po različnih kriterijih. Glede na čas izvajanja ločimo predhodno,
vmesno, končno in naknadno vrednotenje:

Predhodno vrednotenje se izvaja pred pričetkom izvajanja projektov. Nemen je
zbrati podatke in izvesti različne analize obravnavanega področja ter SWOT analize,
ki vplivajo v nadaljevanju na določitev ciljev in ukrepov, ki bodo vodili do
zastavjenih ciljev;

Vmesno vrednotenje se izvaja med samim izvajanjem projekta. Poudarek je na
ocenjevanju napredka pri izvajanju projekta. Preveri se, kako potekajo posamezne
aktivnosti, kako se dosegajo pričakovani učinki. Ugotovitve in zaključki vmesnega
vrednotenja lahko prispevajo k morebitnim potrebnim popravkom izvajanja in s tem
k izboljšanju rezultatov;

Končno vrednotenje se izvaja ob zaključku projekta, kjer gre za oceno uporabljenih
virov, doseženih rezultatov in tudi stopnje doseženih projektnih ciljev;

Naknadno vrednotenje se izvaja lahko tudi nekaj let po zaključku projekta.
Poudarek je na ocenjevanju vplivov projekta na učinke in rezultate splošnih ciljev v
nacionalni strategiji.
Glede na to, kdo izvaja vrednotenje, ločimo zunanje in notranje vrednotenje:
 Zunanje vrednotenje izvede zunanji neodvisni izvajalec. Prednost te evalvacije je v
večji kredibilnosti zunanjih strokovnjakov. Zunanji izvajalci ne sodelujejo v nobeni
od začetnih faz, zato lahko podajo bolj nepristransko in objektivno oceno.
 Notranje vrednotenje izvaja skupina znotraj organizacije, ki izvaja projekt, vendar
bi to naj bila skupina ljudi, ki ni direktno povezana z izvajanjem projekta. Prednost
je v tem, da notranji ocenjevalci bolje poznajo problematiko in lahko hitreje podajo
ocene, vendar se lahko zgodi, da določenih težav sploh ne vidijo, ali pa jih
prekrijejo.
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K vrednotenju lahko pristopamo tudi iz različnih vidikov; z vidika ciljev, z vidika smotrov in
z vidika procesov. O ciljnem pristopu vrednotenja govorimo, ko je vrednotenje usmerjeno
v preverjanje neposredno opredeljenih končnih ciljev. Vrednotenje z vidika smotrov
zajema opredeljene končne cilje in tudi širše opredeljene smotre izvajanja določene
aktivnosti. Procesni pristop zajema celoten proces od prepoznavanja problema,
napovedovanja in postavljanja ciljev vnaprej. Ta proces vključuje vhode, izhode in potek.
Vhodi določajo obseg programa, pri poteku programa je pomembna pozornost na
pojavljanje problemov in hkrati rešitev, pri izhodih pa se sprašujemo po čistih učinkih
programa, makroekonomskih, socialnih in pa tudi po stranskih učinkih programa. (Svetlik
in Trbanc et al., 2002, str. 47— 49).
Pri izvajanju vrednotenj so prav tako pomembne izbire metode. Na področju trga delovne
sile sta kot pomembni prisotni eksperimentalna in longitudinalna metoda. Eksperimentalna
metoda se uporablja predvsem za merjenje novih programov in tudi za ocenjevanje točno
določenih sprememb v obstoječih programih. Zanjo je značilno da se ocenjuje na osnovi
dveh skupin, in sicer poskusno skupino in kontrolno skupino,ki sta naključno izbrani. Ta
metoda ni primerna za ocenjevanje celotnega sistema zaposlovanja. Longitudinalna
metoda temelji na opazovanju programa v dveh časovnih točkah, in sicer pred vstopom
posameznika v program ali ob njem ter ob izstopu ali po njem. V tem pristopu se
ocenjujejo razmere v obeh časovnih točkah in se nato ugotavljajo razlogi za razlike, v
kolikor so nastale. Prav tako so evalvacije usmerjene tudi v preverjanje učinkov politike
zaposlovanja na celoten ekonomski sistem. Pr tem je najbolj znana metoda analize
stroškov in koristi, ki se običajno uporablja za primerjavo različnih programov in ukrepov,
ki imajo predvidene enake cilje, ali pa kadar se v določenih programih želijo zmanjšati
stroški in povečati koristi (Svetlik in Trbanc et al.,2002, str. 50–51).
Vrednotiti je potrebno vsak program posebej in z njemu primernimi merili, tako se
najbolje ugotovi tudi uspešnost in učinkovitost. Pri ocenjevanju programov zaposlovanja
pa se lahko ugotavljajo tudi stranski, nenamerni učinki. Najpomembnejši, ki se pogosto
pojavljajo, so (Svetlik in Trbanc et al., 2002, str. 51–52):
 Zgrešitev ciljne populacije - na program se odziva druga populacija;
 Zaradi izvajanja programa se ciljna populacija poveča, ker vanjo vstopajo novi
posamezniki;
 S programom zaposlujemo brezposelne in hkrati spravljamo ob službo že
zaposlene;
 Substitucijski učinek se lahko doseže s programi subvencioniranja zaposlovanja v
posameznih panogah ali podjetjih - znižujejo se stroški poslovanja in s tem se
povzroča nelojalna konkurenca;
 Z določenim programom zaposlujemo tiste, ki bi se sicer zaposlili po redni poti;
 Programi se lahko kažejo kot uspešni, ker bi se vanje vključili ljudje z rešljivimi
težavami.
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5.6.3

VREDNOTENJE
PROGRAMOV
FINANCIRANIH
EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

IZ

SREDSTEV

Vrednotenje sistema izvajanja evropske kohezijske politike se izvaja na naslednje načine
(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008b, str. 6):
 Tekoče vrednotenje: ob posredovanju poročil o organizacijskih in kadrovskih
spremembah pri posameznih udeležencih v izvajanju evropske kohezijske politike;
 Vrednotenje sistema z vidika letnega poročanja: ob posredovanju poročil o
spremembah sistema za poročanje Evropski komisiji na letni ravni;
 »Zunanje vrednotenje sistema«, ki se izvede po potrebi (npr. če se javnost pritoži
da ni bila upoštevana ipd.) in ga je mogoče izvajati kot strateško vrednotenje, ki
nam lahko pomeni tudi indikacijo za korenitejše spremembe sistema upravljanja in
nadzora.
Za vse projekte velja, da mora biti vrednotenje izvedeno sistematično in objektivno.
Vrednotenje projektov, ki se financirajo iz sredstev EU se izvaja na osnovi petih kriterijev:
 Ustreznost; tukaj gre za presojo in ugotavljanje, ali so zastavljeni cilji primerni za
reševanje problemov, ali je ukrep s katerim se rešuje problem, dobro zastavljen,
ali so pri načrtovanju ukrepa bila upoštevana vsa tveganja, ki lahko nastanejo ob
izvajanju ukrepa.
 Učinkovitost; proučuje se, ali so aktivnosti usmerjene tako, da bodo ob zaključku
izvajanja doseženi načrtovani rezultati projekta. Pri tem se upošteva, ali se je
izvajanje projekta pričelo ob predvidenem času, ali so v izvajanje vključeni
planirani resursi, ali se aktivnosti izvajajo v predvidenem časovnem in finančnem
okviru in je s tem zagotovljeno, da bo projekt končan v predvidenem roku.
 Uspešnost; preverja se, v kolikšni meri so bili doseženi planirani rezultati in ali so
cilji projekta doseženi.
 Vplivnost; se nanaša na ugotavljanje doseganja dolgoročnih ciljev.
 Trajnost; ugotavlja se, kakšna je verjetnost, da bodo dolgoročni učinki in s tem
tudi verjetnost obstoja rezultatov, ko bo konec financiranja projekta.
Uspešnost in učinkovitost izvajanja kohezijske politike je odvisna od učinkovitega nadzora
nad izvajanjem. Zato je bistvenega pomena spremljanje ali monitoring. Spremljanje je
redno zbiranje podatkov o vloženih sredstvih, neposrednih učinkih, rezultatih in vplivih
dodeljene pomoči. Ugotavlja odmike med načrtovanim in dejanskim stanjem in s tem meri
učinkovitost izvajanja kohezijske politike. Izvaja se s pomočjo finančnih in statističnih
podatkov, kar zahteva računalniško podprt sistem (Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, 2008b, str. 10–11).
Indikatorji napredka so posebna spremenljivka, ki skozi sistematično časovno spremljanje
kaže napredek (ali ne) k zadanemu učinku ali vplivu (pa tudi doseženemu stanju). Z
indikatorji se sprašujemo: Ko opazimo uspeh, kako vemo da je res uspeh? Glavna naloga
pri spremljanju z indikatorji napredka je, da identificiramo izhodiščno stanje. Kajti le, če
imamo določeno izhodiščno stanje, lahko spremljamo napredek, oziroma spremembe
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glede na izhodiščno stanje. Zato je potrebno že pri načrtovanju projekta določiti
izhodiščne indikatorje, da lahko potem spremljamo napredek in ovrednotimo uspeh
(Kranjc, 2010, str. 8).
Pri kazalnikih gre za meritev določenega pojava v določenem času in na določeni lokaciji.
Kazalniki kažejo na stanje nekega pojava v prostoru, prikazujejo človekove aktivnosti v
prostoru in posledice teh aktivnosti. Pomembna prednost kazalnikov je enostavnost,
cenenost, hitrost in učinkovitost rabe, ter da je pomemben namen rabe kazalnikov
informiranje nestrokovne javnosti, zato kazalniki sami ne morejo nadomestiti poglobljenih
strokovnih analiz (Berdavs, 2012).
Z vidika izvajanja posameznega projekta financiranega iz sredstev Evropskega socialnega
sklada razlikujemo (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008b,
str. 11):
 Kazalnike virov, kjer so viri opredeljeni kot alokacija sredstev (denarnih, fizičnih ali
človeških virov) na posamezni ravni izvajanja pomoči;
 Kazalnike učinka, merijo fizične (oprijemljive) stvari, ki nastanejo kot posledica
porabe alociranih finančnih sredstev;
 Kazalnike rezultata, ki so povezani z neposrednim in takojšnim učinkom na
upravičence. Izraženi so tako v fizičnih kot denarnih enotah. Vključujejo zlasti
informacije o spremembah v uspešnosti upravičencev;
 Kazalnike vpliva, ki so povezani s širšim vplivom izvajanja. Merijo doprinos ciljev
programa k nekemu skupnemu cilju na ravni celotne strategije ali države.
5.6.4

NALOGA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE PRI VREDNOTENJU

Naloga ZRSZ pri postopku sprotnega vrednotenju aktivnosti, ki so financirane iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, je zagotavljati kazalnike za finančno in vsebinsko
vrednotenje Evropskega socialnega sklada, ki ga izvede MDDSZ. Programi APZ se izvajajo
na ZRSZ s pomočjo informacijskega sistema APZ net, v okviru katerega se zagotavljajo vsi
potrebni podatki za sklepanje, izvajanje in spremljanje vseh pogodb, ki jih ZRSZ sklepa z
izvajalci posameznih programov in z brezposelnimi osebami. Za vsak program APZ, ki se
financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRSZ enkrat mesečno pripravi
zahtevek za izplačilo (ZzI) in ga posreduje MDDSZ. Priloga zahtevka za izplačilo je seznam
vseh izvajanih projektov (sklenjene pogodbe) in tudi vsebinsko poročilo o izvajanju
aktivnostih, to dvoje je podlaga za izvedbo finančnega in vsebinskega vrednotenja. Hkrati
s posredovanjem zahtevka na MDDSZ se s strani informacijskega sistema ZRSZ prenesejo
vsi potrebni podatki, ki so potrebni za potrditev zahtevka za izplačilo in kasneje tudi
zahtevka za povračilo v informacijski sistem ISSAR18. ZRSZ tako izvaja spremljanje
posameznega programa z vidika planirane dinamike izvajanja programa, težav in
odstopanj pri izvajanju programa in tudi doseganju ciljev fizičnih kazalnikov.

Državni informacijski sistem, ki podpira izvajanje razvojnih programov evropske kohezijske
politike po nacionalnem sistemu spremljanja in izvajanja.
18
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6

ANALIZA
IZVAJANJA
IN
DOSEGANJA
CILJEV
PROGRAMOV APZ, FINANCIRANIH IZ SREDSTEV
EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA NA OSNOVI OP RČV

Vsak program aktivne politike zaposlovanja je ustanovljen s svojim namenom in ima svoje
cilje. Doseganje ciljev posameznega programa prispeva k doseganju ciljev, ki so zapisani v
strateških dokumentih razvoja Slovenije. Doseganje cilja posameznega programa vodi do
doseganja cilja na nivoju ukrepa, to nadalje vodi do doseganja ciljev prednostnih nalog
OP RČV, nato doseganju ciljev razvojnih prioritet OP in nadalje do ciljev strateških
dokumentov. Programi aktivne politike zaposlovanja, ki so se izvajali v obdobju 2007–
2012 in so se financirali iz sredstev Evropskega socialnega sklada, so se izvajali na osnovi
1., 2. in 4. razvojne prioritete OP RČV in znotraj 4 prednostnih usmeritev, katerih nosilec
aktivnosti je bilo MDDSZ. Prav tako so se programi razvrščali v 4 ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, tako da so vsi izvajani programi prispevali k vsem zastavljenim ciljem
Programa aktivne politike zaposlovanja, ki je veljal do 31. 12. 2011 in hkrati tudi k ciljem
OP RČV.
Posamezni programi so se izvajali različno glede na čas izvajanja. V letu 2007 se ni izvajal
noben program aktivne politike zaposlovanja v navezavi z OP RČV, dejansko so se prvi
programi pričeli izvajati šele v letu 2008. Največ programov se je pričelo izvajati v letu
2009, ko se je na trgu dela tudi brezposelnost zelo hitro povečevala. Programi so se
izvajali zelo različno, nekateri programi so se izvajali samo eno leto, nekateri več let. V
Prilogi 3 je prikazan pregled vseh izvajanih programov aktivne politike zaposlovanja v
obdobju 2007–2012, glede na prednostno usmeritev in posamezen ukrep.
V nadaljevanju so predstavljeni programi aktivne politike zaposlovanja, ki so se izvajali v
obdobju 2007–2012 in so se financirali iz sredstev Evropskega socialnega sklada na osnovi
OP RČV. Programi so predstavljeni po posameznih razvojnih prioritetah. Znotraj vsake
razvojne prioritete sem izbrala en programov aktivne politike zaposlovanja, za katerega ni
bila do sedaj na ZRSZ in MDDSZ narejena nobena poglobljena analiza, razen polletnih in
letnih poročil, in ga podrobneje analizirala. Pri pregledu doseganja ciljev posameznih
izvajanih programih so upoštevani kazalniki in merila, ki so bili določeni na ravni vsakega
programa z navodilom posredniškega telesa - MDDSZ o izvajanju in sofinanciranju
posamezne operacije in o katerih je moral ZRSZ posredniškemu telesu poročati v okviru
polletnega in letnega poročila o koriščenju sredstev Evropskega socialnega sklada.

6.1 PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V OKVIRU 1.
RAZVOJNE PRIORITETE
Cilj 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti je vzpostavitev
prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva, vlaganje v človeške vire s ciljem
povečanja inovativnosti v podjetjih in povezovanje. V okvir te razvojne prioritete se
uvršča pet programov aktivne politike zaposlovanja, ki z izvajanjem vplivajo na doseganje
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naslednjih opredeljenih rezultatov 1. razvojne prioritete OP RČV (Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008a, str. 67):
 povečanje števila zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko izobraževanje,
 povečanje števila izobraževalnih projektov,
 povečanje števila samozaposlenih – ustvarjenih bruto delovnih mest,
 povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti.
Tabela 13: Programi APZ v okviru prve razvojne prioritete
Razvojna prioriteta

Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

Prednostna usmeritev
1.2. Izobraževanje in
usposabljanje za
konkurenčnost in
zaposljivost
1.4. Pospeševanje razvoja
novih zaposlitvenih
možnosti

Naziv programa APZ
Sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih
Znanje uresničuje sanje
Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni
na začasno čakanje na delo
Subvencije za
samozaposlitev
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni
čas

Vir: lasten, tabela 13

6.1.1

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati z objavo javnega razpisa 6. 6. 2008 in se
zaključil konec meseca septembra 2009.

Cilj in namen: povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in
temeljnih veščin - ključnih kompetenc zaposlenih, in sicer na eni strani za najvišje
izobražen kader oz. ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po
drugi strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje,
2009c, str. 24).

Postopek izvajanja: program se je izvajal na osnovi javnega razpisa. Usposabljanje je
lahko bilo organizirano preko zunanjega izvajalca ali kot lastno interno usposabljanje.
Teme usposabljanja so se morale nanašati na eno izmed petih določenih področij:
komunikacijsko lingvistične veščine, trajnostni razvoj, pridobitev certifikatov,
informacijsko– komunikacijska tehnologija, ekologija, varstvo okolja in nevarni odpadki.

Ciljna skupina: so bila podjetja in njihovi zaposleni. Do sofinanciranja so bile opravičene
samo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Z izbranimi delodajalci je bilo sklenjenih 290 pogodb;
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Od načrtovanih 10.000 vključitev je bilo vključenih 6.365 oseb, kar predstavlja 63,65
% vključitev,
 Od 6.365 vključenih oseb je bilo vključenih 3.424 žensk, kar predstavlja 53,79 % od
vseh vključenih.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
2.800.000,00 EUR
- Izplačilo sredstev v višini do 31. 12. 2012;
1.689.470,59 EUR
- Terjatev sredstev ni bilo.

Uspešnost programa: program spada med preventivne programe na trgu dela in sledi cilju
1. razvojne prioritete: povečanje števila zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje.
Število vključenih udeležencev je manjše od načrtovanega in je v višini 63,6 odstotka od
načrtovanih vključitev. Več kot polovica vključenih v izobraževanja je bilo oseb ženskega
spola. Zaradi manjše vključitve od predvidene je bila tudi poraba sredstev manjša od
načrtovane. Posebnost tega programa je bila, da so vsi vključeni uspešno zaključili
aktivnost. Vzpostavljena ni bila nobena terjatev sredstev, saj so se usposabljanja
plačevala po opravljenih storitvah in posredovanju dokazil. Program se glede na
doseganje ciljev uvršča med delno uspešne programe, glede uspešnosti zaključka
usposabljanj, pa je program bil zelo uspešen. ZRSZ je imel pri poročanju probleme glede
zagotavljanja podatkov o vključenih udeležencih v skupni informacijski sistem Isarr, saj so
se v program vključevali zaposleni, za katere pa ZRSZ ne vodi nikakršnih evidenc.
6.1.2

ZNANJE URESNIČUJE SANJE

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati z objavo javnega razpisa 27. 8. 2010 in se
zaključil konec septembra 2011.

Cilj in namen:

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oseb z največ V. stopnjo
izobrazbe. Zaposlene osebe so se lahko vključevale v jezikovne tečaje, računalniške
tečaje, preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke
ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje
temeljnih poklicnih kvalifikacij. Za izvajanje programa namenjenih 3.990.159,75 EUR.

Postopek izvajanja: sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa, na katerega so se
lahko prijavili vlagatelji, to so bile zaposlene osebe, ki so se lahko prijavile na več različnih
programov izobraževanja in usposabljanja v vrednosti 600,00 EUR (z DDV).

Ciljna skupina:

fizične osebe, ki so bile med vključitvijo v posamezen program
izobraževanja in/ali usposabljanja v rednem delovnem razmerju pri pravni osebi in so
imele največ V. stopnjo izobrazbe.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):
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Od načrtovanih 6.000 vključitev je bilo realiziranih 6.271 vključitev, kar predstavlja
104,51 % vključitev;
 Od 6.271 vključenih oseb je bilo
- 3.193 žensk, kar predstavlja 50,9 % vseh vključitev,
- 271 oseb mlajših od 25 let,
- 202 oseb starih od 55 do 64 let.
- 2.937 vključenih oseb je uspešno končalo program, kar predstavlja 46,8 % vseh
vključenih.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
11.900.000,00 EUR
- Izplačilo sredstev v višini do 31. 12. 2012;
4.129.426,05 EUR
- Terjatev sredstev ni bilo.

Uspešnost programa: program spada med preventivne programe na trgu dela in sledi cilju
1. razvojne prioritete: število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko izobraževanje,
prav tako pa je z vključevanjem oseb mlajših od 25 let ter starejših od 55 let prispeval k
vključevanju ciljnih skupin, ki so kot prednostne opredeljene v OP RČV. Število vključitev
je preseglo postavljene cilje, prav tako je program spodbujal vključevanje žensk, katerih
je bilo nekaj več kot 50 odstotkov. Število vključenih oseb mlajših od 25 let in starejših od
55 let se giblje med 3 in 4,3 odstotki, kar je pričakovano, glede na to, da se osebe mlajše
od 25 let ne zaposlujejo v tako velikem številu. Prav tako je bil pričakovan majhen
odstotek oseb starejših od 55 let, ki so se odločili za izobraževanje, saj se na splošno
osebe v tej starosti težje odločajo za izobraževanja in usposabljanja. Vendar pa je število
oseb, ki so uspešno končale usposabljanja in posredovale zahtevek za povrnitev stroškov
pod 50 odstotki, natančneje 46,8 odstotka, kar je glede na veliko število vključitev pod
predvidenimi pričakovanji. Vzpostavljena ni bila nobena terjatev sredstev, saj so se
usposabljanja plačevala po opravljenih storitvah in posredovanju dokazil. Program je bil
glede na število vključitev oseb uspešen, glede na število zaključenih usposabljanj pa ne.
ZRSZ je imel pri poročanju probleme glede zagotavljanja podatkov o vključenih
udeležencih v skupni informacijski sistem Isarr, saj so se v program vključevale zaposleni,
za katere pa ZRSZ ne vodi nikakršnih evidenc.
6.1.3

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH, KI SO NAPOTENI NA
ČAKANJE NA DELO

ZAČASNO

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati
povračilu nadomestila plače (ZDPNP)

19

8. 6. 2009 na podlagi Zakona o delnem
in se zaključil marca 2011.

Cilj in namen: namen programa je bil povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega
nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin - ključnih kompetenc za zaposlene, ki so na
začasnem čakanju na delo na podlagi ZDPNP.

19

Ur.l. RS št 42/09 – ZDPNP.
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Postopek izvajanja: na javni razpis so se lahko prijavili delodajalci, ki so imeli pravico do
delnega povračila nadomestila plače v skladu z ZDPNP. Prijavili so lahko različna
usposabljanja, ki so jih lahko izvajali sami skozi interna usposabljanja, lahko so prijavili
tudi zunanja usposabljanja in izobraževanje, ki so se izvajala preko verificiranih izvajalcev.
Delodajalci so lahko uveljavljali delno povračilo upravičenih stroškov za usposabljanje
delavcev na začasnem čakanju na delo do višine 500,00 evrov za najmanj 20 % časa
čakanja na delo posameznega delavca.

Ciljna skupina: podjetja in njihovi zaposleni, natančneje, delavci na začasnem čakanju na
delo v podjetjih, ki so imeli pravico do delnega povračila nadomestila plače v skladu z
ZDPNP.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Od načrtovanih 25.069 vključitev je bilo realiziranih 11.895 vključitev, kar predstavlja
47,44 %;
 Od 11.895 vključenih oseb je bilo:
- 3.687 žensk, kar predstavlja 30,99 %,
- 499 oseb mlajših od 25 let,
- 1.718 oseb starih od 55 do 64 let.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
17.670.779,60 EUR
- Izplačilo sredstev v višini do 31. 12. 2012:
3.853.485,69 EUR
- Terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
27.480,95 EUR
- Vračilo sredstev do 30. 11. 2012:
27.480,95 EUR

Uspešnost programa : program spada med preventivne programe na trgu dela in sledi
cilju 1. razvojne prioritete: povečanje števila zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko
učenje in povečanje števila izobraževalnih projektov. Število vključitev pomeni število
oseb, za katere so delodajalci oddali zahtevek za izplačilo stroškov, dejansko je bilo na
začasnem čakanju več oseb. Tako je število vključenih, po podatkih glede na oddane
zahtevke, bistveno nižje od planiranega števila. Čeprav so se sredstva izplačevala po
opravljenih storitvah, je po izvedbi kontrole na kraju v sedmih primerih prišlo do terjatve
izplačanih sredstev, ki pa so bila tudi v celoti vrnjena. Program je glede na postavljene
kazalnike bil le delno uspešen.
6.1.4

SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOSLITEV

Čas izvajanja: 21. 1. 2009 se je pričel izvajati program Subvencija za samozaposlitev
2009, ki se zaključil 12. 4. 2010 in 21. 5. 2010 se je pričel izvajati program Subvencija za
samozaposlitev 2010, ki se še nadaljuje v letu 2013.

Cilj in namen: v vseh letih izvajanja je namen programa ustvarjanje novih zaposlitvenih
možnosti s spodbujanjem samozaposlovanja, cilj programa je samozaposlitev brezposelnih
oseb za najmanj pogodbeno predpisano obdobje.
63

Postopek izvajanja: program Subvencija za samozaposlitev se je izvajal glede na
posamezna leta na različne načine. V letu 2009 so brezposelne osebe, ki so se odločile za
samozaposlitev in pred tem v zadnjih petih letih niso prejele subvencije za
samozaposlitve, bile pred izvedeno samozaposlitvijo vključene v dvodnevno delavnico
Pomoč pri samozaposlitvi, v okviru katere so se seznanile z osnovami podjetništva. Po
zaključku delavnice so lahko v roku 90 dni realizirale svojo samozaposlitev za polni delovni
čas na zahtevanih ustreznih zavarovalnih podlagah. Samozaposlitev je morala za polni
delovni čas biti ohranjena dve leti, da so bila izpolnjena pogodbena določila. Višina
subvencije je bila 4.500,00 EUR. Za leto 2009 je bilo prvotno predvidenih 5.000.000,00
EUR. Ker je bilo zanimanje za ta program izredno veliko, so se sredstva še naknadno
dodeljevala. Skupno je bilo tako na razpolago za izvajanje celotnega programa
21.748.500,00 EUR. V letu 2010 so subvencijo za samozaposlitev lahko prejele osebe, ki
so se samozaposlile za polni delovni čas na zahtevanih zavarovalnih podlagah, pred tem
pa so izvedle preveritev svoje podjetniške ideje pri svetovalcu za podjetništvo in so
zaključile z dvodnevno delavnico Priprava na samozaposlitve. Subvencija je bila v višini
4.500,00 EUR. Samozaposlitev za polni delovni čas je morala biti ohranjena eno leto na
zahtevanih zavarovalnih podlagah. V letu 2011 in 2012 so subvencijo lahko prejele osebe,
ki so se samozaposlile za polni delovni čas na zahtevanih zavarovalnih podlagah, pred tem
pa so izvedle preveritev svoje podjetniške ideje pri svetovalcu za podjetništvo in so
zaključile s tridnevno delavnico Priprava na samozaposlitve, kjer so se seznanile z
osnovami podjetništva. Subvencija je bila v višini 4.500,00 EUR. Samozaposlitev za polni
delovni čas je morala za biti ohranjena dve leti na zahtevanih zavarovalnih podlagah.

Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki so predhodno zaključile dvodnevno delavnico:
oziroma brezposelne osebe, ki so opravile preveritev podjetniške ideje in so zaključile
tridnevno delavnico priprava na samozaposlitev in so se samozaposlile.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):
1. Subvencija za samozaposlitev 2009:


Od načrtovanih 4.883 zaposlitev je bilo realiziranih 4.139 zaposlitev, kar predstavlja
87,76 %.
 Od 4.139 oseb je bilo zaposlenih:
- 1.551 žensk, kar predstavlja 37,47 %,
- 308 oseb mlajših od 25 let,
- 82 oseb starih od 55 do 64 let.
 Od 4.139 samozaposlenih oseb je samozaposlitev še 12 mesecev po zaključku
usposabljanja ohranilo 1.573 oseb, kar je 38,00 % in s tem cilj ohranitve
samozaposlitev v višini 60 % ni dosežen.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
21.748.500,00 EUR
- Izplačilo sredstev v višini:
18.562,500,00 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
1.209.025,74 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
539.240,26 EUR
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2. Subvencija za samozaposlitev 2010.


Do konca leta 2013 je načrtovanih 14.483 samozaposlitev. Do konca leta 2012 je bilo
realiziranih 10.080 samozaposlitev, kar predstavlja 69,9% od predvidenega števila
realiziranih samozaposlitev.
 Od 10.080 oseb je bilo samozaposlenih:
- 3.966 žensk, kar predstavlja 39,3 %.
- 578 oseb mlajših od 25 let
- 256 oseb starih od 55 do 64 let.
 Cilj števila ohranitev zaposlitev 12 mesecev po zaključku izvajanja je bil 60 % vendar
do 31. 12. 2012 še ni zaključeno.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
65.173.700,86 EUR
- Izplačilo sredstev v višini do 31. 12. 2012:
45.234.405,80 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
631.164,75 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
29.186,56 EUR

Uspešnost programa: program spada med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju
1. razvojne prioritete: povečanje števila samozaposlenih – ustvarjenih bruto delovnih
mest. Program spada med najstarejše programe APZ ter se izvaja že od leta 1991 in zanj
vedno obstaja zelo velik interes med brezposelnimi. Program Subvencija za
samozaposlitev 2009 ni popolnoma dosegel vseh zastavljenih rezultatov. Glede na
zastavljene kazalnike uspešnosti je bilo število samozaposlitev žensk nekoliko manjše od
predvidenih 40 % vseh samozaposlenih. V skladu s sklenjeno pogodbo je pogoj ohranitve
samozaposlitve dve leti. Ta pogoj je izpolnilo 2.685 oziroma 64,8 % vseh samozaposlenih
oseb. Nekoliko manjši pa je delež ohranjenih samozaposlitev 12 mesecev po zaključku
programa, to je 3 leta po realizirani samozaposlitvi in sicer je ta delež 38 odstoten od
predvidenih 60 odstotkov. Eden izmed največjih razlogov za nedoseganje tega rezultata je
trenutna gospodarska situacija. Prav tako je za program skozi leta izvajanja značilno, da
se samozaposli mali odstotek oseb mlajših od 25 let ter oseb starejših od 55 let. Zaradi
neizpolnitve pogoja ohranitve samozaposlitve dve leti, se vzpostavijo v skladu z določili
pogodbe terjatve sorazmernega deleža sredstev glede na število ohranjenih mesecev
samozaposlitve. Tako vzpostavljenih terjatev je v višini 6,5 % od vseh izplačanih
sredstev. Program Subvencija za samozaposlitev 2010 še ni zaključen, zato o doseganju
rezultatov še ni končnih podatkov. Na osnovi podatkov do 31. 12. 2012 pa je razvidno, da
program prav tako ne odstopa od povprečnih rezultatov iz prejšnjih let, kar pomeni, da je
delež samozaposlitve žensk prav tako pod 40 odstotki, majhen je delež samozaposlenih
oseb starejših od 55 let, in sicer 2,5 odstoten in delež samozaposlenih oseb mlajših od 25
let, ki je 5,7 odstoten. Glede na izplačana sredstva je vzpostavljenih terjatev v višini 1,3
odstotka. Program se skozi vsa leta izvajanja uvršča med uspešnejše programe aktivne
politike zaposlovanja, četudi se vedno vzpostavijo terjatve zaradi kršitve zahtevanega časa
samozaposlitve v kar velikem odstotku izplačanih sredstev.
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6.1.5

ANALIZA IZVAJANJA PROGRAMA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA ZA
KRAJŠI DELOVNI ČAS

Zaposlovanje s krajšim delovnim časom je v razvitih državah ena od bolj razširjenih oblik
zaposlovanja, ki posameznikom omogoča, da ostajajo delovno aktivni, kljub temu, da več
svojega časa namenjajo zasebnemu življenju, bodisi zaradi družinskih obveznosti,
drugačnega življenjskega stila ali pa zato, ker zaradi izobraževanja, invalidnosti, starosti
ne morejo opravljati zaposlitve s polnim delovnim časom. Tudi za delodajalce ta prožnejši
način predstavlja možnost, da delavce zaposlijo na delih in nalogah, za opravljanje katerih
je potrebna le nekajurna delovna angažiranost. Poleg tega zaposlitev s krajšim delovnim
časom omogoča zaposlitev večjega števila brezposelnih oseb (Zavod RS za zaposlovanje,
2009b, str. 3).

Čas izvajanja:

v letu 2009 je ZRSZ v okviru programov aktivne politike zaposlovanja 30.
1. 2009 objavil javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.

Cilj in namen: namen javnega razpisa je bilo spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb
s pomočjo subvencije za zaposlitev za krajši delovni čas pri tržnih delodajalcih. Cilj
javnega razpisa je bil zaposlitev 2.644 brezposelnih oseb, od tega 55 % žensk za najmanj
polletno oz. enoletno obdobje za krajši delovni čas (4 oz. 6 ur na dan).

Ciljna skupina: brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb Zavoda RS
za zaposlovanje.

Postopek izvajanja: na razpis so se lahko prijavili tržni delodajalci, ki so v preteklem
poslovnem letu več kot 50 % prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.
Razpisanih je bilo 1.000.000,00 EUR sredstev. Upravičen strošek je bila subvencija za
zaposlitev, katere višina je bila določena glede na obdobje zaposlitve in delovni čas
vključene osebe. Tako je bila subvencija za zaposlitev za pol leta za 4 dan ure na dan v
višini 1.250,00 EUR, za 6 ur na dan pa v višini 1.875,00 EUR. Subvencija za čas zaposlitve
enega leta in 4 ur na dan je bila v višini 2.500,00 EUR, za 6 ur na dan pa v 3.750,00
EUR in se je izplačala v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Zaradi
velikega zanimanja za javni razpis, so bila dodeljena sredstva povečana in tako je bilo 16.
10. 2009 v Uradnem listu RS objavljeno povečanje sredstev in sicer iz 1.000.000,00 EUR
na 6.610.500,00 EUR. Javni razpis je bil 27. 10. 2009 zaključen, zaradi razdelitve vseh
razpoložljivih sredstev.
Na javni razpis je bilo oddanih 1.833 vlog, od tega jih je bilo izbranih 1.410. Največ vlog
je bilo prejetih in sprejetih na Območni službi Ljubljana, sledita Celje in Maribor (Grafikon
2).
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Grafikon 2: Prikaz števila prejetih in izbranih vlog po Območnih službah ZRSZ
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Od izbranih 1.410 delodajalcev, ki so izpolnjevali pogoje javnega razpisa je pogodbo o
izvajanju programa podpisalo 1.217 delodajalcev. Glede na organizacijsko obliko so
prevladovali samostojni podjetniki posamezniki in družbe z omejeno odgovornostjo, glede
na dejavnost delovanja pa so prevladovale dejavnosti trgovine (22%), gostinstvo (13,6%)
in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti (12,6%)
(Tabela 14).
Tabela 14: Število delodajalcev glede na standardno klasifikacijo dejavnosti
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
F GRADBENIŠTVO
G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
H PROMET IN SKLADIŠČENJE
I GOSTINSTVO
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P IZOBRAŽEVANJE
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
S DRUGE DEJAVNOSTI
Skupaj

10
154
1
1
142
268
72
166
29
19
10
154
71
14
14
14
78
1.217

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Od načrtovanih 2.644 zaposlitev je bilo realiziranih 1.512 zaposlitev, kar predstavlja 57,2
odstotka. Od 1.512 oseb so med zaposlenimi prevladovale ženske, in sicer jih je bilo
zaposlenih 947, ker je 62,7 odstotka vseh zaposlenih (Grafikon 3). S tem je to eden
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izmed redkih programov, v katerem po vključitvah prevladujejo ženske. Večje število
zaposlitev žensk kot moških gre pripisati temu, da se ženske glede na vse družinske in
gospodinjske obveznosti v večji meri lažje odločajo za zaposlitev za krajši delovni čas kot
moški.
Grafikon 3: Prikaz števila zaposlitev moških in žensk
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Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Po stopnji izobrazbe je med zaposlenimi največ oseb zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe
(37,1%), sledijo osebe s IV. stopnjo izobrazbe (31,8%) ter osebe s I. (12,5 %) in VII.
stopnjo izobrazbe (10,5%) (Tabela 15). Glede na spol pa je prav tako zaposlenih največ
žensk in moških s V. stopnjo izobrazbe in zanemarljiv je delež zaposlenih oseb s
končanimi bolonjskimi programi, 0,1 odstotek.
Tabela 15: Število zaposlenih oseb po spolu glede na stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe

Moški

Ženske

Skupaj

Odstotek

I. stopnja

76

113

189

12,5

II. stopnja

25

20

45

3,0

III. stopnja

2

10

12

0,8

IV. stopnja

203

278

481

31,8

V. stopnja

204

357

561

37,1

VI. stopnja

14

47

61

4,0

VII. stopnja

39

120

159

10,5

VIII. stopnja

0

2

2

0,1

Bolonjski programi

0

2

2

0,1

563

949

1.512

100

Skupaj

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Glede na starost zaposlenih je največ zaposlenih oseb starih med 25 in 39 let (60,8 %),
sledijo osebe stare od 40 do 49 let (18,5 %) in osebe stare od 18 do 24 let (15,5 %).
Glede na spol je največ zaposlenih moških in žensk v starostnem obdobju od 25 do 39 let.
Delež zaposlenih oseb nad 50 let je zelo majhen, komaj 5,2 odstoten (Tabela 16).
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Tabela 16: Število zaposlenih oseb po spolu glede na starost
Starost

Moški

Ženske

Skupaj

Odstotek

18–24 let

110

124

234

15,5

25–29 let

151

309

460

30,4

30–39 let

169

291

460

30,4

40–49 let

96

183

279

18,5

50–59 let

34

42

76

5,0

60–69 let

3

0

3

0,2

563

949

1.512

100

Skupaj

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Glede na čas trajanja brezposelnosti je največ brezposelnih, ki so se zaposlili, bilo
brezposelnih od 3-5 mesecev (32,9 %), sledijo brezposelni od 6-8 mesecev (22,9 %) ter
brezposelni od 0-2 meseca (20 %). Odstotek zaposlenih dolgotrajno brezposelnih, to je
brezposelnih nad 12 mesecev, je 11,3 % (Tabela 17). Glede na to, da v okviru ciljne
skupine za zaposlitev ni bilo nobene omejitve glede časa brezposelnosti, so se pretežno
zaposlovale osebe, ki so bile brezposelne manj kot eno leto in je tako odstotek zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih oseb relativno nizek.
Tabela 17: Pregled števila zaposlenih po spolu glede na čas trajanja brezposelnosti
Trajanje brezposelnosti

Moški

Ženske

Skupaj

Odstotek

0–2 meseca

122

181

303

20,0

3–5 mesecev

203

294

497

32,9

6–8 mesecev

118

229

347

22,9

9–11 mesecev

78

116

194

12,8

12–23 mesecev

29

91

120

7,9

24–35 mesecev

7

17

24

1,6

3–4 leta

4

9

13

0,9

5–7 let

0

5

5

0,3

8 let ali več

2

7

9

0,6

563

949

1.512

100

Skupaj

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Uspešnost programa: program sodi med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 1.
razvojne prioritete: povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni
zaposlenosti. Cilj števila zaposlitev žensk v programu je bil presežen za 7,7 % in je bil
hkrati večji od števila zaposlitev moških. Odziv delodajalcev na javni razpis je presegel
pričakovanja. Sredstva so bila izplačana v višini 83 % vseh razpoložljivih sredstev.
Vzpostavljene terjatve sredstev so v višini 5,3 % vseh izplačanih sredstev. S programom
se je na trgu dodatno spodbudila tudi oblika fleksibilnega zaposlovanja, kar se kaže tudi v
stalnem povpraševanju s strani delodajalcev po novih možnostih subvencioniranja
zaposlitev za krajši delovni čas, ne glede na to, da je bil javni razpis za ta program
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zaključen že konec leta 2009. Prav tako je bil presežen tudi cilj ohranitve zaposlitve 1 leto
po zaključku obvezne vključitve. Cilj števila ohranitev zaposlitve 12 mesecev po zaključku
izvajanja je bil 30 %. Eno leto po zaključku zaposlitve je ohranjenih 977 zaposlitev, kar
pomeni 64,66 % vseh zaposlitev. S tem je predviden rezultat ohranitev delovnih mest
dosežen in presežen. Program je vplival tudi na vključevanje oseb mlajših od 25 let, ki se
jih je zaposlilo 15,5 % ter žensk.
Program je bil v celoti zelo uspešen. Ne glede na njegovo uspešnost se program v
naslednjih letih ni več izvajal. Razlog naj bi bil v tem, da so se delodajalci tega programa
posluževali, ker je bil edini program, ki je v tistem času omogočal takojšno zaposlitev
katere koli brezposelne osebe brez čakalne dobe, kasneje pa so te zaposlene osebe hitro
prezaposlili na polni delovni čas. Menim, da bi bilo potrebno razmisliti o ponovnem
izvajanju takšnega programa, saj sodi med fleksibilne oblike zaposlitve, katere je potrebno
spodbujati.

6.2 PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V OKVIRU 2.
RAZVOJNE PRIORITETE
Cilj 2. razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je
izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitve in neaktivnih
oseb. V okvir te razvojne prioritete se uvršča sedem programov aktivne politike
zaposlovanja.
Tabela 18: Programi APZ v okviru druge razvojne prioritete
Razvojna prioriteta

Prednostna usmeritev

Naziv programa APZ
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb
Spodbujanje zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb

Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev
dela in neaktivnih

2.1 Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih

Spodbujanje zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb
Zaposli me/Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih oseb
Institucionalno usposabljanje in priprave na
NPK 2009–2015
Usposabljanje na delovnem mestu
Absolvent - aktiviraj in zaposli se

Vir: lastni, tabela 18

Programi, ki se izvajajo, vplivajo na doseganje naslednjih opredeljenih rezultatov 2.
razvojne prioritete OP RČV (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
2008a, str. 73):
 povečanje deleža mladih do 25 let v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ter
odraslih pred dopolnjeno 12 mesečno brezposelnostjo,
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6.2.1

povečanja deleža dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v programe aktivne
politike zaposlovanja,
povečanje števila oseb, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo,
znižanje števila brezposelnih brez izobrazbe oziroma z nizko stopnjo izobrazbe,
povečanje deleža ohranjenih delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po
zaključku projekta.
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB

Čas izvajanja: program se je prvič pričel izvajati na osnovi javnega razpisa 6. 6. 2008 in
se je zaključil 10. 9. 2008 in 4. 9. 2009 je bil objavljen nov javni razpis, na osnovi
katerega so se zaposlitve brezposelnih oseb zaključile s koncem leta 2010.

Cilj in namen: v letu 2008 je bil namen programa zaposlitev dolgotrajno brezposelnih
oseb, pri netržnih - neprofitnih delodajalcih. Za netržne delodajalce so se šteli vsi tisti
delodajalci, ki so imeli v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj, oziroma, ki
vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in ne delijo dobička ter so v preteklem
poslovnem letu manj kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo storitev in blaga na trgu.
V letu 2009 je bil namen programa prav tako zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb za
polni delovni čas za obdobje 18 mesecev. Cilj programa je tako bil zaposliti 1000 oseb, od
tega predvidoma 600 žensk (60 %).

Postopek izvajanja: v letu 2008 se je program izvajal na osnovi javnega razpisa, na
katerega so se lahko prijavili netržni delodajalci, ki so za zaposlitev oseb iz ciljne skupine
za polni delovni čas za obdobje enega leta prejeli subvencijo v višini 7.500,00 EUR za
posamezno zaposlitev. V letu 2009 se je program izvajal prav tako na osnovi javnega
razpisa. Izvajalci programa so bili delodajalci iz tržnega in netržnega sektorja. Specifičnost
programa je bila v tem, da so izvajalci k vlogi na javni razpis morali predložiti opis
projekta, ki ni bil njihova redna dejavnost in se je moral izvajati na vsaj enem od
naslednjih področij: ukvarjanja z invalidi, z mladimi, ki se spopadajo s težavami v socialni
integraciji in odraščanju (mladi z manj priložnostmi oziroma osipniki), brezdomci, z
zaporniki, migranti, z zmanjševanjem revščine, s preprečevanjem nasilja nad otroci in
ženskami, z organiziranjem preživljanja prostega časa mladih, s preprečevanjem trgovine
z ljudmi, s krepitvijo vseh oblik varnosti, doslednim spoštovanjem človekovih pravic,
preprečevanjem diskriminacije in aktivnim zagotavljanjem enakih možnosti z mediacijo na
različnih področjih, z motivacijo in poklicno orientacijo brezposelnih oseb, načrtovanjem
kariere ter usposabljanjem in izobraževanjem s projekti na področju kulture (ohranjanje in
vzdrževanje kulturne dediščine, povečanje javne dostopnosti kulturno umetniških
programov in prireditev ter podpiranje kulturnega razvoja); s področjem razvoja podeželja
in turizma na ekoloških kmetijah ali z varovanjem okolja. Subvencija za zaposlitev je
znašala 15.000,00 EUR na osebo za obdobje vključitve 18 mesecev. Obenem je bil
izvajalec za vključene osebe upravičen do povračila stroškov zdravniškega pregleda.
Delodajalci so lahko zaposlili do največ 5 oseb (Zavod RS za zaposlovanje, 2011c).
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Ciljna skupina: na obeh javnih razpisih so bile kot ciljna skupina opredeljene dolgotrajno
brezposelne osebe, ki so bile v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
12 mesecev v zadnjih 18 mesecih oziroma v zadnjih dveh letih in razen vključitve v
programe javnih del, niso bile zaposlene.
Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):

Doseženi rezultati izvajanega programa v letu 2008:






V letu 2008 je bilo od načrtovanih 915 zaposlitev realiziranih 313 zaposlitev, kar
predstavlja 34,21%.
od 915 zaposlitev je bilo:
- zaposlenih 205 žensk, kar predstavlja 65,49 % od vseh zaposlenih,
- 3 oseb mlajših od 25 let,
- 29 oseb starih od 55 do 64 let.
Cilj števila ohranitev zaposlitve 12 mesecev po zaključku izvajanja je bil 30 % in je bil
dosežen v višini 52,4 %, kar pomeni, da je bil cilj presežen.
Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
6.862.500,00 EUR
- Izplačilo sredstev v višini:
2.274.800,00 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev:
17.636,44 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
17.390,70 EUR

Doseženi rezultati izvajanega programa v letu 2009




V letu 2009 je bilo od predvidenih 1000 zaposlitev realiziranih 694 zaposlitev, kar je
69,4%,
- Od 694 zaposlenih je bilo 439 žensk, kar predstavlja 63,25 % od vseh zaposlenih,
- 10 oseb mlajših od 25 let,
- 33 oseb starih od 55 do 64 let.
Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
15.555.000,00 EUR
- Izplačilo sredstev v višini:
9.384.173,48 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev:
948.329,40 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
213.136,38 EUR

Uspešnost programa: program spada med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 2.
razvojne prioritete: povečanje deleža dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v
programe aktivne politike zaposlovanja in povečanje deleža ohranjenih delovnih mest iz
naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta. Oba javna razpisa nista dosegla
zastavljenih ciljev glede števila zaposlitev. V obeh javnih razpisih je bil dosežen le cilj
števila zaposlitev žensk in ohranitve zaposlitev 12 mesecev po zaključku izvajanja
programa. Prav tako program v obeh letih izvajanja ni veliko prispeval k vključevanju
prednostnih ciljnih skupin OP RČV, mlajših od 25 let ter starejših nad 55 let. V letu 2008
so bila sredstva izplačana v višini 33,14 %, kar je zelo nizek delež od vseh razpoložljivih
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sredstev. Odstotek višine vzpostavljenih terjatev sredstev je pod 1 %. V letu 2009 je bilo
izplačilo sredstev v višini 60,32 % vseh razpoložljivih sredstev, višina vzpostavljenih
terjatev zaradi prekinitve 52 pogodb o zaposlitvi je v višini 10,1% od vseh izplačanih
sredstev.
Razlog za razlike med načrtovano in realizirano izvedbo prvega javnega razpisa je bil
relativno majhen odziv delodajalcev na razpis. Prvi razpisni rok je bil v času letnih
dopustov, precej je bilo odstopov od vlog/pogodb zaradi poslovnih razlogov,
neizpolnjevanja razpisnega pogoja glede plačanih davkov in drugih dajatev. Na drugem
javnem razpisu je bil najpogostejši razlog za neizbor vlog poleg neizpolnjevanja razpisnih
pogojev predvsem neustrezen opis projekta. Za večino prijaviteljev je bil opis projekta
pretežka naloga, kljub dodatnim navodilom in nasvetom s strani ZRSZ. Glavni razlog za
nižje število sklenjenih pogodb je predvsem zato, ker je 12. februarja 2010 začel veljati
nov Zakon o določitvi minimalne plače, ki je minimalno plačo zvišal iz 597,43 EUR (bruto)
na 734,15 EUR (bruto), kar je marsikateremu delodajalcu predstavljalo preveliko oviro pri
zaposlitvi izbrane brezposelne osebe. Program ki se je izvajal v okviru dveh javnih
razpisov, kot celota ni bil uspešen.
6.2.2

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati z objavo javnega razpisa 6. 6. 2008. Vloge so
se sprejemale do 10. 9. 2008, pogodbe z izbrani delodajalci so se sklepale do 31. 12.
2008.

Cilj in namen: namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih
oseb, ki so sodili med težje zaposljive skupine brezposelnih. Cilj programa je bila
zaposlitev za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta.

Postopek izvajanja: program se je izvajal na osnovi javnega razpisa, na katerega so se
lahko prijavili delodajalci, in so za zaposlitev oseb iz ciljne skupine za polni delovni čas za
obdobje enega leta prejeli subvencijo v višini 3.700,00 EUR za posamezno zaposlitev.
Program se je izvajal kot državna pomoč- shema zaposlovanja.

Ciljna skupina: so bile brezposelne osebe, ki so bile starejše od 50 let in so bile vsaj 3
mesece prijavljene v evidenci brezposelnih na ZRSZ.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Od načrtovanih 1.270 zaposlitev je bilo realiziranih 525 zaposlitev, kar predstavlja
41,34 %.
 Od 525 oseb je zaposlenih:
- 283 žensk, kar predstavlja 53,90%. Cilj 55% žensk tako ni bil v celoti dosežen.
- 200 oseb starih od 55 do 64 let
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
4.699.000,00 EUR
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-

Izplačilo sredstev v višini:
Višina vzpostavljenih terjatev sredstev:
Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:

1.850.896,00 EUR
40.474,06 EUR
25.778,01 EUR

Uspešnost programa: program spada med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 2.
razvojne prioritete: povečanje deleža vključitve odraslih pred dopolnjeno 12 mesečno
brezposelnostjo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in povečanje deleža ohranjenih
delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta. Program ni izpolnil
predvidenih pričakovanj. Izplačanih je bilo 39,39% vseh sredstev, od tega je bilo
vzpostavljenih terjatev v višini 2,1%. Prav tako ni bila dosežena nobena vrednost, ki je
bila predvidena s postavljenimi kazalniki, čeprav je v času od januarja do junija 2008 bilo
na ZRSZ v evidenci brezposelnih prijavljenih vsak mesec med 21 in 22 tisoč oseb starejših
od 50 let. Cilj števila ohranitev zaposlitve 12 mesecev po zaključku izvajanja je bil 30 %.
Dvanajst mesecev po zaključku projekta je bilo zaposlenih še 117 oseb od 525 vseh
zaposlenih, kar predstavlja 22,3 % zaposlenih. Razlog za slabo realizacijo predvidenih
ciljev je v slabem odzivu delodajalcev na javni razpis, za kar so razlogi v neustreznem
času objave javnega razpisa in tudi neizpolnjevanja pogojev razpisa glede poravnanih
davkov in prispevkov ter prepovedi zmanjševanja zaposlenih v zadnjih 12 mesecih pred
oddajo vloge, prav tako pa je bilo tudi nekaj primerov odstopov od podpisa pogodbe
zaradi poslovnih razlogov izbranih delodajalcev.
6.2.3

ANALIZA
MLADIH

IZVAJANJA

PROGRAMA

SPODBUJANJE

ZAPOSLOVANJA

V Sloveniji in tudi v EU so brezposelnosti še posebej izpostavljeni mladi odrasli, kot novi
iskalci zaposlitve, ki se po končanem šolanju pojavijo na trgu delovne sile. Delodajalci se
jih »otepajo« zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj. V obdobju od leta 2007 do 2012
stopnja mladih do 25 let med vsemi zaposlenimi pada in sicer od 17,6 odstotka leta 2007
na 11,6 odstotka leta 2012, vendar je kljub temu še zmeraj zelo visoka. Mladi so kot
prioritetna skupina opredeljeni tudi v OP RČV in prav zaradi tega se je kot eden izmed
pravih programov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007–2013 financirane iz
sredstev Evropskega socialnega sklada pričel izvajati program spodbujanja zaposlovanja
mladih.

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati z objavo javnega razpisa 6. 6. 2008. Vloge so
se sprejemale do 10. 9. 2008, pogodbe z izbrani delodajalci so se sklepale do 31. 12.
2008.

Cilj in namen: namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb.
Cilj je bil zaposlitev mladih brezposelnih oseb za polni delovni čas za obdobje enega leta.

Postopek izvajanja: program se je izvajal na osnovi javnega razpisa, na katerega so se
lahko prijavili delodajalci iz tržnega in netržnega sektorja. Za zaposlitev mladih
brezposelnih oseb za polni delovni čas za obdobje enega leta so prejeli subvencijo v višini
74

3.700,00 EUR za posamezno zaposlitev. Program se je izvajal kot državna pomoč – shema
zaposlovanja.

Ciljna skupina: program je bil namenjen mladim do 25. leta starosti oz. osebam, ki so bile
iskalci prve zaposlitve in so pred manj kot dvema letoma pridobile strokovno ali poklicno
izobrazbo ter so bili prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):
Število prejetih vlog je bilo glede na razpoložljiva sredstva majhno. Skupaj je prispelo 387
vlog, od katerih jih je bilo izbranih 323. Največ vlog je prispelo na Območno službo
Maribor, sledita Ljubljana in Koper, na ostale Območne službe je prispelo manjše število
vlog. Število izbranih vlog glede na vse prejete vloge po Območnih službah je bilo dobro,
na nobeni enoti ni bilo sprejetih manj kot 30 odstotkov vseh prejetih vlog (Grafikon 4).
Razlogi za neizbor so v večini zaradi nepravočasne ali neustrezne dopolnitve vloge, in
neizpolnjevanje zahtevanih pogojev. Na osnovi prejetih vlog in izbranih delodajalcev je
bilo sklenjenih 262 pogodb z delodajalci. Dejansko je tako podpisalo in izvajalo program
samo 81,1 odstotka delodajalcev, izbranih na javnem razpisu.
Grafikon 4: Prikaz števila prejetih in izbranih vlog po Območnih službah ZRSZ
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Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Med delodajalci so tako kot na ostalih razpisih prevladovali glede na organizacijsko obliko
samostojni podjetniki posamezniki in družbe z omejeno odgovornostjo. Glede na
dejavnosti pa so prevladovali delodajalci iz področja trgovine, predelovalnih dejavnosti in
strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnosti (Tabela 19).

75

Tabela 19: Število delodajalcev/izvajalcev glede na registrirano dejavnost
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
F GRADBENIŠTVO
G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
H PROMET IN SKLADIŠČENJE
I GOSTINSTVO
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P IZOBRAŽEVANJE
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
S DRUGE DEJAVNOSTI
Skupaj

40
1
3
25
57
9
19
13
1
2
38
6
7
13
2
26
262

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Od načrtovanih 1.270 zaposlitev je bilo realiziranih 233 zaposlitev, kar predstavlja 18,3%
realizacijo. Med zaposlenimi je bilo 121 žensk (51,9 %) in 112 moških (Grafikon 5) in je to
eden izmed redkih programov, kjer je število zaposlenih žensk večje od števila zaposlenih
moških.
Grafikon 5: Prikaz števila zaposlitev moških in žensk
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Glede na starost zaposlenih je največ zaposlenih oseb starih med 18 in 24 let (71,2 %),
kar je tudi v skladu z opredelitvijo prednostne ciljne skupine OP RČV, sledijo osebe stare
od 25 do 29 let (27,9 %) in ena oseba stara do 17 let ter ena oseba stara od 30 do 39 let
(Tabela 20).
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Tabela 20: Število zaposlenih oseb po spolu glede na starost
Starost
do 17 let
18–24 let
25–29 let
30–39 let
Skupaj

Moški
1
88
23
0
112

Ženske
0
78
42
1
121

Skupaj
1
166
65
1
233

Odstotek
0,4
71,2
27,9
0,4
100

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Po stopnji izobrazbe je med zaposlenimi največ oseb zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe
32,6%), sledijo osebe s VII. stopnjo izobrazbe (26,2%) ter osebe s I. stopnjo izobrazbe
(10,7%). Glede na spol je prav tako zaposlenih največ žensk in moških s V. stopnjo
izobrazbe.
Tabela 21: Število zaposlenih oseb po spolu glede na stopnjo izobrazbe
Izobrazba
I. stopnja
II. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
VII. stopnja
VIII. stopnja
Skupaj

Moški
19
3
36
31
3
20
0
112

Ženske
6
1
23
45
4
41
1
121

Skupaj
25
4
59
76
7
61
1
233

Odstotek
10,7
1,7
25,3
32,6
3,0
26,2
0,4
100

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Glede na čas trajanja brezposelnosti je največ brezposelnih, ki so se zaposlili, bilo
brezposelnih od 12–23 mesecev (28,3 %), glede na čas spadajo te osebe med
dolgotrajno brezposelne osebe. Sledijo brezposelni prijavljeni od 3–5 mesecev (24,5%) ter
brezposelni od 9–11 mesecev (21,5%) (Tabela 22).
Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po spolu glede na čas trajanja brezposelnosti
Trajanje brezposelnosti Moški
Ženske Skupaj Odstotek
3–5 mesecev
35
22
57
24,5
6–8 mesecev
17
24
41
17,6
9–11 mesecev
18
32
50
21,5
12–23 mesecev
31
35
66
28,3
24–35 mesecev
5
6
11
4,7
3–4 leta
5
2
7
3,0
5–7 let
1
0
1
0,4
Skupaj
112
121
233
100
Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Uspešnost programa: program spada med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 2.
razvojne prioritete: povečanje deleža mladih do 25 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja ter odraslih pred dopolnjeno 12 mesečno brezposelnostjo in povečanje
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deleža ohranjenih delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta
Program ne glede na veliko število brezposelnih mladih, prijavljenih v evidenci
brezposelnih oseb, ni dosegel predvidenih rezultatov. Število zaposlitev žensk je nekoliko
nižje od predvidenega (55%). Presežen pa je pričakovani procent ohranjenih zaposlitev 12
mesecev po zaključku izvajanja, in sicer je dosežena vrednost 70,8 % oziroma 165 oseb,
kar je za 40,8 % nad pričakovanim rezultatom. Izplačilo sredstev je bilo v višini 16,80 %
od vseh razpoložljivih sredstev, in od tega je bilo vzpostavljenih terjatev v višini 6,3%
izplačanih sredstev.
Razlog za razlike med načrtovano in realizirano fizično izvedbo je relativno slab odziv
prijaviteljev na razpis, prvi razpisni rok je bil v času letnih dopustov, precej je bilo
odstopov od vlog/pogodb zaradi poslovnih razlogov, neizpolnjevanja razpisnega pogoja
glede plačanih davkov in drugih dajatev ter prepovedi zniževanja števila zaposlenih v
zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo vloge. Prav tako je eden izmed razlogov
majhnega števila vključitev ta, da mladi, ki se jim je septembra 2008 iztekel status
študenta, niso izpolnjevali pogoja glede 3 mesečnega trajanja brezposelnosti na Zavodu.
Program kot celota ni bil uspešen.
6.2.4

ZAPOSLI ME- SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ZAPOSLJIVIH
OSEB

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati 30. 1. 2009 z objavo javnega razpisa, ki se je
29. 1. 2010 zaprl zaradi pomanjkanja sredstev. 19. 3. 2010 se je odprl nov javni razpis
»Zaposli me 2«, ki se je zaključil 25. 2. 2011. V istem letu se je 19. 9. 2011 odprl nov
javni razpis »Zaposli me 3«, ki se je zaključil 29. 2. 2012. Ponovno se je 21. 6. 2012
objavilo novo javno povabilo »Zaposli me 4«, ki bo predvideno odprto do 30. 10. 2013.

Cilj in namen: na vseh javnih razpisih/povabilih povečati zaposlenost težje zaposljivih
oseb.

Postopek izvajanja: na vse objavljene javne razpise in javno povabilo so se lahko
prijavljali le tržni delodajalci, ki so bili ob izpolnjevanju pogojev javnega razpisa/povabila
upravičeni do subvencije, v kolikor so za polni delovni čas za obdobje enega leta oziroma
na prvem javnem razpisu tudi za obdobje dveh let, bili upravičeni do subvencije v višini
4.000,00 oziroma 8.000,00 EUR.

Ciljna skupina: na vseh javnih razpisih/povabilu so to težje zaposljive brezposelne osebe,
kamor se uvrščajo osebe, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih kriterijev: so starejše od
50 let, so mlajše od 25 let in v zadnjih 6 mesecih niso imele redno plačane zaposlitve, so
iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema
letoma ter so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidencah Zavoda, so mlajši od 30 let z
dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo) in imajo poklic, ki se uvršča med
suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih
6 mesecih niso imeli redno plačane zaposlitve, niso dosegli stopnje srednjega strokovnega
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izobraževanja, srednjega poklicnega tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega
izobraževanja, so prijavljeni v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen
oseb vključenih v javna dela (Zavod RS za zaposlovanje, 2011b).

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Od načrtovanih 12.492 zaposlitev je bilo realiziranih do 31. 12. 2012 vseh zaposlitev
skupaj 11.533, kar predstavlja 92,3 % realizacijo.

Od 11.533 oseb je bilo zaposlenih:
- 5.407 žensk, kar predstavlja 46,8 %,
- 2.821 oseb mlajših od 25 let,
- 1.146 oseb starih od 55 do 64 let.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
61.710.458,30 EUR
- Izplačilo sredstev v višini do 31. 12. 2012:
43.315.181,11 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
2.548.369,39 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
1.395.503,22 EUR

Uspešnost programa: program sodi med kurativne programe na trgu dela in sledu cilju 2.
razvojne prioritete: povečanju deleža mladih do 25 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, ter odraslih pred dopolnjenim 12 mesečno brezposelnostjo in povečanje
deleža ohranjenih delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta.
Program še ni končan zato še niso doseženi vsi cilji. Do 31. 12. 2012 je bilo število
zaposlitev žensk nekoliko manjše od predvidenih 55 % vseh zaposlitev. Delež oseb
mlajših od 25 let je 24,4 odstotke vseh zaposlenih in delež starejših od 55 let je 9,9
odstoten. Obdobje spremljanja zaposlitev 12 mesecev po zaključku programa še ni
zaključeno zato prav tako doseženo število 1.812 še ni dokončno. Višina izplačanih
sredstev je v višini 70,1 % vseh razpoložljivih sredstev. Vzpostavljene terjatve sredstev so
v višini 5,8 % vseh izplačanih sredstev. Program še ni zaključen vendar velja za enega
uspešnejših programov APZ in se zato izvaja skozi več let.
6.2.5 INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati v letu 2010 in se nadaljuje vse do leta 2015.
Cilj in namen: cilj izvajanja programa je pridobitev spretnosti in znanj, ki bodo povečale
zaposljivost brezposelnih oseb, namen vključitve in sodelovanje v programu je
brezposelnim osebam povečati zaposlitvene možnosti (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).

Postopek izvajanja: izvajalci usposabljanj in izobraževanj so bili v letu 2009 izbrani v
okviru javnega naročila od leta 2011, pa na osnovi javnega povabila za vpis izvajalcev
usposabljanj v register izbranih izvajalcev usposabljanj. Z izbranimi izvajalci ima ZRSZ
sklenjene krovne pogodbe za izvajanje programov. Brezposelne osebe se napotuje k
izvajalcem na osnovi izdanih naročilnic. Izvajalci prejmejo plačilo opravljene storitve po
koncu usposabljanja, če pa traja usposabljanje več kot 30 dni, se izvede izplačilo v dveh
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obrokih. Vključenim brezposelnim osebam se povrnejo potni stroški in dodatek za
aktivnost mesečno za pretekli mesec na podlagi liste prisotnosti.

Ciljna skupina: so brezposelne osebe, predvsem tiste brez ustrezne izobrazbe, brez
delovnih izkušenj ali tiste s suficitarnimi poklici20.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Od načrtovanih 31.500 vključitev brezposelnih oseb v program je bilo do konca leta
2012 realiziranih 23.400 vključitev, kar predstavlja 74,3 %.
 Od 23.400 oseb je bilo vključenih:
- 12.757 žensk, kar predstavlja 54,5 %
- 2.384 oseb mlajših od 25 let,
- 570 oseb starih od 55 do 64 let,
- 1.037 brezposelnih oseb s statusom invalida.
 Od 23.400 vključenih oseb je 17.965 oseb imelo uspešen zaključek od tega 10.034
žensk oziroma 55,85 %.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
26.520.243,97 EUR
- Izplačilo sredstev do 31. 12. 2012 v višini:
11.063.536,45 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
30.272,41 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
19.529,96 EUR

Uspešnost programa: program sodi med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 2.
razvojne prioritete: povečanje števila oseb, ki so pridobile nacionalno poklicno
kvalifikacijo, znižanje števila brezposelnih brez izobrazbe oziroma z nizko stopnjo
izobrazbe. Število vključenih do konca leta 2012 sledi zastavljenim ciljem. Med vsemi
vključenimi je nekoliko manjši odstotek (2,4) vključenih oseb starejših od 55 let, kar kaže
na dejstvo, da se starejše osebe težje odločajo za vključitve v usposabljanja in
izobraževanja ter prekvalifikacije. Med vključenimi udeleženci je vključenih tudi 4,4
odstotka invalidnih oseb. Delež uspešno zaključenih izobraževanj je v višini 76,7 odstotka
od tega so uspešnejše ženske od moških, ženski delež,med vsemi, ki uspešno zaključijo
usposabljanje, je v višini 55.85 odstotkov, glede na vse vključene ženske v usposabljanju
pa je ta delež 78,6 odstoten. Višina vzpostavljenih terjatev sredstev je majhna 0,3
odstotke glede na izplačana sredstva. Program se skozi vsa leta izvaja uspešno in z novelo
ZUTD-ja bo omogočeno še lažje in hitrejše izbiranje izvajalcev usposabljanj in
izobraževanj, kar bo vplivalo na hitrejšo odzivnost glede na potrebe na trgu dela.
6.2.6

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Čas izvajanja: program se je pričel izvajati z objavo javnega povabila 23. 4. 2009, ki se je
zaradi porabe sredstev zaprl dne 29. 9. 2009. Naslednje javno povabilo se je objavilo dne
16. 10. 2009 in se je zaključilo 1. 9. 2011. Zadnje javno povabilo, ki je še odprto je bilo
objavljeno dne 1. 3. 2012 in bo odprto predvideno do 1. 6. 2013.

20

Poklici, za katere je usposobljenega preveč kadra.
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Cilj in namen: namen programa je skozi vsa javna povabila pridobitev in krepitev
sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja
oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Cilj programa je izboljšati
zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb po zaključku usposabljanja in s tem povečati
njihovo konkurenčnost na trgu dela (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).

Postopek izvajanja: na osnovi prvega javnega povabila v letu 2009 je usposabljanje na
delovnem mestu potekalo od najmanj 1 do največ 3 mesecev pod strokovnim vodstvom
mentorja, na konkretnem delovnem mestu pri izvajalcu usposabljanja in sicer v skladu s
programom usposabljanja. Usposabljanje se izvaja na konkretnem delovnem mestu. V
okviru drugega javnega povabila se je lahko izvajalo zraven krajšega – 2 mesečnega tudi
daljše usposabljanje to je od 3 do 6 mesecev, vendar je bil delodajalec zavezan po
končanem daljšem usposabljanju zaposliti najmanj 50 % oseb, ki so uspešno zaključile
usposabljanje. V okviru tretjega javnega povabila, ki je bilo objavljeno v letu 2012 je
lahko usposabljanje na delovnem mestu potekalo 1 mesec, v kolikor je šlo za
usposabljanje na preprostih delovnih mestih in 2 meseca, v kolikor je bilo usposabljanje
na zahtevnejših delovnih mestih. Od 3. 12. 2012, to je od dneva, ko se je zaprlo javno
povabilo Prvi izziv, lahko traja usposabljanje 3 mesece v primeru, ko se v program
vključujejo brezposelne osebe, mlajše od 30 let. Vsa usposabljanja se izvajajo pod
mentorstvom in v skladu s pripravljenim programom usposabljanja. Delodajalcu se
povrnejo stroški zdravniškega pregleda za brezposelno osebo in priznani so mu stroški
mentorstva, v letu 2012 so stroški mentorstva priznani samo v primeru, v kolikor ne gre
za delodajalca iz sektorja država. Brezposelne osebe v času vključitve v program prejmejo
dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.

Ciljna skupina: so vse brezposelne osebe prijavljene v evidenci ZRSZ. Edini pogoj je, da se
osebe ne vključujejo k izvajalcem, pri katerih so bile zaposlene, ali so bile pri njih že na
usposabljanju.

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):


Do 31. 12. 2012 je bilo v okviru vseh javnih povabil vključenih 15.793 brezposelnih
oseb. Od tega je bilo vključenih:
- 9.033 žensk, kar predstavlja 57,2 % vseh vključenih
- 3.099 oseb mlajših od 25 let,
- 219 oseb starih od 55 do 64 let,
- 1.868 dolgotrajno brezposelnih oseb in
- 598 brezposelnih oseb s statusom invalida
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
32.215.288,24 EUR
- Izplačilo sredstev do 31. 12. 2012 v višini:
20.558.119,62 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
7.301.48 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
3.237,96 EUR
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Uspešnost programa: program sodi med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 2.
razvojne prioritete: povečanje deleža mladih do 25 let v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, ter odraslih pred dopolnjeno 12 mesečno brezposelnostjo, povečanje deleža
dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
V okviru programa je sicer nizek delež vključitve brezposelnih oseb starejših od 55 let
(1,3%), je pa dosežen cilj 55 % vključitve žensk v program. Vsi cilji programa so skozi vsa
leta izvajanja programa doseženi in program velja za uspešnega. Izplačana sredstva so
bila do 31. 12. 2012 v višini 63,8 % vseh razpoložljivih sredstev, višina vzpostavljenih
terjatev sredstev pa je glede na izplačana sredstva pod 1 %. Glede na doseganje
zastavljenih ciljev je program uspešen in je zato tudi smiselno njegovo izvajanje skozi več,
let, kar se tudi izvaja. To je program, katerega vsebina se skozi leta izvajanja med vsemi
programi najbolj spreminja in te spremembe se rezultat razmer na trgu dela.
6.2.7

USPOSABLJANJE ABSOLVENTOV

Čas izvajanja: program se je izvajal v okviru dveh javnih razpisov. Prvi javni razpis se je
pričel izvajati dne 5. 9. 2009 in se je zaključil dne 31. 3. 2010. Drugi javni razpis je bil
objavljen 3. 12. 2010 in se je izvajal do dne 31. 3. 2011.

Cilji in namen: namen programa je bil aktiviranje študentov v absolventskem stažu21, da
aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo vključitev na
trg dela in spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev za
polni delovni čas za 6 mesecev. Cilj programa je bil izboljšati zaposlitvene možnosti
diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela (Zavod RS za zaposlovanje,
2013).

Postopek izvajanja: absolventi so bili pred zaposlitvijo pri izbranem delodajalcu na
usposabljanju na delovnem mestu, ki je lahko potekalo od enega do največ šest mesecev
in največ 100 ur na mesec. Po uspešno izvedenem usposabljanju je lahko delodajalec
uveljavljal še subvencijo za zaposlitev diplomanta, če ga je zaposlil za 6 mesecev za polni
delovni čas. Višina subvencije je bila 2.000,00 EUR.

Ciljna skupina: ciljna skupina so bili prvotno študenti v absolventskem stažu, ki so
zaključevali univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo. V letu 2010 na podlagi
drugega javnega razpisa so bili določeni kot ciljna skupina tudi študentje, ki so
zaključevali vsaj VI. raven izobrazbe oz. vsaj 1. bolonjsko stopnjo (Zavod RS za
zaposlovanje, 2010b).

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):



21

Od skupno načrtovanih 600 vključitev je bilo na obeh javnih razpisih realiziranih 342
vključitve kar predstavlja 57 %.
Od 342 oseb je bilo vključenih:
- 168 žensk, kar predstavlja 49,1 %,
Absolventski staž se za namen tega programa definira kot obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija.
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- 169 oseb mlajših od 25 let.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
- Izplačilo sredstev v višini:
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:

2.700.000,00 EUR
816.714,24 EUR
17.519,25 EUR
8.811,50 EUR

Uspešnost programa: program sodi med preventivne programe na trgu dela. Doseženi
cilji so pod pričakovanimi. Zanimanje delodajalcev za prvi objavljeni javni razpis v letu
2009 je bilo manjše od pričakovanega ter manjše kot na drugih razpisih ZRSZ. Razlog za
slab odziv je bil v ozko definirani ciljni skupini in tudi dejstvu, da za študente
usposabljanje ni bilo zanimivo glede na možnosti dela v okviru študentskega servisa. Ob
upoštevanju možnih razlogov za slabši odziv delodajalcev je ZRSZ ob koncu leta 2010,
objavil nov - istoimenski, javni razpis, s katerim se je razširila ciljna skupina oseb, ki se je
lahko vključila v program, kar je deloma pripomoglo k nekoliko višjemu odzivu
delodajalcev. Zanimanje za ta razpis je bilo nekoliko večje, kar pa je možno pripisati tudi
temu, da v času objave javnega razpisa ni bilo odprtih nobenih drugih podobnih javnih
razpisov. Kljub povečanemu zanimanju pa je realizacija programa glede na zastavljene
fizične cilje slaba. V program se je vključilo 342 oseb, kar je samo 57 odstotkov glede na
zastavljene cilje. Po končanem usposabljanju in po končanju študija se je v okviru obeh
javnih razpisov zaposlilo 106 udeležencev programa za najmanj 6 mesecev za polni
delovni čas. Cilj števila ohranitev zaposlitve 12 mesecev po zaključku izvajanja je bil 30
odstoten. Do 30. 6. 2012 je bilo ohranjenih 60 zaposlitev, kar predstavlja 41 odstotkov od
vseh vključenih, zato se že šteje, da je cilj ohranitve zaposlitve dosežen, vendar ne glede
na to kot celota, program ni bil uspešen. Višina izplačanih sredstev je 30,2 odstotkov od
vseh razpoložljivih sredstev. Višina vzpostavljenih terjatev pa predstavlja 1,5 odstotka
vseh izplačanih sredstev.

6.3 PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V OKVIRU 4.
RAZVOJNE PRIORITETE
Cilj 4. razvojne prioritet: Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je doseči
večjo socialno vključenost in zmanjšati materialno ogroženost ranljivih skupin ter z bojem
proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti. V
okvir te razvojne prioritete se uvrščata dva programa aktivne politike zaposlovanja, ki z
izvajanjem vplivata na povečanja števila ustvarjenih delovnih mest za ranljive skupine.
Tabela 23: Programi APZ v okviru četrte razvojne prioritete
Razvojna prioriteta

Prednostna usmeritev

Enake možnosti in
spodbujanje socialne
vključenosti

4.1 Okrepitev socialne
vključenosti in boj proti
diskriminaciji
Vir: lasten, tabela 23
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Naziv programa APZ
Priložnost zame
Prvi izziv

6.3.1 PRILOŽNOST ZAME
Čas izvajanja: 3. junija 2011 je bilo objavljeno javno povabilo za izvajanje programa.
Program se je prvič pričel izvajati meseca junija leta 2011 in se je izvajal do konca leta
2011. Nato se je program ponovno pričel izvajati 24. 9. 2012 in se zaključil 31. 10. 2012.

Cilj in namen: programa v obeh letih je bil enak in sicer spodbujanje zaposlovanja in
pomoč pri ohranjanju zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin.

Postopek izvajanja: v letu 2011 in 2012 se je program izvajal na enak način. Na javno
povabilo so se lahko prijavili delodajalci iz neprofitnega sektorja, ki so najprej brezposelno
osebo imeli na enomesečnem delovnem preizkusu in po uspešno zaključenem delovnem
preizkusu so jo zaposlili za določen čas, najmanj 18 mesecev za polni delovni čas oziroma
v skladu z izdano odločbo o invalidnosti. Subvencija za zaposlitev je bila v višini 7.500 EUR
za zaposlitev. Subvencijo je delodajalec prejel v dveh enakih delih, in sicer ob zaposlitvi
vključene osebe ½ in po preteku 6 mesecev drugo ½ po izstavitvi zahtevka. Za leto 2011
je bilo predvidenih 8.240.000,00 EUR za vključitev 1000 oseb. V letu 2012 pa je bilo na
razpolago 3.944.365,00 EUR, za 500 zaposlitev.

Ciljna skupina: v letu 2011 so bile osebe, ki so bile na dan 31. 12. 2010 vključene v
programe javnih del, in sicer: invalidi, osebe, starejše od 50 let, osebe, ki so bile pred
vključitvijo v program javnega dela dolgotrajno brezposelne, in dolgotrajno brezposelne
osebe prijavljene 24 mesecev ali več, invalidi, prijavljeni 12 mesecev ali več. V letu 2012
so bile ciljna skupina brezposelne osebe, ki so bile vodene v evidenci brezposelnih oseb
ali v evidenci aktivne politike zaposlovanja zaradi vključitve v program Usposabljanja na
delovnem mestu, in so bile: dolgotrajno brezposelne osebe prijavljene 12 mesecev ali več,
ali invalidi, prijavljeni 6 mesecev ali več, ter brezposelne osebe, ki so imele na dan 1. 3.
2012 stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel,
Črnomelj, Semič in Metlika (Zavod RS za zaposlovanje, 2013).

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):
Leto 2011:


Od načrtovanih 1000 zaposlitev je bilo realiziranih 77 zaposlitev, kar predstavlja 7,7
%.
 Od 77 zaposlenih oseb je bilo zaposlenih:
- 40 žensk, kar je 51,94 %, cilj zaposlitev žensk je bil 55 %,
- 1 oseba mlajša od 25 let,
- 15 oseb starih od 55 do 64 let.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
8.240.000,00 EUR
- Izplačilo sredstev do 31. 12. 2012 v višini:
213.472,56 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
33.077,32 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
14.255,52 EUR

Leto 2012
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Od predvidenih 500 zaposlitev je bilo realiziranih 43 zaposlitev, kar je 8,6 %.
Od 43 zaposlitev je bilo zaposlenih:
- 26 žensk, kar je 60,4%, cilj zaposlitev žensk je bil 55 %.
- 1 oseba mlajša od 25 let,
- 3 osebe stare od 55 do 64 let.
 Finančni podatki:
- Višina razpoložljivih sredstev:
3.944.365,00 EUR
- Izplačilo sredstev do 31. 12. 2012 v višini:
631.112,76 EUR
- Višina vzpostavljenih terjatev sredstev do 31. 12. 2012:
0,00 EUR
- Višina vrnjenih sredstev do 30. 11. 2012:
0,00 EUR

Uspešnost programa: program sodi med kurativne programe na trgu dela. V letu 2011 je
bil program mišljen kot nadomestilo programa javnih del, saj so bila za leto 2011 za
izvajanje programa javnih del razpoložljiva sredstva zmanjšana. Ker pa se program ni
pričel izvajati meseca januarja 2011, tako kot je bilo načrtovano ni dosegel predvidenih
rezultatov, oziroma celo nasprotno, leta 2011 program ni dosegel nobenega izmed
zastavljenih ciljev. Število vključitev v program je bilo minimalno, le 7,7 odstoten. Poraba
sredstev je v višini 16 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, višina vzpostavljenih terjatev
je v višini 2,6 % izplačanih sredstev. Je pa glede na število izvedenih zaposlitev in
izplačanih sredstev višina vzpostavljenih terjatev velika, in sicer 15,6 odstotka. Javno
povabilo je bilo objavljeno 3. 6. 2011, prve podpisane pogodbe z delodajalci so bile v
mesecu juliju 2011. Eden izmed razlogov za nizko stopnjo zaposlitve je bil v ozki definiciji
nevladnih organizacij. Ponudbo na javno povabilo so lahko oddali le delodajalci, ki so
izpolnjevali definicijo nevladnih organizacij za namen tega javnega povabila, in sicer: da
so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, ustanovah
ali zavodih, nepridobitne, neprofitne in med njihovimi ustanovitelji ni oseb javnega prava.
Prav tako pa je na manjšo prijavo delodajalcev vplival tudi neustrezen čas objave javnega
povabila. Ne glede na to, da program v letu 2011 ni dosegel prav nobenega zastavljenega
cilja in je bil tako v celoti neuspešen, je bilo v letu 2012 ponovno objavljeno istoimensko
javno povabilo, ki pa je bilo prav tako popolnoma neuspešno. Izvedenih je bilo le 8,4
odstotkov vseh predvidenih zaposlitev, dosežen je bil le cilj zaposlitve najmanj 55 %
žensk, vendar glede na tako slabo realizacijo zaposlitev, je doseganje tega cilja
brezpredmetno. Razlog za popoln neuspeh izvajanja programa v letu 2012 je čas objave
javnega povabila, in sicer meseca septembra, to je tri mesece po že drugi objavi javnega
povabila za izvajanje programov javnih del, ki je bilo objavljeno 25. maja in je bilo odprto
do konca leta 2012. Delodajalci iz nevladnega in neprofitnega sektorja so se raje odločali
za prijavo na javno povabilo za izbor programov javnih del, ki je zanje finančno
ugodnejše, saj so se jim, v kolikor so imeli zagotovljenega tudi naročnika programa, krili
vsi stroški plače za vključene brezposelne osebe. Odločitev za ponovno, popolno enako
izvajanje programa v letu 2012, potem ko je bil program v letu 2011 popolnoma
neuspešen in potem ko je že bilo v letu 2012 objavljeno javno povabilo za javna dela, ki je
pokrival enako ciljno skupino delodajalcev, kaže na popolno vsebinsko in časovno
zgrešenost programa.
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6.3.2

ANALIZA IZVAJANJA PROGRAMA PRVI IZZIV

Čas izvajanja: javno povabilo za izvajanje programa je bilo objavljeno 12. 7. 2012 in je
bilo zaradi porabe sredstev zaključeno dne 3. 12. 2012.

Cilj in namen: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so bile
najmanj 3 mesece vodene v evidenci brezposelnih oseb. Namen programa je bila
integracija mladih v delovno okolje, ter s tem izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Finančna sredstva: ob objavi javnega povabila je bilo predvidenih 9.000.000 EUR za
zaposlitev 1.240 oseb. Zaradi velikega zanimanja s strani delodajalcev so bila 25. 9. 2012
odobrena dodatna sredstva v višini 800.000,00 EUR. 6. 11. 2012 je bilo dodeljenih še
dodatnih 6.481.651.00 EUR sredstev. 29. 11. 2012 je bilo dodeljenih še dodatnih
4.030.000,00 EUR. Končna odobrena vrednost programa je tako bila 20.311.651,00 EUR
za zaposlitev 2.802 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Postopek izvajanja: na javno povabilo so se lahko prijavili delodajalci, ki so bili registrirani
za opravljanje dejavnosti, in so bili v poslovnem registru Republike Slovenije vpisani na
podlagi vpisa v sodni register kot primarni register, v poslovni register kot primarni
register, razen fizičnih oseb - sobodajalcev, ki lahko po matični zakonodaji registrirano
dejavnost opravljajo le začasno, in iz drugih primarnih registrov, če po matični zakonodaji
lahko opravljajo dejavnost. Delodajalci so morali za sprejem ponudbe izpolnjevati kar
nekaj pogojev, med katerimi je bil tudi pogoj, da ima delodajalec poravnane vse davke in
druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca
pred oddajo ponudbe na javno povabilo. Glede na težko gospodarsko situacijo je bilo med
delodajalci, ki so posredovali ponudbe, prav to največkrat razlog za nesprejetje ponudbe
zaradi neizpolnjevanja določenega pogoja javnega povabila. Število brezposelnih oseb, ki
jih je delodajalec lahko zaposlil, je bilo odvisno od njegovega povprečnega števila
zaposlenih oseb v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe; če je imel 1 osebo, je lahko
izvedel največ dve subvencionirani zaposlitvi, če je imel od 2–5 oseb je lahko zaposlil
največ 3 osebe in če je imel zaposlenih 6 ali več oseb, je lahko izvedel največ 5
subvencioniranih zaposlitev. Subvencija se je izplačala v dveh delih. Prvi del po
opravljanem trimesečnem poskusnem delu v višini 2.250,00 EUR in drugi del subvencije,
ki se je dodelil za preostali del 15-mesečne zaposlitve, je znašal 5.000,00 EUR (Zavod RS
za zaposlovanje, 2013).

Ciljna skupina: ob objavi javnega povabila so bile ciljna skupina brezposelne osebe, mlajše
od 30 let, ki so bile vsaj 3 mesece vodene v evidenci brezposelnih oseb 25. 9. 2012 je
prišlo do spremembe ciljne skupine, in sicer je bil odpravljen pogoj tri mesečne prijave v
evidenci brezposelnih oseb in nato je 7. 11. 2012 prišlo do ponovne spremembe ciljne
skupine, in sicer je bil ponovno uveden pogoj najmanj trimesečne prijave v evidenci
brezposelnih oseb. V času objave javnega razpisa – junija 2012, je bilo v evidenci
brezposelnih oseb (Tabela 24) prijavljenih dvaindvajset tisoč oseb iz zahtevane ciljne
skupine in njihovo število je še naraščalo proti koncu leta 2012.
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Tabela 24: Pregled števila brezposelnih v letu 2012 glede na določila ciljne skupine
Starost
do 17 let
18 do 24 let

apr.

maj

junij

julij

avgust

sep.

okto.
172

nov.

dec.

134

137

132

132

131

148

168

153

8.860

8.289

7.924

7.766

7.637

7.685

11.065 10.870 10.743

25 do 29 let

15.067 14.631 14.328 14.707

14.697 14.491

16.391 16.446 16.954

Skupaj

24.061 23.057 22.384 22.605

22.465 22.324

27.628 27.484 27.850

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Doseženi cilji programa glede na postavljene kazalnike in merila (interni podatki ZRSZ):
Na javno povabilo je prispelo 3.679 ponudb. Od tega je bilo ob zaključku razpisa sprejetih
2.560 ponudb za 2.876 delovnih mest. Glede na število sprejetih ponudb odstopa
Območna služba Ljubljana. Odstotek sprejetih ponudb glede na število prejetih ponudb
se giblje od 60 do 72,7 odstotka in je največji na Območni službi Velenje (Grafikon 6).
Razlogi za nesprejetje ponudb so bili predvsem v neizpolnjevanju pogojev javnega
povabila, kar nekaj pa je bilo tudi odstopov od ponudb tik pred podpisom pogodb o
izvajanju programa.
Grafikon 6: Prikaz števila prejetih in sprejetih ponudb po Območnih službah ZRSZ
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Na osnovi sprejetih 2.560 ponudb delodajalcev je bilo z delodajalci do 31. 12. 2012
podpisanih 2.356 pogodb o izvajanju programa. Največ pogodb je bilo podpisanih na
Območni službi Ljubljana, sledita Maribor in Celje ter Kranj, najmanj pogodb je bilo
podpisanih na Območnih službi Trbovlje (Grafikon 7).
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Grafikon 7: Število sprejetih in izvajanih programov po Območnih službah ZRSZ
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Število brezposelnih oseb, ki jih je delodajalec lahko zaposlil, je bilo odvisno od njegovega
povprečnega števila zaposlenih oseb v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe; če je
imel 1 osebo, je lahko izvedel največ dve subvencionirani zaposlitvi, če je imel od 2–5
zaposlenih oseb je lahko zaposlil največ 3 osebe in če je imel zaposlenih 6 ali več oseb, je
lahko izvedel največ 5 subvencioniranih zaposlitev. Največ delodajalcev 2.130 oziroma 90
odstotkov delodajalcev je zaposlilo po 1 brezposelno osebo in samo 7 delodajalcev je
zaposlilo 5 brezposelnih oseb (Grafikon 8).
Grafikon 8: Prikaz števila delodajalcev glede na predvideno število zaposlitev
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Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti se od 2.356 delodajalcev največ delodajalcev
razvršča v področje trgovine (19,6 %), sledijo predelovalne dejavnosti (19,2 %),
strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti (14,2 %) ter sorazmerno veliko je
delodajalcev s področja gradbeništvo in gostinstva (10,8 %). Na področje prometa in
skladiščenja se uvršča 114 (4,8 %) delodajalcev, na področje informatike in
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komunikacijske dejavnosti se uvršča 105 (4,4 %) delodajalcev. Prav tako
delodajalcev uvršča pod druge dejavnosti (Tabela 25).

se 105

Tabela 25: Število delodajalcev/izvajalcev glede na registrirano dejavnost
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI;
SANIRANJE OKOLJA
F GRADBENIŠTVO
G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
H PROMET IN SKLADIŠČENJE
I GOSTINSTVO
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST
OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
P IZOBRAŽEVANJE
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
S DRUGE DEJAVNOSTI
Skupaj

24
454
4
11
256
464
114
255
104
25
20
336
69
4
42
38
31
105
2.356

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Od načrtovanih 2.802 zaposlitev je bilo realiziranih do 31. 12. 2012 2.649 zaposlitev, kar
predstavlja 94,54 % načrtovanih vključitev. V mesecu decembru 2012 je bilo v evidenci
ZRSZ prijavljenih 27.850 brezposelnih oseb, starih do 29 le, in glede na to številko
predstavljajo zaposlitve v okviru programa Prvi izziv do 31. 12. 2012 22,4 odstotke
zaposlitev glede na vse prijavljene brezposelne osebe stare do 29 let.
Grafikon 9: Število zaposlenih moških in žensk
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V okviru programa je bilo zaposlenih 1.400 moških in 1.249 žensk. Število zaposlitev
žensk je nekoliko manjše od predvidenih 55 % zaposlitev žensk med vsemi zaposlenimi.
Vendar se to razmerje še lahko spremeni, zaposlitve brezposelnih oseb in s tem vključitve
se nadaljujejo še v začetku leta 2013, zato obstaja možnost, da bo načrtovani odstotek
vključitve žensk tudi dosežen.
Glede na čas trajanja brezposelnosti je največ brezposelnih, ki so se zaposlili, bilo
brezposelnih od 0–2 meseca. Razlog za to je v pogoju glede ciljne skupine, kajti v
obdobju od 25. 9. 2012 do 7. 11. 2012 je bil odpravljen pogoj trimesečne prijave v
evidenci brezposelnih in očitno je bilo v tem obdobju izvedenih tudi največ zaposlitev.
Kljub temu pa se je zaposlilo tudi 373 brezposelnih mladih oseb, ki so bile brezposelne od
12 do 23 mesecev ter 145 oseb, ki so bile brezposelne več kot dve leti (Tabela 26).
Tabela 26: Pregled števila zaposlenih po času trajanja brezposelnosti
Trajanje brezposelnosti
0–2 meseca
3–5 mesecev
6–8 mesecev
9–11 mesecev
12–23 mesecev
24–35 mesecev
3–4 leta
5–7 let
8 let ali več
Skupaj

Št. oseb
994
627
260
250
373
111
30
3
1
2.649

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)

Med vsemi zaposlenimi do 31. 12. 2012 je glede na izobrazbo največ zaposlenih oseb s V.
stopnjo izobrazbe, sledijo osebe s IV. stopnjo izobrazbe in s VII. stopnjo izobrazbe, nato
sledijo osebe s I. stopnjo izobrazbe in bolonjskimi programi, najmanj pa je zaposlenih
oseb s III. in VIII. stopnjo izobrazbe. (Tabela 27).
Tabela 27: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe
Stopnja izobrazbe

Moški

Ženske

Skupaj

I. stopnja
167
93
260
II. stopnja
35
13
48
III. stopnja
1
0
1
IV. stopnja
261
159
420
V. stopnja
702
591
1.293
VI. stopnja
53
70
123
VII. stopnja
130
239
369
VIII. stopnja
3
2
5
Bolonjski programi
48
82
130
Skupaj
1.400
1.249
2.649
Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)
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Odstotek
9,8
1,8
0,0
15,9
48,8
4,6
13,9
0,2
4,9
100

Med zaposlenimi z nižjo stopnjo izobrazbe oziroma od I. do vključno V. stopnje izobrazbe
je zaposlenih več moških kot žensk, od VI. stopnje izobrazbe naprej, pa med zaposlenimi
prevladujejo ženske (Grafikon 10).
Grafikon 10: Število zaposlenih moških in žensk po stopnjah izobrazbe
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Uspešnost programa: program spada med kurativne programe na trgu dela in sledi cilju 4.
razvojne prioritete: povečanje števila ustvarjenih delovnih mest za ranljive skupine, in
vključevanju ciljnih skupin, ki so po OP RČV opredeljene kot prioritetne. Program se šteje
za enega najuspešnejših programov, saj so bila v zelo kratkem času razdeljena vsa
sredstva, ki so bila celo dvakrat povečana, prav tako se je v program vključevala ciljna
skupina oseb, ki je med prioritetnimi skupinami za vključevanje v programe aktivne
politike zaposlovanja. Zaposlovanje brezposelnih oseb se izvaja tudi še po 31. 12. 2012,
kar pomeni, da nekoliko manjša vključitev žensk, kot je bila predvidena, še ni dokončna
in bo mogoče cilj vključitve 55% žensk od vseh vključitev dosežen. Do 31. 12. 2012 je že
v 6 primerih prišlo do prekinitev pogodbe, kar je imelo za posledico vzpostavitev terjatev v
višini 7.323,20 EUR.
Če primerjamo izvajanje programa Prvi izziv s programom Spodbujanje zaposlovanja
mladih brezposelnih oseb, ki se je izvajal v letu 2008 in v katerega se so se vključevale
brezposelne osebe, stare do 25 let s subvencijo za obdobje enega leta v višini 4.000,00
EUR lahko ugotovimo, da program iz leta 2008 za delodajalce ni bil tako zanimiv kot
zdajšnji program Prvi izziv. Tudi pri programu Prvi izziv je bilo javno povabilo za oddajo
ponudb objavljeno v, za delodajalce, neustreznem času tako kot leta 2008 v mesecu
juliju. To je mesec, ki se je v preteklih letih pokazal kot zelo neustrezen predvsem zaradi
letnih dopustov oziroma obdobja v katerem delodajalci ne zaposlujejo. Ne glede na vse to
je bilo zanimanje med delodajalci za ta program izredno veliko, zaradi česar so se
odobrena sredstva tudi dvakrat povečala. Veliko zanimanja za ta program gre pripisati
velikemu številu brezposelnih mladih oseb in situaciji na trgu dela, ko dejansko ni
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ponudbe dela. Druga posebnost tega programa, ki je lahko vplivala na veliko zanimanje
je bila ta, da med pogoji za sprejem ponudbe ni bilo pogoja, da delodajalec v zadnjih 12
mesecih pred oddajo ponudbe ni zmanjševal števila zaposlenih, ker je bil program
prijavljen kot državna pomoč po shemi »de minimis«, ki ni pogojena s prepovedjo
zmanjševanja števila zaposlitev. Pri ostalih zaposlitvenih programih je to eden izmed
pogojev, ki jih morajo delodajalci izpolnjevati in s tem se dejansko preprečuje odpuščanje
zaposlenih z namenom zaposlovanja brezposelnih oseb, za katere lahko delodajalci
prejmejo subvencijo. V izvajanjem programu je na osnovi primerjave priimkov zaposlenih
oseb in priimkov delodajalcev, ki delujejo kot samostojnih podjetniki posamezniki, možno
sklepati, da je veliko mladih (252) zaposlitev našlo pri svojih sorodnikih oziroma starših.
Pri tem se mi pojavlja vprašanje, koliko dejansko gre v teh primerih za sam namen
zaposlitve v pomenu odpiranja novih delovnih mest in ne reševanja brezposelnosti za 18
mesecev in kasneje prekinitev pogodbe in prijava oseb v evidenco brezposelnih oseb z
možnostjo prejetja denarnega nadomestila za brezposelnost. Glede na trenutne rezultate
se program šteje kot uspešen program, spremljanje ohranitve zaposlitve po 12 mesecih
vključitve pa se bo izvajalo še v letu 2014 in 2015.

6.4 ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
Za pravice porabe, ki jih ima država članica za posamezno leto na razpolago v evropskem
proračunu za izvajanje kohezijske politike, velja, da jih mora izkoristiti najkasneje v treh
letih po letu proračunske obveznosti, drugače jih Evropska komisija samodejno razveljavi.
To pravilo je veljalo za pravice porabe v letih od 2007 do 2010, pravice porabe za
preostala leta pa morajo države članice izkoristiti najkasneje v dveh letih. Konec leta 2013
pa bo zaradi združitve pravil treh in dveh let treba hkrati zagotoviti črpanje pravic porabe
iz leta 2010 in leta 2011. Tako lahko Republika Slovenija črpa sredstva Evropskega
socialnega sklada iz evropskega proračuna do 31. 12. 2015 (Računsko sodišče, 2012, str.
17-18).
Plačila sredstev upravičencem se najprej izvedejo iz državnega proračuna na podlagi
zahtevka za izplačilo. Zahtevki za izplačilo so podlaga za to, da posredniška telesa
pripravijo zahtevek za povračilo in ga predložijo organu za potrjevanje. Državni proračun
tako zalaga sredstva, ki so izplačana upravičencem, preden se ta povrnejo v državni
proračun. Ko organ za potrjevanje zahtevke za povračilo certificira, pošlje izjavo o izdatkih
in zahtevek za plačilo Evropski komisiji, ki po pregledu zahtevka sredstva nakaže na
namenske podračune (Računsko sodišče, 2012, str. 32).
V okviru črpanja sredstev na podlagi OP RČV je Slovenija do 31.3.2013 kumulativno
izplačala 57,2 odstotka vseh sredstev in 46,3 odstotke sredstev glede na pravice porabe v
obdobju 2007–2013 ima certificiranih s strani Evropske komisije (Tabela 28).
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Tabela 28: Pregled črpanja sredstev po OP RČV na dan 31.3.2013
Stanje na
31.3.2013

OP RČV

v EUR

% glede na pravice
porabe
2007–2012

2007–2013

Pravice porabe 2007–2013

889.058.088

-

-

Pravice porabe 2007–2012

761.178.777

-

85,6

880.182.600

115,6

99

835.791.745

109,8

94

810.588.552

106,5

91,2

508.593.473

66,8

57,2

388.946.583

60,1

51,5

349.903.592

54,1

46,3

Vrednost potrjenih instrumentov od 1. 1. 2007
do 31. 3. 2013
Potrjene operacije - kumulativa (od 1. 1. 2007
do 31. 3. 2013)
Podpisane pogodbe (od 1. 1. 2007 do 31. 3.
2013)
Izplačana sredstva kohezijske politike kumulativa (od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2013)
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni
organ do 31.3.13 (kumulativa 1. 1. 2007–31.
3. 2013) - EU del
Certificirani zahtevki za povračilo na EK
do 31.3.13 (kumulativa 1. 1. 2007–31. 3.
2013) - EU del

Vir: EU - skladi (2013)

Navedeni odstotki izplačanih in tudi počrpanih sredstev so glede na pravice porabe v
obdobju 2007–2013 nizki. Zaradi tako nizkih odstotkov črpanja evropskih sredstev je
organ upravljanja , to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, že v letu 2012
sprejelo ukrepe za pospešitev črpanja (MGRT, 2012a):
 tedenska medresorska koordinacija na najvišji ravni ,
 pregled in prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov, ki ovirajo črpanje,
 ustrezno opredelitev ključnih razvojnih področij, ki so bistvenega pomena tako za
črpanje sredstev, kot tudi za gospodarski zagon, kar pomeni financiranje
projektov, ki so resnično potrebni, iz EU sredstev namesto iz integralnih,
 prerazporeditve sredstev z vsebin, kjer je črpanje slabše, na vsebine, kjer bi bilo
mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke,
 zagotavljanje lastne udeležbe in nacionalnega sofinanciranja za evropske
programe in projekte v proračunu RS,
 redno pošiljanje zahtevkov za povračilo sredstev na Evropsko komisijo in s tem
zagotavljanje tekočih prilivov v državni proračun,
 povečanje kakovosti in učinkovitosti nadzora nad projekti,
 skrajšanje administrativnih postopkov.
Ne glede na sprejete ukrepe v letu 2012 je dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske
politike v Sloveniji v prvih treh mesecih leta 2013 nekoliko slabša od pričakovane. Obseg
izplačil iz proračuna do konca marca 2013 je znašal dobrih 76 milijonov evrov oziroma
sedem odstotkov glede na sprejeti proračun za leto 2013 (MGRT, 2013).
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V navedenih odstotkih koriščenja sredstev, ki so prikazana v tabeli 26, so zajeta tudi
sredstva Evropskega socialnega sklada, ki se koristijo pri izvajanju programov aktivne
politike zaposlovanja. Programi aktivne politike zaposlovanja, ki se financirajo iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, se sofinancirajo v višini 85 odstotkov iz sredstev
Evropskega socialnega sklada in 15 odstotkov iz sredstev državnega proračuna.
Financiranje se izvaja na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve. V sklenjenih pogodbah so za vsak izvajani program določene
pristojnosti in odgovornosti Zavoda RS za Zaposlovanje ter tudi višina razpoložljivih
sredstev po posameznih letih izvajanja programa. Na osnovi sklenjenih pogodb se za
vsako leto delovanja Zavoda RS za zaposlovanje pripravi poslovni načrt, v okviru katerega
je načrtovano tudi koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada.
Uspešnost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja se meri tudi po porabi
predvidenih zagotovljenih sredstev za izvajanje posameznega programa. Ob pregledu
porabe razpoložljivih sredstev od leta 2008 do konca leta 2012 ugotovimo, da pri izvajanju
programov aktivne politike zaposlovanja v posameznih letih niso bila porabljena vsa
razpoložljiva sredstva. Iz priloge 5 je razvidno, da je bilo največ neizkoriščenih sredstev v
letu 2008, ko so se pričeli izvajati prvi programi, financirani iz sredstev Evropskega
socialnega sklada. V tem letu je ostalo neporabljenih 25.704.300,00 EUR oziroma 97,8
odstotka vseh razpoložljivih sredstev. V letu 2009 se je pričelo izvajati največ programov
aktivne politike, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada in v tem letu je tudi
ostalo neporabljenih najmanj razpoložljivih sredstev in sicer 6.863.456,20 EUR oziroma
16,2 odstotka. Glede na naraščajočo brezposelnost v letu 2009 so se razpoložljiva
sredstva v letu 2010 skoraj podvojila, vendar je prav v tem letu ostalo neporabljenih
25.441.459,58 EUR oziroma 32,5 odstotka vseh razpoložljivih sredstev. Situacija glede
neporabljenih sredstev je bila v letu 2011 podobna kot v letu 2010, neizkoriščenih je
ostalo 29,4 odstotka razpoložljivih sredstev. V letu 2012 so se razpoložljiva sredstva glede
na predhodna leta zmanjšala in jih je bilo 37.506.418,00 EUR. Od tega je ostalo
neporabljenih 8.710.656,04 EUR, kar je 23,2 odstotka.
Razlogi za neizkoriščena sredstva v posameznih letih so različni:
 neustrezni čas objave javnih razpisov/povabil,
 delodajalci ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev javnih razpisov/povabil,
 neustrezno izbrana ciljna populacija delodajalcev, ki lahko kandidira na javnem
razpisu/povabilu,
 neustrezno določene ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v programe,
 dolgi administrativni postopki od prejema vlog do izdaje pogodbe,
 potreben čas od priprave zahtevka upravičenca do izplačila sredstev. V letih od
2008 do 2010 je bil ta čas dolg tudi do 120 dni,
 delodajalci so predvideli več subvencioniranih zaposlitev, kot so jih realizirali,
 programi so bili vsebinsko nezanimivi za delodajalce.
Navedene razloge se skozi leta izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja in z
uvedbo novih programov poskuša odpravljati, vendar kljub temu še vedno vsako leto
ostanejo neizkoriščena sredstva.
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7 PREVERITEV HIPOTEZ


Preveritev prve hipoteze: Programi aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v
Sloveniji in se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada so skladni s cilji
Operativnega programa razvoja človeških virov.



Hipoteza je potrjena.

S to hipotezo sem preverjala, ali so programi aktivne politike, ki se financirajo iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, res skladni s cilji Operativnega programa razvoja človeških
virov in ugotovila, da se izvajani programi aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2008–
2012 razvrščajo v naslednje tri razvojne prioritete in prednostne usmeritve:
-

-

Prvo razvojno prioriteto: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in znotraj te v
prednostno usmeritev: Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in
zaposljivost in Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.
V drugo razvojno prioriteto: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
V četrto razvojno prioriteto: Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
ter prednostno usmeritev: Okrepitev socialne vključenosti in boj proti
diskriminaciji.

V okviru vsake posamezne razvojne prioritete in prednostne naloge izvajani programi
sledijo posameznim specifičnim ciljem prednostne naloge. Vsi doseženi posamični cilji pa
vplivajo na določene strateške cilje OP RČV:
-

-

krepitev potencialov ljudi za doseganje večje konkurenčnosti,
v okviru fleksibilizacije trga dela povečati in pospešiti odliv in mobilnost iz
brezposelnosti oz. neaktivnosti ter zmanjšati problem dolgotrajne brezposelnosti in
regionalnih razlik,
okrepiti socialno vključenost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam
diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.



Preveritev druge hipoteze: V programe aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo
v RS in se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se prednostno
vključujejo mladi do 25 let in starejši od 55 let.



Hipoteza je potrjena.

S to hipotezo sem preverjala oziroma ugotavljala, ali v okviru programov aktivne politike
sledimo vključevanju mladih in starejših brezposelnih oseb, ki so v okviru Operativnega
programa opredeljeni kot prednostna ciljna skupina in ugotovila, da so mladi do 25 let
oziroma 30 let in starejši od 50 let ciljna skupina za vključitev v dejansko prav vse
programe aktivne politike zaposlovanja, ki so se oziroma se še izvajajo in so financirani iz
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sredstev Evropskega socialnega sklada. Namensko, za vključevanje teh dveh ciljnih
skupin, sta se v letu 2008 izvajala dva programa, in sicer Spodbujanje zaposlovanja
mladih brezposelnih oseb in Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. V letu
2009 in še v letu 2010 se je izvajal program Absolvent, aktiviraj in zaposli se, ki je bil
namenjen mladim, in sicer študentom. V letu 2012 se je prav tako za mlade do 30 let
izvajal program Prvi izziv, ki je bil zelo uspešen. Čeprav so tudi starejši od 50 let, ciljna
skupina za vključevanje v vse programe aktivne politike zaposlovanja, se izključno za njih
po letu 2008 ni izvajal noben program aktivne politike zaposlovanja, čeprav je med vsemi
brezposelnimi, starejših od 50 let 34 odstotkov, mladih do 25 let pa le 11,7 odstotka.
Slovenija se pri vključevanju mladih in starejših oseb v programe, ki so financirani iz
sredstev Evropskega socialnega ne razlikuje od drugih članic UE. To je pričakovano, saj
morajo vse članice upoštevati pri pripravi programov, ki se financirajo iz strukturnih
sredstev strategije EU. Iz tabele 8. in 9., kjer so prikazane prednostne naloge, cilji in ciljne
skupine, ki se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada v Nemčiji in Avstriji, je
razvidno, da so postavljene prednostne naloge, cilji in ciljne skupine, dokaj podobni
prednostnim nalogam, ciljem in ciljnim skupinam določenim v okviru OP RČV v Sloveniji.
To velja še posebej za Avstrijo, kjer so v vseh štirih prednostnih nalogah, ki so namenjene
vključevanju oseb, kot ciljna skupina za vključitev zmeraj navedeni mladi ter starejše
osebe.


Preveritev tretje hipoteze: V RS se več let zapovrstjo izvajajo le tisti programi
aktivne politike zaposlovanja, ki so se glede na zastavljene kazalnike pokazali kot
uspešni.



Hipoteza ni potrjena

S postavitvijo te hipoteze sem preverjala, ali namenjamo javna sredstva samo za uspešne
programe, ki pripomorejo k zmanjšanju števila brezposelnih oseb. Večina izvajanih
programov, ki se izvajajo več let zaporedoma, je glede na zastavljene kazalnike uspešna.
Pri tem so v ospredju programi, ki sodijo med programe izobraževanja in usposabljanja.
Med manj uspešne oziroma neuspešne programe, katerih izvajanje se je nadaljevalo skozi
več let spadajo programi, ki se izvajajo kot subvencionirane zaposlitve brezposelnih oseb.
V obdobju od leta 2008 do 2012 so se izvajali trije takšni programi, in sicer:
-

Program Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se je prvič
pričel izvajati leta 2008 in je bil namenjen netržnim delodajalcem, za zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih oseb. Od predvidenih 915 zaposlitev jih je bilo izvedenih
le 313 zaposlitev. Program se je nato izvajal tudi leta 2009, le da je bil nekoliko
spremenjen in je bil namenjen vsem delodajalcem, zahtevan pa je bil opis
projekta za zaposlitev brezposelne osebe na točno določenih možnih področjih.
Od predvidenih 1000 zaposlitev, jih je bilo realiziranih 694 in tudi tokrat program
ni izpolnil predvidenih pričakovanj.
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-

-

Program Absolvent, aktiviraj in zaposli se je prvič pričel izvajati leta 2009. Od
predvidenih 600 vključitev jih je bilo realiziranih 149. Leta 2010 se je program
ponovno pričel izvajati in je bilo prav tako od predvidenih 600 vključitev
realiziranih 193 vključitev.
Program Priložnost zame se je prvič pričel izvajati leta 2011 in od načrtovanih 900
zaposlitev je bilo realiziranih 77 zaposlitev. Drugič se je program pričel izvajati leta
2012, od načrtovanih 500 zaposlitev je bilo realiziranih 43 (8,6 %) zaposlitev pri
nevladnih delodajalcih.



Preveritev četrte hipoteze: S programi aktivne politike zaposlovanja v RS
pravočasno neposredno interveniramo na trgu dela.



Hipoteza je delno potrjena

S postavitvijo te hipoteze sem želela ugotoviti, ali so javni razpisi/povabila za izbor
delodajalcev pripravljena pravočasno, da so za delodajalce zanimiva in ko jih potrebujejo.
Hipotezo sem preverjala skozi datum pričetka izvajanja posameznih programov in skozi
vzroke za manjšo prijavo delodajalcev na določene programe aktivne politike zaposlovanja
ter nedoseganje predvidenega števila realiziranih vključitev/zaposlitev. Ugotovila sem, da
v primeru programov, ki preventivno delujejo na trgu dela in pri programih, kjer gre za
različna usposabljanja, se pojavljamo na trgu dela pravočasno in so tudi s strani
delodajalcev in brezposelnih oseb dosežene predvidne vključitve. V primeru programov,
kjer gre za subvencionirane zaposlitve brezposelnih oseb in dejansko kurativno delovanje
na trgu dela, sem ugotovila, da se velikokrat zgodi, da se programi ne pričnejo izvajati
pravočasno in da ne dosegajo zastavljenih ciljev. Največji razlog za nedoseganje cilja
števila vključitev je neustrezen čas objave javnih razpisov/povabil. V veliko programih šele
-– meseca junija, to je čas, ko se že bližajo dopusti v podjetjih in ko je zaposlovanje
najmanjše. V nekaterih primerih je zraven ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev
dodan še kakšen pogojni kriterij, npr. čakalna doba, ki nato v določenih primerih vpliva na
slabše rezultate zaposlitev. Takšen primer je subvencija za mlade brezposelne osebe iz
leta 2008, kjer je bil razlog, zraven neustreznega časa objave javnega razpisa, tudi
določena ciljna skupina, mladi do 25 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci
Zavoda. Tako mladi, ki se jim je iztekel status dijaka 31. 8. in status študenta dne 30. 9.,
niso izpolnjevali pogoja 3 mesecev prijave na ZRSZ, za kar je bilo posledično tudi manj
vključitev.
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8

REZULTATI ANALIZE USPEŠNOSTI PROGRAMOV APZ

8.1 DOSEŽENI REZULTATI ANALIZ IN PREDSTAVITVE PROGRAMOV
Z magistrskim delom sem poskusila prikazati, kako uspešni so bili programi aktivne
politike zaposlovanja v obdobju 2007–2012, ki se financirajo iz sredstev Evropskega
socialnega sklada, glede na zastavljene cilje števila vključitev, ciljnih skupin in porabe
sredstev, saj gre za pomembne regulatorje trga dela in za porabo javnih sredstev. Za
programe aktivne politike zaposlovanja se namenjajo vsako leto velika finančna sredstva
in zato je pomembno, da se programi izvajajo uspešno. Na uspešnost izvajanja
programov vplivajo trije ključni akterji, to so MDDSZ in ZRSZ, kot vsebinska in
organizacijska pripravljavca programov aktivne politike zaposlovanja, delodajalci - izvajalci
programov in tudi brezposelne osebe, kot udeleženci programov. V magistrskem delu sem
se osredotočila samo na prva akterja MDDSZ in ZRSZ, kot vsebinska in organizacijska
pripravljavca programov. Uspešnost programov sem ugotavljala na osnovi predstavitve in
analize določenih programov aktivne politike zaposlovanja, ki se financirajo iz sredstev
Evropskega socialnega sklada.
Glede na navedeno sem ugotovila, da se programi aktivne politike, gledano na splošno,
izvajajo uspešno. Ko pa se konkretno pogleda posamezne izvajane programe, pa pridemo
do ugotovitve, da vsi programi niso uspešni (Priloga 4). Programi aktivne politike
zaposlovanja, ki spadajo pod programe izobraževanja in usposabljanja, se izvajajo
uspešno in dosegajo ali celo presegajo zastavljene cilje. Med programi aktivne politike
zaposlovanja, ki se izvajajo kot subvencionirane zaposlitve, pa se je v tem obdobju
izvajalo kar nekaj programov, ki pri doseganju zastavljenih ciljev niso bili uspešni. Razlogi
za neuspešnost, ki so na strani ZRSZ oziroma MDDSZ, kot pripravljavca programov so:
 Neustrezen čas objave javnih razpisov/povabil. V obdobju, v katerem sem
preučevala izvajanje programov, je bila večina javnih razpisov/povabil objavljena
meseca junija. To je čas, ko se že bližajo letni dopusti in je zaposlovanje pri
delodajalcih najmanjše;
 Neustrezno definirani ciljni delodajalci, ki lahko pridobijo sredstva za
subvencionirane zaposlitve. Programi, na katere se lahko prijavijo le netržni
delodajalci, so praviloma neuspešni (program Spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb iz leta 2008 in Priložnost zame leta 2011 in 2012).
Večina netržnih delodajalcev praviloma nima zagotovljenega stalnega vira
financiranja v takšen obsegu, da bi lahko zagotovili zaposlitev za zahtevano
obdobje. V kolikor netržni delodajalci izpolnjujejo po vsebini dela kriterije za
izvajanje programov javnih del, se raje odločajo zanje, ker so zanje finančno
ugodnejši;
 Neustrezno definirane ciljne skupine brezposelnih oseb z določenimi dodatnimi
pogoji za vključitev v programe. Največkrat je kot dodatni pogoj določen pogoj
izpolnjevanja zahtevane čakalne dobe, ki pa mora biti preudarno določen. Kajti
lahko se zgodi, da dodatni pogoj postane razlog za nedoseganje zastavljenih ciljev
(program Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz leta 2008);
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Izplačevanje subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb v enkratnem znesku ob
izvedeni zaposlitvi je med drugim tudi razlog za veliko število vzpostavljenih
terjatev sredstev pri programih subvencioniranih zaposlitev. Terjatev sredstev je
zanemarljivo malo pri programih usposabljanja in izobraževanja, saj se tam
sredstva izplačujejo na podlagi opravljene storitve. Pri zaposlitvenih programih pa
se vzpostavljajo terjatve sredstev v primerih, ko pride do predčasne prekinitve
zaposlitve brezposelnih oseb. Terjatev sredstev je pri zaposlitvenih programih kar
veliko. Glede na izplačana sredstva se terjatve sredstev gibljejo v višini 5–10
odstotkov. Od tega je tudi velik odstotek nevrnjenih sredstev s strani delodajalcev.
Terjatev sredstev se nikoli ne spremlja posebej oziroma se o njih ne poroča v
okviru zahtevanih poročil o izvajanju programov, na osnovi katerih se ugotavlja
uspešnost posameznih programov. Za vse vzpostavljene terjatve sredstev se vodi
posebna evidenca, tako imenovani register nepravilnosti, ki se s strani ZRSZ
posreduje vsake tri mesece na MDDSZ, in hkrati se za vse vzpostavljene terjatve
pripravljajo negativni zahtevki, na osnovi katerih se ob pripravi zahtevkov za
povračilo sredstev iz EU le–ti zahtevki po posameznih operacijah – programih
zmanjšajo za višino vzpostavljenih terjatev sredstev. Dejansko vzpostavljene
terjatve sredstev zmanjšujejo znesek zahtevka za povračilo sredstev iz Evropskega
socialnega sklada, kar v vsakem primeru vpliva na končno uspešnost programov
kot celote in tudi uspešnost črpanja sredstev, ki so bila odobrena v okviru OP RČV.

8.2 UPORABNOST REZULTATOV V PRAKSI IN PRISPEVEK K STROKI
Namen dela je bil ugotoviti, ali se programi aktivne politike zaposlovanja izvajajo uspešno.
Pri ugotavljanju uspešnosti izvajanih programov sem upoštevala postavljene kazalnike
rezultata in učinka, ki so bili postavljeni ob pripravi programov, ter tudi višino
vzpostavljenih terjatev. Z rezultati sem želela pridobiti podatke za preveritev postavljenih
hipotez, vendar ocenjujem, da so lahko predstavljena dejstva tudi podlaga za nadaljnje
strokovne odločitve.
Ker sem izbrala temo s svojega delovnega področja, jo bom uporabila pri svojem
nadaljnjem delu, prav tako pa jo bom predstavila svojim sodelavcem na področju
programov aktivne politike zaposlovanja, kajti nekateri med njimi sodelujejo tudi v samem
procesu priprave posameznih programov aktivne politike zaposlovanja, določanju ciljev in
meril za merjenje uspešnosti.
Pri pripravi programov bi za uspešnejše doseganje zastavljenih ciljev bilo po mojem
mnenju, potrebno narediti še naslednje:
 Analizo prijavljenih brezposelnih oseb po posameznih ciljnih skupinah; starosti,
čakalni dobi, izobrazbi in tudi glede na prebivališče in na osnovi ugotovitev ciljnih
skupin brezposelnih oseb, ki najbolj potrebujejo vključitev v programe aktivne
politike zaposlovanja, pripraviti ustrezne programe;
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Analizirati oziroma več pozornosti posvetiti dogajanju v gospodarstvu ter bodočim
potrebam na trgu dela in temu prilagajati oblikovanje in izvajanje ustreznih
programov aktivne politike zaposlovanja;
Hitrejše zaznavanje potrebe na trgu dela in gospodarskih gibanj. Tako bi lahko
Zavod RS za zaposlovanje bistveno hitreje in bolj sistematično pristopil k delu z
delodajalci na posameznem lokalnem področju;
Pravočasna priprava in predvsem objava javnih povabil. Javna povabila za
subvencioniranje zaposlitev je potrebno pripraviti in objaviti praviloma v začetku
leta, rekla bi, da najkasneje meseca februarja, da se lahko izvedejo vsi potrebni
postopki in lahko delodajalci zaposlijo brezposelne osebe, ko jih res potrebujejo;
Izvajanje vseh programov subvencioniranih zaposlitev v skladu s pravili državnih
pomoči za zaposlovanje. Vsi zaposlitveni programi, kjer delodajalci prejmejo za
zaposlitev subvencijo sredstev, bi se morali izvajati kot državna pomoč za
zaposlovanje, kar pomeni, da se preverja pogoj, da delodajalci v zadnjih dvanajstih
mesecih pred oddajo vloge za subvencijo, niso zmanjševali števila zaposlenih,
razen iz dopustnih razlogov. Tako bi se izognili, da bi prihajalo do odpuščanj
delavcev in zaposlovanju brezposelnih oseb, za katere lahko delodajalci prejmejo
subvencijo in temu, da po preteku potrebnega časa zaposlitve delodajalci ponovno
zaprosijo za novo subvencijo za novo brezposelno osebo;
Izkaz poslovnega izida. Med zahtevane pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
delodajalci, ki se prijavljajo na določeno javno povabilo za subvencionirano
zaposlitev, bi bilo potrebno dodati tudi pozitivno bilanco uspeha poslovanja za
zadnje tri mesece pred oddajo vloge;
Izplačilo subvencije v več delih. Subvencija za zaposlitev, bi se morala izplačevati v
več delih in sicer po vsakih treh mesecih zaposlitve. Tako bi se izognili velikemu
številu vzpostavljanja terjatev sredstev;
Intenzivnejše spremljanje izvajanja programov pri delodajalcih-izvajalcih
programov;
Skozi več let izvajati samo tiste programe, ki so se res pokazali kot uspešni;
Izvesti po zaključku vsakega programa evalvacijo ali vsaj poglobljeno analizo, z
namenom ugotavljanja prednosti in slabosti programa ter ugotovitve upoštevati pri
pripravi novih programov.

Trenutne gospodarske razmere in razmere na trgu dela zahtevajo zelo hitro prilagajanje
oziroma reagiranje na določene potrebe trga dela. Zato je pomembno, da lahko s
programi aktivne politike zaposlovanja pravočasno odreagiramo na določene potrebe.
Menim, da so lahko ugotovitve, ki sem jih navedla pri analizi posameznih programov APZ,
prispevek k stroki in nadaljnjemu ukrepanju ter vodenju politike zaposlovanja, kajti
potrebno je namreč več pozornosti posvetiti spremljanju razvoja gospodarstva ter bodočih
potreb na trgu dela in temu prilagajati oblikovanje in izvajanje ustreznih programov. Na
tak način se bodo lahko zmanjševala oziroma preprečevala neskladja na trgu dela in bodo
ustrezni programi pravočasno ponujeni delodajalcem dejansko takrat, ko jih potrebujejo
oziroma tudi v tistem obdobju leta, ko poteka največ zaposlovanja.
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9 ZAKLJUČEK
Gospodarska kriza, ki se je leta 2007 pričela v ZDA, je prerasla v krizo svetovnih
razsežnosti. Prizadela je tako razvite kot nerazvite države. Dejansko je najbolj prizadela
razvite države, ki pred krizo niso imele vidnih finančnih problemov. Zaradi svetovne
gospodarske in finančne krize se je EU leta 2008 znašla v recesiji. V obliki dolžniške krize
je najprej prizadela države evro območja, kot so Portugalska, Irska, Italija, Grčija in
Španija in nato tudi ostale države. V času gospodarske krize se je v EU pričela močno
povečevati brezposelnost. Stopnja brezposelnosti se je v času gospodarske krize pričela
povečevati v vseh državah članicah EU, in sicer od leta 2008 naprej. V letih 2010 in 2011
je bila stopnja brezposelnosti na ravni EU–27 9,7 %. Za to obdobje je prav tako značilna
velika stopnja brezposelnosti mladih do 25. leta starosti, ki je bila konec leta 2012 na
ravni EU-27 23,6 %. Ker se je EU zaradi težav, ki jih je povzročila gospodarska kriza
pričela odmikati od zadanih ciljev lizbonske pogodbe, je v letu 2010 Evropska komisija
sprejela strategijo »Evropa 2020«, ki je strategija za rast, razvoj in delovna mesta in
predstavlja celovito strategijo za izhod držav članic iz gospodarske krize.
Tako kot ostale države EU, se tudi Slovenija ni mogla izogniti gospodarski krizi. Padec
gospodarske aktivnosti v Sloveniji od začetka gospodarske krize je bil med največjimi v
EU. Slovenija je z 91 % povprečne gospodarske razvitosti članic EU (merjeno z BDP na
prebivalca po kupni moči) padla na 85 % leta 2010. Kriza je najbolj prizadela podjetja s
področja predelovalnih dejavnosti, v zadnjih dveh letih pa se poglablja predvsem na
področju gradbeništva, velike pa so tudi težave v bančnem sektorju. Razmere v
gospodarstvu ostajajo negotove, k temu pa zaradi izvozne usmerjenosti države med
drugim prispevajo slabše spodbude iz mednarodnega okolja, poleg tega pa tudi
pomanjkanje naložb ter nižanje domače porabe. Prav tako poteka zelo počasi
preusmeritev od delovno intenzivnih k tehnološko bolj zahtevnim dejavnostim, zato
Slovenija v primerjavi z drugimi državami izgublja na konkurenčnosti. Hkrati s stagnacijo
gospodarstva se je z gospodarsko krizo pričela povečevati tudi brezposelnost in je iz 6,7
% iz leta 2008 do konca leta 2011 narasla na 11,8 %. V novembru letu 2012 se giblje
povprečna stopnja brezposelnosti v višini 12 %. Med brezposelnimi narašča od leta 2008
naprej predvsem delež dolgotrajno brezposelnih in starejših, prav tako pa ni zanemarljiv
procent brezposelnih žensk, oseb brez strokovne izobrazbe in oseb, ki iščejo prvo
zaposlitev, kar pa je povezano z zaposlovanjem mladih.

Kot odziv na gospodarsko krizo, so vse države članice EU sprejele različne ukrepe z
namenom preprečevanja izgube delovnih mest. Določeni proti krizni ukrepi so se izvajali in
se še izvajajo tudi s pomočjo strukturnih skladov EU, katerih cilj je zmanjševanje
regionalnih razlik med državami članicami. EU ima v obdobju 2007–2013 v okviru
regionalne politike tri glavne cilje; konvergenco, ki jo pojmujemo kot solidarnost med
regijami in katere cilj je zmanjševanje razlik med regijami, regionalno konkurenčnost in
zaposlovanje ter evropsko teritorialno sodelovanje. Za doseganje navedenih ciljev se
zagotavljajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Evropskega socialnega
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sklada in iz Kohezijskega sklada. Slovenija ima v obdobju 2007–2013 na razpolago 4,2
milijarde EUR.
Koriščenje sredstev poteka na podlagi strateških programskih dokumentov, ki jih je
Slovenija, tako kot vse ostale članice pripravila, kot osnovo za črpanje sredstev strukturnih
skladov. V zvezi z zaposlovanjem in aktivno politiko zaposlovanja je osnovni dokument
Operativni program razvoja človeških virov, v katerem so opredeljeni strateški cilji, za
katere si Slovenija prizadeva, da jih uresniči. Cilji v okviru OP RČV so razdeljeni v pet
razvojnih prioritet in znotraj prioritet v prednostne naloge, katerih nosilci so posamezna
ministrstva. Aktivnosti, ki se izvajajo na osnovi OP RČV, se financirajo iz Evropskega
socialnega sklada, ki je najstarejši izmed skladov in je bil ustanovljen z namenom
reševanja naraščajoče brezposelnosti v rudarski, premogovniški in jeklarski industriji v 60.
letih in tudi sedaj 50 let kasneje, je glavni finančni instrument za vlaganje v ljudi in
podporo zaposlovanju.
V primeru, ko se na trgu dela pojavi neskladje med povpraševanjem in ponudbo, poseže
na trg dela država s svojimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, preko izvajanja javne
službe, ki jo izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod je organiziran kot
javni zavod in deluje na območju celotne Slovenije preko svojih 12 območnih enot in 59
uradov za delo. Temeljne dejavnosti Zavoda so posredovanje zaposlitve in zaposlitveno
svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj ter
informiranje o trgu dela. Cilj vseh aktivnosti Zavoda je prispevati k povečanju zaposljivosti
in zaposlenosti in s tem namenom Zavod opravlja storitve za delodajalce, za iskalce
zaposlitve, za brezposelne osebe in za tuje državljane.
V Sloveniji se od začetka devetdesetih let izvajajo različni ukrepi aktivne politike
zaposlovanja, s katerimi država posega na trg dela. Ukrepi so se skozi leta spreminjali,
vendar je njihov namen skozi leta ostal enak. Od vstopa Slovenije v EU se za izvajanje
programov aktivne politike zaposlovanja koristijo tudi sredstva Evropskega socialnega
sklada in z njihovo pomočjo se v okviru programov aktivne politike zaposlovanja izvajajo
programi, ki v obdobju 2007–2013 zasledujejo cilje iz treh razvojnih prioritet OP RČV;
Spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih ter Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Programi APZ, ki se
financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007–2013, so se pričeli
izvajati v sredini leta 2008, kar je nekako sovpadalo s pojavom gospodarske krize in
počasnim povečevanjem števila brezposelnih oseb. Izvajati so se pričeli štirje programi, od
tega je program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih sodil med
preventivne programe, ostali trije programi pa so bili kurativni, saj so spodbujali
zaposlovanje brezposelnih starejših, mladih in dolgotrajno brezposelnih oseb. Ciljna
skupina oseb je popolnoma v skladu s cilji OP RČV, vendar so bili vsi štirje programi glede
doseganja zastavljenih
kazalnikov učinka, neuspešni. Glavnina programov aktivne
politike, ki se je financirala iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se je pričela izvajati
v letu 2009 in se nadaljevala tudi v naslednjih letih.
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Na splošno velja mnenje, da so programi aktivne politike zaposlovanja uspešni. V kolikor
podrobneje pogledamo programe, ki so se izvajali v obdobju 2007–2012 in so se
financirali iz sredstev Evropskega socialnega sklada ugotovimo, da večina izvajanih
programov predstavlja kurativne programe, torej programe, ki so namenjeni osebam, ki
so že brezposelne. Samo štirje programi so se uvršali med preventivne programe, v katere
so se vključevali zaposleni oziroma študenti. Med izvajanimi programi je večina programov
zaposlitvenih, kar pomeni, da delodajalci, v kolikor zaposlijo brezposelno osebo, prejmejo
zanjo subvencijo – določena finančna sredstva.
Med izvajanimi zaposlitvenimi programi, v navedenem obdobju lahko ugotovimo, da se je
interes delodajalcev za pridobitev subvencij za zaposlitve v zadnjih dveh letih, glede na
leto 2008, bistveno povečal. Na javna povabila se odziva vse več delodajalcev, za kar je
najbrž razlog težka gospodarska situacija. Ne glede na večje število oddanih ponudb
delodajalcev je razmerje med prejetimi in izbranimi ponudbami v zadnjih letih slabše za
približno 10 odstotkov, glede na leto 2008, ko je bil odziv delodajalcev slab. V letu 2008 je
bilo izbranih med 70 in 80 odstotkov vseh prejetih vlog, v letu 2012 jih je izbranih med 60
in 76 odstotki. Takšen odstotek neizbranih programov gre ponovno pripisati gospodarski
in finančni situaciji, saj je večina vlog delodajalcev neizbranih zaradi neizpolnjevanja
pogoja poravnanih prispevkov in davkov ter pogoja, da v zadnjih 12 mesecih niso
zmanjševali števila zaposlenih oseb. Prav tako je ugotovljeno, da so glede na postavljene
kazalnike rezultatov: število vključitev in število vključitev žensk in s tem doseganje
predvidenih rezultatov, programi usposabljanja in izobraževanja uspešnejši kot
zaposlitveni programi. To pomeni, da vsi izvajani programi niso v celoti uspešni, za kar je
kar nekaj razlogov tudi na strani pripravljavcev programov.
Ne glede na vse navedeno je ugotovljeno, da se programi aktivne politike zaposlovanja
izvajajo v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami in zasledujejo cilje Operativnega
programa razvoja človeških virov, kar pomeni, da so sredstva za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja porabljena v skladu s predpisi in usmeritvami.
S sprejetjem Zakona o urejanju trga dela, katerega namen je omogočiti državi hitrejšo
poseganje na trg dela in s tem povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih
oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, je podana podlaga za hitro in ustrezno
ukrepanje države glede na trenutne razmere na trgu dela, kar omogoča tudi razvoj varne
prožnosti in socialne zaščite. Prav tako je v zakonu zagotavlja sistematičen pristop k
poročanju, spremljanju ter izvajanju evalvacij, na osnovi česar se lahko ustrezno ukrepa
in sredstva prerazporedi v primeru ugotovitve neustreznosti ali neuspešnosti posameznih
izvajanih programov aktivne politike zaposlovanja. Zato je pomembno hkratno sprotno
spremljanje izvajanja programov APZ s strani ZRSZ in poročaje MDDSZ-ju glede vseh
ugotovljenih odstopanj, kajti to je lahko tudi v določenih primerih osnova za izvedbo
evalvacij. Na tak način se lahko zagotavlja uspešna in odgovorna poraba javnih sredstev,
saj programi aktivne politike zaposlovanja ne smejo biti namenjeni sami sebi, temveč je
oziroma mora biti njihov cilj povečanje zaposlitvenih možnosti oziroma zaposlitev
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brezposelnih oseb. Zato je potrebno strmeti k temu, da se uspešnost programov aktivne
politike poveča.
Za povečanje uspešnosti programov aktivne politike zaposlovanja in tako še boljšega
izkoristka javnih sredstev je potrebno pri pripravi programov aktivne politike zaposlovanja
posvetiti več pozornosti analizi prijavljenih brezposelnih oseb po posameznih ciljnih
skupinah, spremljati dogajanja v gospodarstvu, ter pravočasno ugotavljati določene
trende in s tem bodoče potrebe na trgu dela, za kar je ena od možnih poti tudi aktivno
sodelovanje Zavoda RS za zaposlovanje z delodajalci v lokalnem okolju. Prav tako je
potrebno posamezne programe aktivne politike zaposlovanja pripraviti in objaviti
pravočasno, da jih lahko delodajalci in tudi brezposelne osebe koristijo, ko jih res
potrebujejo. Pripravljeni programi ne smejo dopuščati, da se jih zlorabi oziroma, da se
zaradi njih doseže nasproten pomen – odpuščanje zaposlenih zaradi zaposlitev
brezposelnih oseb, za katere delodajalci lahko prejmejo subvencijo za zaposlitev. Zaradi
tega je potrebno, da se vsi zaposlitveni programi, kjer delodajalci prejmejo za zaposlitev
subvencijo sredstev, izvajajo kot državna pomoč po shemi zaposlovanja, kar pomeni, da
se preverja pogoj, da delodajalci v zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo vloge za
subvencijo niso zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov. Prav tako je
potrebno razdelati možnost izplačevanja subvencij za zaposlitev v več delih. Tako bi se
izognili velikemu številu vzpostavljanja terjatev sredstev in še intenzivnejše spremljali
izvajanje programov pri delodajalcih-izvajalcih programov z namenom ugotavljanja
prednosti in slabosti programa ter ugotovitve upoštevali pri pripravi novih programov.
Prav bi bilo, da se aktivnosti za povečanje uspešnosti programov aktivne politike
zaposlovanje pričnejo izvajati čim hitreje, saj se približuje nova finančna perspektiva EU
2014–2020, v okviru katere bodo sredstva Slovenije za kohezijsko politiko nekoliko
zmanjšana in glede na to, da bo Slovenija v tem obdobju razdeljena na dve t. i. kohezijski
regiji; Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo, bo to povzročilo spremembe v višini
sofinanciranja posameznih aktivnosti. Zato bo še toliko bolj pomembno pravočasno in
premišljeno načrtovanje posameznih programov aktivne politike zaposlovanja in
doseganje načrtovanih ciljev v okviru programov in s tem na področju trga dela.
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PRILOGE
Priloga 1: Pregled razvojnih prioritet, prednostnih nalog in nosilcev aktivnosti
Razvojna prioriteta

1. Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

Prednostna usmeritev
1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost
podjetij
1.2. Izobraževanje in usposabljanje za
konkurenčnost in zaposljivost

4. Enake možnosti in
spodbujanje socialne
vključenosti

5. Institucionalna in
administrativna
usposobljenost

MVZT in MG
MDDSZ

1.3 Štipendijske sheme

MVTZ in
MDDSZ

1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti

MDDSZ

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

3. Razvoj človeških
virov in
vseživljenjskega učenja

Nosilci
aktivnosti

3.1 Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja
3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za
delo in življenje v družbi temelječi na znanju
3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva
4.1 Okrepitev socialne vključenosti in boj proti
diskriminaciji
4.2 Povečati dostopnost in enake možnosti v
sistemu vzgoje in izobraževanja
4.3. Kultura v podporo socialni vključenosti
družbenih skupin
5.1 Učinkovita
in uspešna javna uprava
1.2 Reforma institucij na trgu dela
5.3 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in
civilnega dialoga
1.3 Zdravstvo v informacijski dobi
Vir: Lasten, prirejeno po OP RČV (2008)
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MDDSZ
MŠŠ
MŠŠ
MVZT
MDDSZ
MŠŠ
MK
MJU in MP
MDDSZ
MJU
MZ

Priloga 2: Razdelitev skupnih sredstev v okviru razvojnih prioritet OP RČV

Vir: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2008)
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Priloga 3: Pregled izvajanih programov APZ po prednostnih usmeritvah OP RČV
Prednostna
usmeritev
1.2.
Izobraževanje
in
usposabljanje
za
konkurenčnost
in zaposljivost
1.4.
Pospeševanje
razvoja novih
zaposlitvenih
možnosti

Ukrep APZ

2. ukrep Usposabljanje in
izobraževanje

3. ukrep- Spodbujanje
zaposlovanja in
samozaposlovanja

3. ukrep- Spodbujanje
zaposlovanja in
samozaposlovanja

2.1.
Spodbujanje
zaposljivosti
iskalcev dela
in neaktivnih
2. ukrep Usposabljanje in
izobraževanje

Aktivnost APZ

Naziv programa APZ

Sofinanciranje
izobraževanja in
usposabljanja
2.4 Sofinanciranje
zaposlenih
izobraževanja in usposabljanja
za konkurenčnost in
Znanje uresničuje sanje
zaposljivost
Usposabljanje
zaposlenih, ki so
napoteni na začasno
čakanje na delo
3.1. Spodbujanje
samozaposlovanja

Subvencije za
samozaposlitev

3.4. Spodbujanje
prilagodljivosti delovne sile in
podjetij

Spodbujanje
zaposlovanja za krajši
delovni čas
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb
Spodbujanje
zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb

3.2. Subvencije za zaposlitev
teže zaposljivih skupin
brezposelnih oseb

Spodbujanje
zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb

Zaposli me/Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih oseb
Institucionalno
2.1 Programi institucionalnega
usposabljanje in
usposabljanja in nacionalne
priprave na NPK 2009–
poklicne kvalifikacije
2015
Usposabljanje na
2.2 Programi praktičnega
delovnem mestu
usposabljanja
Absolvent - aktiviraj in
zaposli se

1. ukrep- Svetovanje
in pomoč pri iskanju
zaposlitve

1.1 Poklicno in zaposlitveno
informiranje, svetovanje in
motiviranje

TV serija- promocija
poklicev

4.1 Okrepitev
socialne
4. ukrep - Programi
vključenosti in za povečanje socialne
boj
proti
vključenosti
diskriminaciji

4.1 Spodbujanje socialnega
vključevanja in delovne
aktivnosti

Priložnost zame

Vir: lasten, prirejeno po OP RČV in programu APZ
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Priloga 4: Pregled uspešnosti izvajanih programov APZ
Razvojna
prioriteta

1.
Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

2.
Spodbujanje
zaposljivosti
iskalcev dela
in neaktivnih

Prednostna
usmeritev
1.2. Izobraževanje
in usposabljanje za
konkurenčnost in
zaposljivost
1.4. Pospeševanje
razvoja novih
zaposlitvenih
možnosti

2.1. Spodbujanje
zaposljivosti
iskalcev dela in
neaktivnih

Naziv programa APZ
Sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih
Znanje uresničuje sanje
Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni
na začasno čakanje na delo
Subvencije za samozaposlitev
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni
čas
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb
Spodbujanje zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb
Spodbujanje zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb
Zaposli me/Spodbujanje zaposlovanja
težje zaposljivih oseb
Institucionalno usposabljanje in priprave
na NPK 2009–2015
Usposabljanje na delovnem mestu
Absolvent - aktiviraj in zaposli se

4.
Enake možnosti
in spodbujanje
socialne
vključenosti

4.1 Okrepitev
socialne
vključenosti in boj
proti diskriminaciji

Priložnost zame
Prvi izziv
Vir:lasten
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Uspešnost
programa
Delno uspešen
Uspešen
Delno uspešen
Uspešen
Uspešen
Delno uspešen
Delno uspešen
Delno uspešen
Uspešen
Uspešen
Uspešen
Neuspešen
Neuspešen
Uspešen

Priloga 5: Pregled porabe sredstev OP RČV po letih
Leto 2008
Ukrep

Predvidena sredstva
OP RČV

Realizirana sredstva
OP RČV

Neporabljena
sredstva

1.

1.500.000,00

2.

7.000.000,00

3.

12.400.000,00

318.200,00

12.081.800,00

4.

5.362.500,00

240.000,00

5.122.500,00

26.262.500,00

558.200,00

25.704.300,00

Skupaj
Leto 2009
Ukrep

Predvidena sredstva
OP RČV

Realizirana sredstva
OP RČV

Neporabljena
sredstva

1.

47.880,00

2.

6.531.830,59

5.141.339,92

1.390.490,67

3.

33.381.998,49

28.203.143,49

5.178.855,00

4.

2.480.640,00

2.191.100,27

289.539,73

42.442.349,08

35.535.583,68

6.906.765,40

Skupaj
Leto 2010
Ukrep

Predvidena sredstva
OP RČV

47.880,00

Realizirana sredstva
OP RČV

Neporabljena
sredstva

1.

0,00

0,00

0,00

2.

22.823.179

12.376.008,13

10.447.170,87

3.

47.516.880,00

34.273.781,01

13.243.098,99

4.

7.848.780,00

6.097.590,28

1.751.189,72

78.188.839,00

52.747.379,42

25.441.459,58

Skupaj
Leto 2011
Ukrep

Predvidena sredstva
OP RČV

Realizirana sredstva
OP RČV

Neporabljena
sredstva

1.

280.000,00

266.784,00

13.216,00

2.

20.713.679,00

16.082.561,90

4.631.117,10

3.

47.689.006,00

34.718.643,64

12.970.362,36

4.

9.268.250,00

3.901.832,64

5.366.417,36

77.950.935,00

54.969.821,80

22.981.113,20

Skupaj
Leto 2012
Ukrep

Predvidena sredstva
OP RČV

Realizirana sredstva
OP RČV

Neporabljena
sredstva

1.

13.970.000,00

6.127.046,83

7.842.953,17

3.

6.354.288,00

5.927.627,11

426.660,89

4.

3.282.130,00

2.924.359,91

357.770,09

5.

13.900.000,00

13.816.728,11

83.271,89

37.506.418,00

28.795.761,96

8.710.656,04

Skupaj

Vir: lastni (interni podatki ZRSZ)
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