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POVZETEK
Diplomsko delo izpostavlja problem brezposelnosti mladih v slovenskih in avstrijskih regijah
po nastopu gospodarske krize leta 2008. S posledicami, ki jih je prinesla gospodarska kriza,
se soočajo praktično vse evropske države, tudi Slovenija in Avstrija. V diplomskem delu sem
se osredotočila na brezposelnost mladih po dejavnikih kot so spol, izobrazba, poklic in trajanje
brezposelnosti v posameznih regijah Slovenije in Avstrije.
Slovenija, ki še zmeraj velja za državo, kjer so delovna mesta visoko zaščitena, ima višjo
brezposelnost med mladimi kot Avstrija, kjer je sistem zaposlovanja prožnejši. V obeh
državah se je od leta 2011 do 2014 zmanjšalo število rednih zaposlitev, povečale pa so se
zaposlitve za določen čas. Kratkotrajne zaposlitve so vplivale na čas trajanja brezposelnosti,
saj je večina mladih v obeh državah na Zavodu za zaposlovanje prijavljena manj kot 5
mesecev. Gospodarska razvitost regij nima velikega vpliva na trajanje brezposelnosti, saj se
je delež dolgotrajno brezposelnih mladih v času gospodarske krize povečal ravno v
gospodarsko razvitejših regijah. V Avstriji je delež dolgotrajno brezposelnih narastel v Zgornje
Avstrijski in Spodnje Avstrijski regiji in sicer za manj kot 1 %. V Sloveniji se je delež
dolgotrajno brezposelnih mladih v letu 2014 sicer znižal v 11 regijah, vendar ta še vedno
dosega 30 %. Izjema je le jugovzhodna Slovenija, kjer se je delež od leta 2011 do 2014
dvignil iz 35,5 % na 42,9 %. Tako Avstrija kot Slovenija imata zelo nizek delež brezposelnih
mladih, ki so visoko izobraženi, kar lahko pripisujemo želji delodajalcev po
visokokvalificiranem kadru, saj le ti hitreje dobijo zaposlitev kot nižje izobraženi. Delež
brezposelnih mladih z zaključeno terciarno izobrazbo v Ljubljani in na Dunaju je primerljiv z
ostalimi regijami in ni višji od povprečja države.
Ključne besede: mladi, brezposelnost, trg dela, gospodarstvo, slovenske regije, avstrijske
regije
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE LABOUR MARKET FOR YOUNG PEOPLE AT THE
REGIONAL LEVEL IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND AUSTRIA
The final thesis highlights the problem of youth unemployment in the Slovenian and Austrian
regions after the onset of the economic crisis in 2008. The consequences brought about by
the economic crisis are facing all European countries, including Slovenia and Austria. In the
thesis I focused on youth unemployment by gender, education attainment, occupation and
duration of unemployment in individual regions of Slovenia and Austria.
Slovenia, which is still considered as a country, where jobs are highly protected, has therefore
a higher youth unemployment rate than Austria, where the employment system is more
flexible. From 2011 to 2014 in both countries the number of permanent jobs was reduced
and part-time jobs were increased. Short-term employments had an impact on the duration
of unemployment, as most of the young people in both countries were registered at the
Employment Service less than 5 months. The economic development of the regions does not
have a large impact on the duration of unemployment, as the share of long-term unemployed
during the economic crisis increased mostly in economically developed regions. In Austria,
the share of long-term unemployed rose in the Oberösterreich and Niederösterreich region,
for less than 1 %. In Slovenia, the share of long-term unemployed in 2014 declined in 11
regions, but it is still as high as 30%. The only exception is South-east Slovenia, where the
share from 2011 to 2014 rose from 35.5% to 42.9%. Both, Austria and Slovenia, have a very
low proportion of unemployed young people who are highly educated, as employers prefer
highly skilled personnel, who obtain employment faster compared to unskilled workers. The
share of unemployed young people with tertiary education in Ljubljana and Vienna is
comparable with other regions and not higher than the national average.
Keywords: young people, unemployment, labor market, economy, Slovenian regions, the
Austrian region
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1 UVOD
Stanje na trgu dela mladih v Evropi je zadnja leta zelo negotovo in odvisno od ekonomskega
in socialnega dogajanja. Še posebej je na to vplivala globalna finančna kriza leta 2008, katere
razlog je bil propad največjih ameriških finančnih družb. Čeprav je gospodarska kriza vplivala
na celotni trg delovne sile, so mladi kot ranljiva skupina še bolj izpostavljeni. Mladi na trg dela
vstopajo brez delovnih izkušenj in znanj, zato so primorani sprejeti neustrezna delovna mesta,
za katera imajo dostikrat previsoko izobrazbo. Zadnja leta je med mladimi opaziti porast
prožnih oblik zaposlitev, kot je delo preko študentske napotnice, delo za določen čas, delo za
krajši delovni čas in občasna pogodbena dela. Prožne oblike zaposlovanja pa so tudi vzrok za
pogoste prehode mladih med brezposelnostjo in zaposlitvijo. Mladi se tako zaradi pomanjkanja
zadostne socialne in finančne varnosti težje osamosvajajo, saj težko dobijo kredite za nakup
stanovanj, prav tako pa taki pogoji dela vplivajo na veliko možnost ponovne brezposelnosti.
Vse to povzroča slab ekonomski in socialni položaj mladih, jim krati avtonomijo ter obenem
zavira njihov delovni potencial. Po dolgotrajni čakalni dobi pred pridobitvijo prve zaposlitve so
mladi tudi psihično izmučeni, negotovi in posledično manj motivirani za delo.
Na hitrost prehoda mladih na trg dela in na vrste zaposlitev vplivajo različni dejavniki, kot so
gospodarsko stanje države, izobraževalni sistem in država. Gospodarsko stanje države in regij
ima pri iskanju zaposlitve veliko vlogo, saj vpliva na ponudbo delovnih mest in vrste zaposlitve.
V izobraževalnih ustanovah naj bi mladi v poklicnih šolah poleg teoretičnega znanja pridobili
tudi praktično usposobljenost, s katero bi pridobili ustrezna predznanja za vstop na trg dela.
Kot zadnji pomemben dejavnik pa so seveda zakoni, s katerimi država regulira zaposlovanje
ter določa pogoje zaposlovanja.
Namen diplomskega dela je ugotoviti stanje na trgu dela v Sloveniji in Avstriji. Primerjava bo
potekala na regionalni ravni, in sicer bom v Sloveniji analizirala vseh 12 statističnih regij, v
Avstriji pa regije NUT2 (med katere spadajo regije, ki imajo število prebivalstva večje od
800.000 in manjše od 3 milijonov). Brezposelnost med mladimi je zadnja leta velik problem
vseh držav članic Evropske unije, zato se bom v diplomskem delu osredotočila predvsem na
mlade, stare od 15 do 24 let. Avstrija poleg Nemčije beleži zelo nizko brezposelnost med
mladimi v Evropi, kar je tudi razlog, da sem to državo izbrala kot primerjalno s Slovenijo. Z
diplomsko nalogo želim na podlagi pridobljenih statističnih podatkov raziskati prednosti trga
dela v Avstriji in njenih regijah ter podatke primerjati s slovenskimi regijami.
Cilj diplomskega dela je pregledati obstoječo literaturo na temo trga dela in zaposlovanja
mladih ter s pomočjo statističnih podatkov analizirati stanje mladih na trgu dela po posamezni
regiji v Sloveniji in Avstriji v obdobju med letom 2011 in 2014. Razmere na trgu dela mladih
bom analizirala glede na spol, zaposlitev, vrste zaposlitve, izobrazbo in trajanje brezposelnosti.
V raziskavi se bom osredotočila na mlade, stare od 15 do 24 let. Preverjala bom naslednje
hipoteze:
H1: V Sloveniji se je v primerjavi z Avstrijo od leta 2011 do 2014 povečalo število zaposlitev
mladih za določen čas.
1

H2: Število brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo v Sloveniji in Avstriji je večje v regiji, kjer
je glavno mesto.
H3: Trajanje brezposelnosti v Sloveniji in Avstriji je odvisno od gospodarske razvitosti regije.
Pri pisanju diplomskega dela sem si pomagala s strokovno literaturo, dostopno na spletu in
knjižnicah, poročili institucij, ki se ukvarjajo s statistično obdelavo podatkov, kot so
International labour organization (ILO), Statistični urad Republike Slovenije (SURS), OECD,
Eurostat, Statistik Austria, ter vladnimi poročili in objavami. Statistični podatki bodo prikazani
z grafi in tabelami.
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavji. V prvem poglavju Opredelitev pojmov so
predstavljeni podatki in pojmi, ki se navezujejo na mlade in njihovo vlogo v družbi, definicije
dela in poklica, zgodovinski in sociološki pregled dela. Drugo poglavje se navezuje na trg dela,
zaposlovanje ter vrste in posledice brezposelnosti. Tretje poglavje predstavlja podatke o trgu
dela v Sloveniji in njenih regijah po različnih kazalnikih, v četrtem poglavju pa se podatki
navezujejo na avstrijske regije. V petem poglavju je narejena primerjava brezposelnosti, oblik
zaposlovanja v Sloveniji in Avstriji ter kratka predstavitev Evropske strategije zaposlovanja in
ukrepi Evropske unije na področju zaposlovanja mladih, ki veljajo za članice EU. V zaključku
so delno potrjene zastavljene hipoteze in podane glavne ugotovitve diplomskega dela.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1 MLADI
Najbolj pogosta definicija mladine izhaja iz starostne opredelitve, in sicer med mlade osebe
štejemo tiste osebe, ki so stare med 15 in 24 let. To definicijo večinoma uporabljajo v
statistikah držav Evropske unije.
Evropska unija mladost opredeljuje kot obdobje, v katerem posameznik preide iz otroštva, v
katerem je odvisen od svojih staršev, v obdobje odraslosti, kjer mora sam poskrbeti zase in za
svoje potrebe. V vseh dokumentih Evropske unije so mladi opredeljeni v starostni skupini od
15 do 29 let. (Banjac, Ilc, Podobnikar & Pušnik, 2012). V diplomskem delu bom v raziskovalne
namene uporabila skupino mladih, starih od 15 do 24 let.
Grafikon 1: Delež mladih v evropskih državah
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Rodnost v Evropski uniji se zadnje desetletje zmanjšuje in s tem tudi število mladih, kar bo v
prihodnosti močno vplivalo na trg dela. Naraslo bo število starejših prebivalcev, starih 65 let in
več, kar pa bo posledično močno obremenilo javne finance, zlasti pokojninsko in zdravstveno
blagajno. Država bo zato v prihodnosti morala povečati delovno aktivnost mladih in žensk ter
podaljševati delovno aktivnost starejših. V grafu 1 je predstavljen delež mladih v evropskih
državah v letu 2011 in 2014.
Slovenija in Avstrija se po deležu mladega prebivalstva uvrščata v evropsko povprečje.
Opazimo pa lahko, da se je tudi v Sloveniji in Avstriji delež mladega prebivalstva v letu 2014
zmanjšal glede na leto 2011.
2.1.1 MLADI, KI NISO ZAPOSLENI IN SE NE IZOBRAŽUJEJO ALI USPOSABLJAJO
(NEET)
Mladi osipniki so vsi posamezniki, stari med 18 in 24 let, ki so opustili izobraževanje in
usposabljanje, zaključili le nižje sekundarno izobraževanje in se niso nadalje izobraževali ali
usposabljali. Sestava skupin NEET je zelo raznolika, največje število sestavljajo tisti, ki so
brezposelni v klasičnem pomenu besede, druga ranljiva skupina so bolne in invalidne osebe
ter tisti mladi, ki morajo skrbeti za druge. Veliko je tudi takšnih, ki si še ne želijo zaposlitve,
čeprav so zaključili šolanje in pa takšnih, ki se ukvarjajo z umetnostjo, glasbo in
samoizobraževanjem. Ti mladi imajo skupno to, da ne prispevajo v državno blagajno. Najvišji
deleži mladih osipnikov so pogosto na odročnih geografskih območjih, saj v teh regijah ne
ponujajo veliko priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, tako da se morajo nekateri
študenti, če želijo opravljati svoj izbrani poklic, preseliti v druga mesta ali regije, kar predstavlja
dodatne finančne obremenitve. Osebe, ki so del skupine NEET, so lahko socialno prikrajšane,
saj so nezadovoljne same s sabo, velikokrat dobijo negotovo in slabo plačano delo in imajo
duševne ter telesne zdravstvene težave.
Po podatkih urada Eurostat je bilo leta 2011 iz trga dela in izobraževanja v Evropi izključenih
7,5 milijona mladih, starih od 15 do 24 let, in dodatnih 6,5 milijona mladih, starih od 25 do 29
let (EUROSTAT, 2015a).
Veliko število mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, je v zadnjih letih
predvsem posledica povečanja brezposelnosti mladih in ne njihove neaktivnosti, ki bi bila
povezana z neizobraženostjo.
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Grafikon 2: Delež mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, v
državah članicah EU
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Delež zgodnjega opuščanja šolanja med mladimi v Sloveniji je leta 2014 dosegel 9,7 %, kar je
1,5 % več v primerjavi z letom poprej, ko je znašal 8,2 %. Slovenija skupaj z Avstrijo (5,6 %)
sodi v povprečje EU 28, ki je v letu 2014 znašal 10,2 %. Kljub cilju, ki je bil zastavljen v
strategiji Evropa 2020, da se do leta zniža delež mladih NEET pod 10 %, so to stopnjo leta
2014 presegle Slovaška, Portugalska, Litva, Latvija, Ciper, Italija, Hrvaška in Irska. Najvišji
delež pa sta imeli Grčija (26,5 %) in Španija (24,5 %). Država z najnižjim številom mladih
NEET je Norveška. Slovenija se z 9,7 % uvršča pod povprečje EU 28, prav tako Avstrija, kjer
je bil delež mladih NEET leta 2014 5,6 %.
2.1.2 MLADI IN NJIHOVA VLOGA V DRUŽBI
Mladi se v današnjem času čedalje težje ločijo od doma in zavetja svojih staršev. Eden izmed
razlogov je zagotovo ta, da je veliko mladih brezposelnih in s tem nezmožnih finančne
samostojnosti. Prav tako zelo težko pridejo do bivanjskih prostorov, saj so tudi tisti, ki imajo
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zaposlitev, velikokrat zaposleni za določen čas in s tem omejeni pri najemanju kreditov. Zaradi
trenutnih neugodnih razmer na trgu dela pa se je pri mladih prestavila tudi meja, pri kateri se
mladi odločajo za starševstvo. Najbolj so pri iskanju zaposlitve na udaru ženske, katerih
delodajalci ne zaposlujejo zaradi morebitne porodniške in bolniške odsotnosti v prihodnjih letih.
Vedno večje zahteve delodajalcev po visoko izobraženem kadru so tudi vzrok za čedalje daljše
obdobje izobraževanja mladih. Velika večina mladih se odloči za nadaljnje izobraževanje po
končanem obveznem izobraževanju. Med njimi je veliko več žensk kakor moških, še posebej
pri pridobivanju terciarne izobrazbe. Nadaljnje izobraževanje zagovarja tudi Evropska unija, ki
meni, da lahko izobražen kader veliko pripomore k nadaljnjemu razvoju Evropske unije.
Dejstvo, ki se pojavlja zadnja leta, pa je, da veliko mladih nadaljuje šolanje zaradi težav, ki jih
imajo pri iskanju prve zaposlitve. Zaradi pomanjkanja dela se mladi odločijo za nadaljevanje
izobraževanja, saj imajo tako možnost dela preko študentskih napotnic. Kljub temu, da se
Evropska unija in države z raznimi programi trudijo, da bi bilo brezposelnosti med mladimi
manj, je fiktivnih vpisov na izobraževalne ustanove med mladimi še vedno zelo veliko.

2.2 POKLIC
Bistven korak v razvoju delitve dela je nastanek in uveljavitev poklicev kot družbenih skupin,
ki se ukvarjajo z določenimi vrstami opravil (Flere, 1998, str. 104). Posameznik igra svojo
delovno vlogo predvsem kot pripadnik določenega poklica, ki v veliki meri opredeljuje njegov
družbeni status in mu omogoča družbeno mobilnost.
Poklici so relativno stalni vzorci vedenja, ki omogočajo posameznikom preživljanje in določajo
njihov splošni družbeni status. Poklicno strukturo pa si lahko zamislimo kot vrsto bolj ali manj
povezanih poklicnih skupin, ki so hierarhično razporejene glede na kompleksnost znanj in
sposobnosti (Svetlik & Peželj, 1992, str. 182). Pri tem gre za standardiziran, kodificiran način
opravljanja določene vrste del, ne pa za ukvarjanje z vsem povprek. Ljudje se poklicno
usposabljajo, opravljanje poklica pa je običajno njihova temeljna dejavnost, glavni vir dohodka
in obenem temelj njihovega družbenega položaja. Marksisti so poklicu dajali majhen pomen,
meneč, da so temeljna oblika grupiranja razredi, poklici pa so razredno pogojeni. Durkheim in
njegovi nasledniki (funkcionalisti) pa so pripisovali poklicu velik pomen, saj so menili, da je
prav pojav in institucionalizacija takega grupiranja temeljna lastnost moderne družbe. Pri tem
so bili celo mnenja, da posamezniki pri opravljanju poklica ne ravnajo le v skladu s poklicno
etiko, ampak celo nepristransko in nesebično. Tako stališče zastopa tudi T. Parsons. Menil je,
da stroke (angl.: professions) – poklici, ki predstavljajo znanstveno in univerzitetno izobrazbo
– predstavljajo bistveno značilnost moderne družbe (Flere, 1998, str. 104).

2.3 DELO
Splošno: Delo je vsaka smiselna dejavnost, ki zadovoljuje materialne ali duhovne potrebe
posameznika ali skupnosti, tudi rezultat te dejavnosti. Haralambos (Haralambos & Holborn,
2005) poda Grintovo definicijo oziroma trditve, da delo ne moremo obravnavati kot dejavnosti,
ki ne sodi v prosti čas. Dejavnosti, ki so za nekoga brezdelje, so lahko za drugega delo na
primer igranje nogometa. Od igre in športa se delo razlikuje po cilju in načrtnosti. Delo in prosti
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čas se lahko odvijata sočasno in ju je težko ločiti. Na primer poslovnežu je igranje golfa s
pomembno stranko hkrati delo in prosti čas. Grint sklepa, da je delo družbeno opredeljeno,
kjer mora vsaka definicija biti značilna za določeno družbo ob določenem času in meni, da je
zaposlitev modernih zahodnih družbah vrsta dela, ki pa ni edina.

Filozofsko: V filozofskem pomenu besede je delo zavestna dejavnost, pri kateri si človek
prizadeva »osvojiti svobodo«, se potrditi kot ustvarjalno bitje, se izraziti, samoaktualizirati in
samouresničiti. Gre za svobodno dejanje, pri katerem si človek skuša izničiti zunanje omejitve.
Delo je v tem pomenu samo sebi namen in izhaja iz človekove aktivistične in ustvarjalne
narave, kar pa ne pomeni, da tekom zgodovine ni bilo prisiljeno oziroma vsiljeno. Filozofski
pojem dela je predvsem okvir za kritiko konkretnih pogojev dela.

Ekonomsko: v ekonomski analizi je pojmovanje dela ožje, bolj v skladu z okoliščinami in
pogojenostmi človekovega življenja v zgodovini. Tu gre za delo s sredstvi za delo (orodja in
predmeti dela), za proizvodne odnose, predvsem pa za ekonomsko namenskost dela
(zadovoljevanje ekonomskih potreb v okoliščinah relativnega pomanjkanja) (Flere, 1998, str.
102).
Sociološko: delo velja za temeljni element življenjskega procesa družbe in za enega glavnih
dejavnikov njenega razvoja.
2.3.1 OSNOVNI POJMI O DELU
V preteklosti je bilo delo označeno kot nujno zlo oziroma zgolj sredstvo za ohranitev življenja.
Takšno oznako srečujemo že pri francoski besedi »traval« ali španski »trabajo«, kar izvira iz
latinske besede »trepalium«, kar pomeni mučilno orodje.
Novejši čas je telesnemu delu spremenil pomen mučilnosti. Delavec uporablja orodje, stroje
oziroma različno mehanizacijo. Dela kot so kopanje, žaganje, nalaganje, ki so nekoč zahtevala
veliko truda, danes tega ne zahtevajo več. Delo ni več kazen oziroma neprijetna dolžnost,
postalo je celo pravica, ki je zagotovljena z ustavo (Horvat, 1976, str. 72).
V Ustavi republike Slovenije se glasi:
49. člen
(svoboda dela)
Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji
dopustno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.
66. člen
(varstvo dela)
Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja zakonsko varstvo.
Delo je telesna in umska dejavnost, ki jo družba zahteva od posameznikov za dosego določenih
smotrov. Delo se od igre razlikuje po svojem prisilnem značaju. Igro lahko pustimo, ko se je
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naveličamo, dela pa ne smemo, tudi če nas ne zanima več ali smo utrujeni. Pojem dela
vključuje tudi odgovornost, ki je igra ali razvedrilo nimata. Igra ali razvedrilo imata le namen
sproščanja in ne da bi se z njo kaj ustvarilo. Lahko pa razvija sposobnosti, ki jih lahko kasneje
uporabimo v resnih nalogah.
Delo je za človeka priložnost za ustvarjanje, uveljavljanje lastne osebnosti, za priznavanje
lastnih sposobnosti, vključevanje v konstruktivne napore družbe in sredstvo za zadovoljevanje
gospodarskih, socialnih in drugih potreb.
Najbolj ciničen način so si dovolili nacisti, ki so na vrata koncentracijskih taborišč obesili napis
»Arbeit macht frei« (delo osvobaja), medtem ko so bile ravno v teh taboriščih žrtve
nacističnega terorja prisiljene v najbolj nečloveške oblike dela in ponižanja, edina oblika
svobode je bila smrt.
Nekoč kmečko in obrtniško delo je skoraj v celoti zamenjala industrializacija in sodobnejši
produkcijski proces, pri čemer je delo dobilo nove značilnosti. Industrijska revolucija je vplivala
na razvoj večjih industrijskih središč in selitev podeželskega prebivalstva v mesta, pri čemer je
izzvala velike gospodarske, socialne in nacionalne spremembe. Večina novih delavcev se je
preselilo v mesta, nekaj pa se jih je po delu še vedno vračalo nazaj na podeželje, zato je
nastalo kar nekaj novih slojev delavcev.
2.3.2 ZGODOVINSKI PREGLED DEFINICIJE DELA OZIROMA STALIŠČA DO DELA
Stališča do dela se razlikujejo zgodovinsko in med različnimi družbami, prav tako pa tudi znotraj
posameznih družb.
V času družb lovcev in nabiralcev se je produktivna dejavnost ohranjala na potrebnem
minimumu. Delovne etike ni bilo in ko je bilo dovolj hrane, lova in nabiranja ni bilo več. V
takšne družbe delo in ne-delo nista toliko povezana.
Po mnenju Grinta so stari Grki obravnavali delo kot »področje potrebnega«, ki je v nasprotju
s »področjem svobode« (Haralambos & Holborn, 1995). Za antična ljudstva delo ni bila
moralna vrednota. Fizična dela so zaničevali in ga prepuščali sužnjem.
Sčasoma je delo v zahodnem krščanskem svetu, posebej od Benedikta iz Nursija naprej,
postalo pomembni temelj moralnega načina življenja.
V krščanski etiki je s spremenljivimi poudarki skozi zgodovino postalo delo sredstvo samo
vzgoje, temelj smiselnega življenja, služenja skupnosti in božjemu svetemu redu. Renesansa
je začela vrednotiti delo po gospodarski in družbeni koristnosti.
V predindustrijskem obdobju pred razvojem tovarn so delo v glavnem opravljali doma ali v
njegovi bližini. Poljedelstvo in domača tekstilna proizvodnja sta bili najbolj pogosti obliki dela,
ki so ju opravljali nižji razredi (Haralambos & Holborn, 1995, str. 186). Pogosta so opozorila
na vpliv zlasti protestantske etike na gospodarsko mišljenje in s tem na razvoj kapitalizma. (M.
Weber, 1988).

8

Utopični socialisti in na začetku tudi komunizem so delo razumeli kot dolžnost, ki ni breme,
ampak čast in naravna potreba v korist skupnosti (»junak dela«), medtem ko ima delo s
kapitalističnega zornega kota povsem gospodarsko vrednost (Veliki splošni leksikon, 1998, str.
786).
2.3.3 SOCIOLOŠKI POGLEDI NA DELO
2.3.3.1 Karl Marx-konfliktni pogled
Za Marxa je delo proizvodnja blaga in uslug ter ključno za človeško srečo in samouresničitev.
Delo je najpomembnejša, temeljna človekova dejavnost. Ljudem omogoča, da uresničijo svoje
skrite možnosti, ali pa izkrivi in izpridi njihovo naravo in odnose do drugih ljudi. Glede razlike
med živalskim in človeškim delom je Marx zapisal: » Človekovo delo je zavedno, namensko in
ciljno; ta razlika je v primerjavi z živalsko 'proizvodnjo' radikalna. V procesu dela, ki pomeni
najprej predelavo narave, človek spreminja tudi samega sebe. Generično, zgodovinsko
opazovano, človek z delom spreminja svoje sposobnosti, čute, intelekt, potrebe itd. Sodobni
človek je v tem smislu samo proizvod zgodovinskega razvoja. Prav v tem kontekstu pa je
pomembna družbena organizacija dela.« (Flere, 1998, str. 101)
V zgodnjih delih je Marx razvil idejo o odtujenosti dela. Odtujitev v najpreprostejšem smislu
pomeni, da ljudje ne morejo najti zadovoljstva in samouresničitve pri opravljanju svojega dela
ali v proizvodih lastnega dela. Ker ne morejo izraziti svoje resnične narave v delu, se sami sebi
odtujujejo. Ker je delo družbena dejavnost, odtujitev od dela, pomeni tudi odtujitev od drugih
– posamezniki se odtujujejo od sodelavcev. Marx meni, da delo ljudem zagotavlja
najpomembnejša in temeljna življenjska sredstva za zadovoljitev osnovnih potreb, osebnosti
in humanosti. Rešitev vidi Marx v takšni organizaciji družbe – imenuje jo komunistična – kjer
bodo ljudje ob visoki stopnji razvitosti produkcijskih sredstev, ki bodo skupna, družbena last,
delali ne samo zaradi preživetja, temveč zaradi potrebe po ustvarjalnosti. Ker bodo delali tisto,
kar si bodo želeli, bodo seveda našli v delu zadovoljstvo in samouresničitev.
2.3.3.2 Emil Durkheim – funkcionalistični pogled
Marx je menil, da specializirana delitev dela delavce ujame v poklicne vloge in družbo razdeli
v antagonistična družbena razreda. Durkheim pa je menil, da iz specializacije izvirajo številni
problemi v industrijski družbi, vendar je trdil, da prednosti delitve dela prevladujejo nad
problemi. Svoje poglede je opisal v delu Družbena delitev dela iz leta 1893 (Durkheim, 1893).
Durkheim je med predindustrijskimi družbami in industrijskimi družbami videl temeljno razliko.
V prvih je sorazmerno malo družbene diferenciacije: delitev dela je razmeroma
nespecializirana. Večina ljudi je vključena v lov in nabiralništvo. Družbena solidarnost v
predindustrijskih družbah temelji na podobnostih med posameznimi člani. Delijo si ista
prepričanja in vrednote in do velike mere iste vloge. Uniformiranost povezuje člane družbe v
strnjeno življenje skupnosti. Durkheim obravnava enotnost, ki temelji na podobnosti, kot
mehansko solidarnost. V družbi, ki temelji na mehanski solidarnosti, so njeni člani videti, kot
da bi bili narejeni po istem kalupu.
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Solidarnost v industrijskih družbah ne temelji na uniformiranosti, temveč na razlikah. Durkheim
obravnava to obliko enotnosti kot organsko solidarnost. Kot se v fizičnem organizmu razni deli
razlikujejo, vendar delujejo skupaj za vzdrževanje organizma (npr. srce, jetra, možgani v
človeškem organizmu), zato so v industrijski družbi poklicne vloge specializirane, vendar
delujejo skupaj za vzdrževanje družbene enote.
Medtem ko je Marx menil, da delitev dela ljudi ločuje, je Durkheim trdil, da lahko poveča
solidarnost članov družbe in utrdi družbeno solidarnost. Da bi bolj učinkovito proizvajali dobrine
in storitve, se člani industrijske družbe specializirajo za posamezne vloge. Specializacija
zahteva sodelovanje. Člani družbe so odvisni od specializiranih veščin drugega in ta
medsebojna odvisnost predstavlja podlago organske solidarnosti. Specializirana delitev dela
zahteva pravila in predpise, zbirko moralnih pravil, ki omejujejo posameznika in zagotavljajo
okvir za sodelovanje.
Durkheim je obravnaval razvoj pogodbe kot začetek moralne ureditve menjave. Dve stranki
skleneta pravni sporazum, ki temelji na pogodbi za menjavo blaga in storitev. Pogodbe so
urejene s splošnim pravnim okvirjem in temeljijo na skupnem prepričanju o tem, kaj je
pravično, razumno, pošteno in zakonito, vendar pa je Durkheim ocenjeval, da je razmah
pogodb le začetek, saj ne zadošča kot moralni temelj industrijske družbe.
2.3.4 DELITEV DELA
Delo lahko delimo na fizično, umsko, ročno, mehanizirano, avtomatizirano, rutinsko in
ustvarjalno.
Kadar v sociologiji govorimo o delitvi dela, mislimo predvsem na družbeno delitev dela, ki se
je prvič pojavila v t.i. praskupnosti ob prvih tehničnih odkritjih, izumih. To je postopoma
pripeljalo do zasebnega lastninjenja in ekonomske diferenciacije družbe. Pozneje je prišlo do
zadrževanja ujetnikov kot sužnjev, ki lahko proizvedejo več, kot sami porabijo (Flere, 1998,
str. 103). Friedrich Engles navaja tri velike zgodovinske delitve: najprej so se pastirska plemena
ločila od splošne množice barbarov, kar je privedlo do menjave blaga, nato se je obrtnik ločil
od poljedelca in z nastajanjem nasprotij med mestom in deželo se je začela ločitev na trgovce
in proizvajalce.
Delitev dela lahko opazujemo na več ravneh. Prvo, ločijo se posamezna področja in veje
družbenega dela (delitev na poljedelstvo in živinorejo ter obrt in trgovina, danes pa govorimo
o primarnem, sekundarnem, terciarnem in kvartarnem sektorju), kjer se ločujejo različne
delovne operacije (tehnična delitev dela), tretja pa je poklicna (profesionalna) delitev dela, ko
se oblikujejo poklici kot skupine, ki odločilno vplivajo na družbeni položaj posameznikov.
Poznamo tudi fiziološko delitev dela, ki je upoštevala psihofizične razlike med moškim (lov,
ribolov) in ženskami (gospodinjstvo, vzgoja otrok, vrtnarstvo), med mlajšimi in starejšimi,
zdravimi in bolnimi.
Danes je delo že tako razvejano, specializirano, da bi lahko v tehnološkem in produkcijskem
smislu ločili toliko vrst dela, kolikor je različnih delovnih mest. Delo se je z vstopom tehnologij
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in mehanizacije globoko razčlovečilo. Prišlo je do odtujenosti. Sindikati so se začeli boriti proti
takšnemu načinu dela in zmanjšali enoličnost dela.
Posebna je tudi teritorialna delitev dela. Območja z bogatimi viri surovin so bila že od nekdaj
osnova za razvoj industrije. Neenak razvoj kapacitet je privedel do delitve dela med dežele, ki
imajo veliko surovin ter malo tovarn, ter druge, ki imajo malo surovin in veliko tovarn. Prve so
zato revne in večinoma v razvoju, druga bogate, ki hočejo obdržati gospodarsko vrednost.
Tesna povezava svetovnega gospodarstva in menjava dobrin je privedla do mednarodne
delitve dela. Svet se danes ne more več zadovoljiti samo z lastno produkcijo oziroma izvozom
in uvozom izdelkov. Kot posebna oblika dela se v vsaki družbi pojavlja delitev na ročno (fizično)
in umsko (intelektualno) delo. Zametke te delitve najdemo že pri pojavih vračev, glavarjev,
šamanov itd. V preteklosti je veljalo delo »z rokami« za naporno, nujno zlo in ni uživalo
spoštovanja. Takšen predznak je imelo delo še do nedavnega oziroma ga lahko srečamo še
marsikje v svetu, in sicer pri revnih ljudeh, ki so pod strogim disciplinskim nadzorom. Ljudje,
ki delajo »z glavo«, se imenujejo uslužbenci, uživajo večji ugled in niso pod strogim
disciplinskim nadzorom. Takšna diskriminacija pa je prevedla do številnih bojev in uporov.
Naša družba je z ustavo odpravila te razlike. Naziv delavec je uveljavljen za vse člane delavskih
skupnosti. V vsakdanji rabi pa še vedno ostaja pojem delavec za telesne oblike dela. Poleg teh
dveh klasičnih oblik dela lahko uvrstimo tudi delo z ljudmi, ki prihaja do izraza pri vodstvenih,
vodilnih funkcijah in katerega značilnost je t.i. »živčni napor«. Vendar pa je pri tem potrebno
spregovoriti o vzrokih same delitve dela v družbi.
Nekateri misleci poudarjajo pomen demografske rasti kot dejavnika, ki omogoča specializacijo
in delitev dela v družbi. Družbi z manjšim številom članov ustreza, če se člani ukvarjajo z
različnimi deli, tisti z velikim številom članov pa delitev dela oziroma specializacija
posameznikov. To stališče pa je mogoče tudi obrniti, saj delitev dela omogoča tudi rast
prebivalstva.
Lenski uspešno in dokumentirano zastopa stališče, da družbe, ki uporabljajo superiorne
tehnologije in kompleksnejšo delitev dela, zmagujejo v tekmi za preživetje, ki stalno poteka
med različnimi družbami. Tako se obdržijo le tiste tehnologije, ki so bolj učinkovite,
produktivnejše, ki omogočajo preživetje večjemu število prebivalcev.

11

3 TRG DELA
Ekonomika opazuje trg dela iz kratkoročnih vidikov, sociologija pa iz dolgoročnih vidikov.
Novejše študije o stratifikaciji potrjujejo, da se na trgih dela prepletajo interesi vsaj dveh vrst
akterjev, oseb kot posameznikov na eni in mnogih akterjev na drugi strani. Posamezne
motivacije ljudi na trgu dela izhajajo največ iz njihove potrebe po preživetju in zaslužku,
dotikajo pa se tudi njihovega veselja do dela in želja po širši uveljavitvi. Rezultati, ki ustvarjajo
vsakokratno poklicno strukturo trga dela, pa so le deloma posledica individualnih motivacij iz
vsakdanjega življenja ljudi. Človekove osebne sposobnosti, priporočila, lastnosti in znanje zato
jemljejo v sociologiji, nasprotno kot v ekonomiji, le kot osnovno določilo njihovega osebnega
poklicnega dosežka. Na videz svobodna izbira ljudi glede tega, kaj bodo počeli, je vedno
pogojena še z medgeneracijskimi, kontekstualnimi in strukturnimi vplivi, omejitvami in
spodbudami.
Med zunanjimi vplivi na trg dela so prisotni predvsem družina, tehnologija in družbena
organizacija. Izvorna družina je močan in sistematsko razpoznaven faktor sociologije, ki je
lahko breme ali spodbuda, vir pomoči ali vir zla. Njen vpliv na odločanje posameznikov lahko
bistveno prispeva k dosežkom ljudi. Sega od biološke dediščine, preko intelektualne radoživosti
do materialnih osnov za življenje. Vpliva na odločilne dogodke potomcev, na primer preko
posameznikove izbire in nadaljevanja šolanja, na poroke, na vmesne dogodke na trgu dela
(vstope, izstope iz aktivnosti), na delovne kariere, skratka na splošno kakovost življenja ljudi v
vseh fazah življenja (mladost, zrelost, starost). Tehnologija je drugi najmočnejši faktor vpliva,
saj spreminja izobraževalni sistem, proizvodno sfero in trg dela.
V širšem okolju trga dela pa so osebne poklicne izbire ljudi pogojene tudi z družbeno
organizacijo, z raznimi institucionalnimi omejitvami in spodbudami, ki tvorijo vnaprejšnje
strukturne danosti in s tem priložnosti, med katerimi ljudje sploh lahko izbirajo. Narava teh
priložnosti izhaja tako iz razvitosti izobraževalnega sistema kot tudi iz njihovega stika z delovno
sfero, deloma pa tudi iz razčlenjenosti organizacijsko-podjetniškega prostora in s tem same
narave trga dela (Ignjatović, Kramberger, Pavlin, Svetličič, Štarkl & Trbanc, 2007, str. 32,33).
Na osnovi fizioloških zmožnosti sodelovanja v procesu dela razdelimo celotno prebivalstvo na:

Delovno aktivno prebivalstvo: med delovno aktivno prebivalstvo štejemo delovno aktivne
osebe, mednje sodijo zaposlene osebe, ki delajo po pogodbah o zaposlitvi, ter samozaposlene
osebe z obveznim socialnim zavarovanjem in registrirane brezposelne osebe.

Neaktivno prebivalstvo: je prebivalstvo, ki je bilo v preteklosti aktivno, sedaj pa prejema
dohodke na osnovi svojega preteklega dela. To so osebe z lastnimi dohodki, ki ne opravljajo
dela (upokojenci, štipendisti, invalidi).

Vzdrževano prebivalstvo: so osebe, ki jih preživljajo aktivni delavci. Mednje spadajo otroci,
učenci, dijaki, študenti in vsi tisti, ki niso prijavljeni kot brezposelne osebe.
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3.1 ZAPOSLITEV
3.1.1 ISKANJE ZAPOSLITVE
Poznamo odprte trge dela in skrite trge dela. Razlika med njima je ta, da je odprt trg dela
sestavljen iz javno objavljenih prostih delovnih mest, na katera se brezposelni lahko prijavijo,
skriti trg dela pa so delovna mesta, ki še niso javno objavljena. Zaposlitev lahko iščemo na
različne načine (Kovač, 2012):


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Na Zavodu RS za zaposlovanje si lahko iskalci zaposlitve pogledajo vsa razpisana delovna
mesta ter preverijo, kakšna so povpraševanja po posamezni izobrazbi in poklicu.


Agencije za zaposlovanje

Agencije za zaposlovanje iskalcem zaposlitve omogočajo vpis v bazo iskalcev, svetovanja in
pomoč pri iskanju zaposlitve. Agencije velikokrat kandidate, ki so najprimernejši, zaposlijo,
tako osebe plačilo prejemajo od agencije, delo pa opravljajo pri naročniku-delodajalcu. Kadar
delodajalec želi sam zaposliti osebo, agencija opravi le predhodni izbor najprimernejših
kandidatov, razgovor pa opravijo neposredno na podjetju, ki jih želi zaposliti.


Časopisi

Pri iskanju zaposlitve je eden od načinov tudi prebiranje oglasov v časopisih, čeprav tovrstni
način nima posebnih prednosti. Lahko pa se zgodi, da kdaj kakšen članek, ki je vezan na
uspešnost organizacije, v prihodnosti privede do odpiranja novih delovnih mest.


Internet

Zadnja leta je ogromno internetnih strani, kjer lahko do informacij o delovnih mestih
dostopamo dejansko kjerkoli. Veliko delodajalcev nove kadre med drugim išče tudi preko
domačih spletnih strani.


Zaposlitveni sejmi

Na sejmih se srečujejo iskalci zaposlitve in delodajalci, ki iščejo nove kadre. Sejmi nudijo
iskalcem zaposlitve priložnost, da se lahko v enem dnevu srečajo z nekaj deset kadroviki. Na
sejmih si kandidati pred obiskom sejma pregledajo organizacije, ki bodo na sejmu prisotne in
izberejo tiste, ki jih najbolj zanimajo in se na razgovore vnaprej pripravijo.


Posredovanje ponudb brez razpisa

Edina pomanjkljivost, ki jo ima odprt trg dela, je ta, da lahko do podatkov o prostem delovnem
mestu dostopa vsak in je zato povpraševanje zelo veliko. Skriti trg dela je ena od rešitev, kako
priti do delovnega mesta, še preden se to odpre na odprtem trgu dela. Kandidati, ki pošiljajo
vloge v naključno izbrana podjetja ali pa so o možnostih zaposlitve slišali od nekoga drugega,
tako zapolnijo delovno mesto, še preden se uradno objavi. Zadnja leta je veliko takšnih
podjetij, ki pri iskanju kandidatov za prosta delovna mesta ne želijo sodelovati z zavodom.
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Mreženje

S pomočjo mreženja brezposelne osebe najučinkovitejše vstopajo na skriti trg dela, saj nam
ta način pomaga priti v stik s potencialnimi delodajalci preko sorodnikov, sodelavcev in
prijateljev. Glavni cilji mreženja so ustvarjanje čim večjega kroga ljudi, ki lahko iskalcu
zaposlitve pomagajo do zaposlitve, odkrivanje skritega trga dela, ljudi obveščati o tem, da
iščejo zaposlitev in pridobivanje informacij glede postopkov izbire kandidatov.
3.1.2 VRSTE ZAPOSLITEV
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. Pogodbo o
zaposlitvi lahko sklenejo stranke, ki so dopolnile starost 15 let. V nasprotnem primeru je takšna
pogodba nična. Po sklenitvi pogodbe je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno
pokojninsko zdravstveno in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v
skladu s posebnimi predpisi ter mu v 15 dneh izročiti kopijo.
3.1.2.1 Klasična oblika dela
Med klasično obliko zaposlitve štejemo zaposlitev za nedoločen čas, po kateri delavec dela s
polnim delovnim časom na sedežu delodajalca ter je za to ustrezno plačan. Zaposlitev za
nedoločen čas delavcu zagotavlja največjo socialno varnost.
3.1.2.2 Fleksibilne ali atipične oblike zaposlitve
Fleksibilne oblike dela in zaposlitve so vse, razen zaposlitve za nedoločen čas s polnih delovnim
časom. Nastajajo zaradi gospodarske krize, pod pritiskom delodajalcev in zaradi deregulacije
zaposlovanja s strani države.
Funkcionalna opredelitev takšno obliko zaposlovanja opisuje kot omogočanje delodajalcem
odpuščanje in najemanje delavcev z manj omejitvami ter predvsem nižjimi stroški od redne
zaposlitve s polnim delovnim časom. S sklepanjem takšnih pogodb se delodajalci lažje
prilagajajo tržnim nihanjem in si znižujejo stroške proizvodnje. Za brezposelne mlade so
fleksibilne oblike dela in zaposlitve pogosto edina možnost zaposlitve, za druge pa možnost
dodatnega zaslužka in usklajevanja dela z drugimi življenjskimi dejavnostmi, dinamično
življenje, pa tudi manjša ekonomska in socialna varnost in manjše možnosti profesionalnega
razvoja. Fleksibilne oblike zaposlitve imajo za državo dva nasprotujoča si pomena. Fleksibilne
oblike zaposlovanja pozitivno vplivajo na zmanjšanje brezposelnosti in socialnih problemov ter
so nekakšna začasna rešitev za iskalce zaposlitve, po drugi strani pa zaposleni, ki imajo takšne
vrste zaposlitev, v državno blagajno prispevajo manj sredstev ter so bolj socialno ogroženi,
saj ne vedo, kdaj jih delodajalec ne bo več potreboval in bodo odvisni od pomoči države
(Svetlik, 1985, str. 123). Fleksibilne oblike zaposlitve so:


Samozaposlovanje

Najpogostejši obliki samozaposlovanja sta samostojni podjetnik in družba z omejeno
odgovornostjo. Poznamo pa tudi družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in
tiha družba. Po gospodarski krizi je opaziti porast samozaposlitev kar lahko pripišemo
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povečanju sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje. Drugi razlog za povečanje
samozaposlenih pa so nove oblike zaposlovanja s strani delodajalcev, ki raje zaposlijo nekoga,
ki je samozaposlen in se tako izognejo vsem dodatnim stroškom.

Zaposlitev za določen čas



Je začasna zaposlitev, za določeno časovno obdobje, ki je potrebno, da se neko delo opravi.
Zakon o delovnih razmerjih v členu števila 54. opredeljuje primere, v katerih se lahko sklene
pogodba za določen čas, in sicer:
-

-



izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
nadomeščanje odsotnega delavca,
povečan obseg dela,
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen
čas,
poslovodno osebo ali prokurista,
opravljanje sezonskega dela,
delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo,
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v
skladu z zakonom,
projektno delo,
delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih
tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja
delavcev,
predajo dela,
voljene in imenovane funkcionarje in
druge primere, ki jih določa zakon.

Zaposlitev s krajših delovnim časom

Je oblika zaposlitve, kjer je delovni čas krajši od polnega. Pomeni lahko delno zaposlitev v
dnevu, tednu, mesecu ali letu. Zaposleni lahko dela polne delovne dni, vendar samo določene
dni v tednu. Delavec, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom lahko sklene pogodbo z več
delodajalci in tako doseže polni delovni čas, ki je določen z zakonom.


Delo na domu

Delo na domu se po privolitvi delavca opravlja na domu zaposlenega ali nekje drugje zunaj
prostorov delodajalca. Delež tovrstnega zaposlovanja se v Sloveniji in v svetu v strukturi
zaposlenih iz leta v leto povečuje, vzrok pa je predvsem razvoj sodobnih tehnologij, ki
omogočajo delo na domu.


Rotacija delovnega mesta
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Rotacija delovnega mesta je zaposlovanje brezposelne osebe na mesto delavca, ki se v tem
času izobražuje in še naprej prejema plačo. Prednost za delodajalca je predvsem ta, da pri
rotaciji delovnega mesta brezposelnega plačuje Zavod za zaposlovanje, tako delodajalec v času
nadomeščanja delavca nima nobenih dodatnih obveznosti.


Delo po pogodbi o delu

Podjemna pogodba je pogodba, s katero se podjemnik zavezuje opraviti določeno delo,
naročnik pa mu bo za to delo plačal. Delavcu daje delo preko takšne pogodbe večjo
samostojnost pri organizaciji dela.


Status kmeta

Status kmeta pridobijo osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so za opravljanje
kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljene ter iz te dejavnosti ustvarjajo določen dohodek.


Družinski pomočnik

Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč, vendar pa mora imeti enako stalno prebivališče
kot oseba, za katero skrbi.


Delo na vpoklic

3.2 OVIRE MLADIH PRI ISKANJU ZAPOSLITVE
Mladi se pri v vstopu na trg delovne sile soočajo z različnimi ovirami, kot so zmanjševanje
delovnih mest, pomanjkanje delovnih izkušenj in prevelika nasičenost trga dela, saj na trg dela
prihaja več mladih, kot odhaja starejših.
Veliko delodajalcev je mnenja, da so mladi neodgovorni, neposlušni in samosvoji in jih je težko
vključiti v delovne procese. Vse več mladih z željo po višjem plačilu iz izobraževalnega procesa
prihaja visoko izobraženih, vendar brez praktičnih izkušenj. Visoka izobrazba pa je velikokrat
lahko tudi razlog, da jih delodajalci ne želijo zaposliti, saj bi jim zaradi višje izobrazbe morali
izplačevati višje plače.

3.3 BREZPOSELNOST
Brezposelnost postaja v zadnjih letih pereč ekonomski in socialni evropski problem, ki zadeva
skorajda vse države, ne glede na njihovo razvitost, različnost, uspešnost in blaginjo
gospodarskih in socialnih politik, od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje pa je
nezaposlenost postala tudi pomembno politično vprašanje (Haralambos & Holborn, 2001).
»V posameznih obdobjih je v družbi večji ali manjši delež aktivnega prebivalstva brezposeln,
ker v državi ni zadostnih možnosti, da bi vsi, ki se želijo zaposliti, našli ustrezno oziroma
primerno zaposlitev« (Škoberne & Strban, 2010, str. 310). Do brezposelnosti prihaja zaradi
presežka, ki nastane na trgu delovne sile in je rezultat prevelike ponudbe delovne sile ter
premajhnega povpraševanja po delovni sili.
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Registrski in anketni podatki o brezposelnosti se med seboj razlikujejo glede na način zbiranja
podatkov in opredelitve kategorij. Pri razlagi gibanj na trgu dela je zato smiselno uporabljati
tako eno kot drugo vrsto podatkov.
1.

Registrirana brezposelnost

Registrirano brezposelne osebe so osebe, ki so brezposelne in so kot iskalci zaposlitve
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Sem sodijo:
2.

vsi stari nad 15 let, zmožni za delo, aktivni iskalci zaposlitve,
tisti, ki niso v delovnem razmerju,
niso upokojenci,
niso dijaki, študenti, vajenci ali udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let,
tuji državljani z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem in izpolnjenimi ostalimi
zakonskimi pogoji ter
tisti, ki niso nastopili zaporne kazni, daljše od 6 mesecev.
Anketna brezposelnost

Anketna brezposelnost je ugotovljena na podlagi ankete, ki jo Zavod za statistiko vsako leto
opravi na reprezentativnem vzorcu. Na podlagi vzorcev oceni dejansko brezposelnost oziroma
brezposelnost po definiciji ILO (International Labour Organization). Ugotavlja se, kateri člani
gospodinjstva so v določenem tednu ustvarili kakršen koli zaslužek. ILO med nezaposlene
osebe uvršča tiste anketirane osebe, ki v zadnjem tednu niso bile delovno aktivne, vendar si
aktivno iščejo delo ter so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti kakršnokoli delo
(Kajzer, 2006, str. 86). Anketna brezposelnost je velikokrat nižja od registrirane brezposelnosti,
saj nekatere osebe opravljajo občasna dela za plačilo.
3.3.1 VZROKI BREZPOSELNOSTI MLADIH
Razlogov za brezposelnost med mladimi je veliko. Eden izmed glavnih vzrokov sta zagotovo
finančna in gospodarska kriza, ki sta povzročili propad nekdaj dobro stoječih panog in odvrnili
podjetja, da bi dodatno zaposlovala. Poleg tega so izobraževalni sistemi zastavljeni tako, da
mladim ne nudijo dovolj znanj in veščin, ki bi jih znali uporabiti v prihodnosti pri iskanju
zaposlitve. Delodajalci od njih zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe, ki jo mladi sicer imajo,
vendar pa jim primanjkuje praktičnega znanja. To jih znova postavi na začetek iskanja
zaposlitve, saj večina delodajalcev rajši zaposli nekoga, ki ima večletne izkušnje na podobnem
delovnem mestu.
Najbolj problematične skupine med brezposelnimi mladimi so mladi, ki imajo nizko stopnjo
izobrazbe, dolgotrajno brezposelni mladi, mladi, ki imajo težave z odvisnostjo ali hendikepirani,
mladi, ki živijo v regiji z veliko stopnjo brezposelnosti ter mlade ženske (Ignjatović,
Kramberger, Pavlin, Svetličič, Štarkl & Trbanc, 2007, str. 44).
3.3.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI
Ekonomisti razlikujejo številne kategorije brezposelnosti:
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frikcijska,
tehnološka,
strukturna,
ciklična,
prostovoljna,
prikrita brezposelnost.

3.3.2.1 Frikcijska brezposelnost
Frikcijska brezposelnost se pojavi, ko delavci zamenjajo službe, vendar takoj ne začnejo z
delom v novi službi. Brezposelni so le za kratek čas, ko iščejo službo ali čakajo, da prevzamejo
novo delovno mesto. Ekonomisti so prepričani, da je občasna brezposelnost v dinamičnih
gospodarstvih neizogibna in običajno ne predstavlja večjega problema.
3.3.2.2 Tehnološka brezposelnost
Tehnološka brezposelnost nastane zaradi razvoja nove tehnologije in s tem povzročanje
presežka delovne sile. Presežki se dogajajo predvsem v sekundarnem in primarnem sektorju,
medtem ko v terciarnem sektorju povzroči povečanje (Svetlik, 1985, str. 30‒34).
3.3.2.3 Strukturna brezposelnost
Strukturna brezposelnost se pojavi, ko so razpoložljiva tako delovna mesta kot delavci, ki iščejo
zaposlitev, vendar pa delavci ne ustrezajo delovnim mestom. Obstajata dve vrsti strukturne
brezposelnosti: regionalna in sektorska. Regionalna brezposelnost obstajajo, ko delavci ne
živijo na območjih, kjer so na razpolago ustrezna delovna mesta. Sektorska brezposelnost pa
obstaja, ko so brezposelni brez ustreznih veščin ali kvalifikacij, da bi zasedli prosta delovna
mesta.
3.3.2.4 Ciklična brezposelnost
Pri ciklični brezposelnosti gre za položaj, ko število brezposelnih presega število delovnih mest
oziroma ko ponudba delavcev preseže povpraševanje po njih s strani delodajalcev (Haralambos
& Holborn, 2005, str. 250).
3.3.2.5 Prostovoljna brezposelnost
Med prostovoljno brezposelne, vsaj tako meni Svetlik (1985, str. 25), sodijo tisti posamezniki,
ki niso pripravljeni sprejeti dela za nižjo plačo, kot se jim zdi ustrezna, ki se niso pripravljeni
preseliti v kraje, kjer so na voljo prosta delovna mesta, oziroma se ne želijo prekvalificirati za
kakšno drugo delovno mesto. Nekateri avtorji celo menijo (Svetlik, str. 75‒76), da je vzrok
velike prostovoljne brezposelnosti med drugim tudi denarno nadomestilo, ki ga brezposelni
prejemajo od države in s tem izgubijo željo po iskanju nove zaposlitve.
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3.3.2.6 Prikrita brezposelnost
Prikrito zaposleni so tisti prebivalci, ki niso zaposleni in si ne iščejo zaposlitve, čeprav so
delovno sposobni. Sem spadajo tudi študenti, ki se na izobraževanja vpišejo zgolj zaradi dela
preko študentskega servisa, tako imenovani fiktivni študentje.
3.3.3 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI MLADIH
3.3.3.1 Posledice brezposelnosti za mlade
Posledice brezposelnosti so za mlade v prvi vrsti finančne, nato socialne, ki se kažejo kot izguba
občutka identitete, aktivnosti, občutka smisla in izguba svobode, ki ga nudi dohodek od dela.
Mladi se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo osamosvojiti, ustvariti družine,
odvisni so od svojih staršev in socialne pomoči države..
Omeniti je potrebno psihološke reakcije na brezposelnost, ki se v prvi fazi kažejo kot stopnja
duševnega pretresa, sledi ji druga faza zanikanja in optimizma, v tretji fazi se kaže kot tesnoba
in stiska in na zadnje še kot vdanost v usodo in prilagoditev. Pri mladih, ki so pri iskanju
zaposlitve neuspešni, se postopoma začne krhati njihova samozavest in suverenost. Počutijo
se nepomembne in sčasoma izgubljajo željo in voljo do iskanja zaposlitve. Martina Trbanc
(Ignjatović, Kramberger, Pavlin, Svetličič, Štarkl & Trbanc, 2007, str. 38) meni, da lahko
dolgotrajna brezposelnost vpliva na negativen odnos do dela pri mladih, ki prej še niso bili
zaposleni. Stalni neuspehi jih nato lahko privedejo do izčrpanosti. Med brezposelnimi so zato
pogostejše oblike odklonskega vedenja, kot so nasilje, samomorilnost in kriminal.
Gledano z drugega vidika pa ni nujno, da bo na mlade prehod iz brezposelnosti v zaposlenost
vplival pozitivno. Pogoste so situacije, ko mladi, ki so bili pred zaposlitvijo dolgotrajno
brezposelni, dobijo želeno zaposlitev in delajo čez meje svojih zmožnosti, saj se hočejo
dokazati delodajalcu. Preveliki fizični in psihični napori pa lahko ljudi pogosto privedejo do
delovne izčrpanosti.
3.3.3.2 Posledice brezposelnosti mladih na družbo
Brezposelnost je lahko za družbo škodljiva, saj razvrednoti oziroma zniža standard življenja v
družbi. Hkrati negativno vpliva na tiste, ki imajo delovno mesto, saj se na delovnih mestih
počutijo manj varne. Večina si kljub nezadovoljstvu na delovnem mestu le tega ne upa zapustiti
zaradi strahu, da jim ne bo uspelo najti nove zaposlitve. Prihaja tudi do delitev znotraj družbe,
ko brezposelni in tisti, ki so nezadovoljni na svojem delovnem mestu, za njihove probleme
krivijo šibkejše skupine.
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4 STANJE MLADIH NA TRGU DELA V SLOVENSKIH REGIJAH
V Sloveniji je bila stopnja brezposelnih mladih pred nastopom gospodarske krize leta 2008
10,8 %, v letu 2014 pa se je povečala na 20,5 % (SURS, 2015a). Trg dela se je v letih po krizi
začel hitro spreminjati, kar pa so najbolj občutili mladi.
Na trgu dela tako prihaja do navzkrižja interesov med delodajalci in delojemalci. Delodajalci si
želijo pri zaposlovanju čim večjo prožnost, saj bi zaposlovali točno toliko zaposlenih, kot jih
potrebujejo v danem trenutku, za omejen čas in s čim manj obveznostmi. Iskalci zaposlitve pa
si želijo varno zaposlitev, s polnim delovnim časom (SURS, 2015b).
Neformalno izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje delovnih izkušenj je ključna sestavina
življenja večine mladih v Sloveniji, ki si v času šolanja delovne izkušnje nabirajo s študentskim
delom. Vendar pa veliko delodajalcev pri iskanju delavcev zahteva formalne delovne izkušnje
in je priznavanje neformalnih izkušenj pridobljenih preko študentskih del odvisno le od njihove
dobre volje. Pomanjkanje formalnih delovnih izkušenj tako mlade pri iskanju prve zaposlitve
prisili sprejeti negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna mesta. Fleksibilne oblike
zaposlovanja kot so zaposlovanje za določen čas, zaposlitev za krajši delovni čas, delo po
avtorski in podjemni pogodbi, izmensko delo, delo na vpoklic, so zadnja leta med delodajalci
v Sloveniji zelo priljubljena, vendar pa mladim tovrstne oblike zaposlitve ne omogočajo
zadostne socialne in finančne varnosti. Podatki kažejo, da se je delež začasnih zaposlitev
mladih v Sloveniji v letu 2014 zmanjšal, še zmeraj pa je bistveno višji kot pri ostalih starostnih
skupinah v Sloveniji in med najvišjimi v Evropski uniji (Eurostat, 2016b).
V nadaljevanju bodo predstavljeni podatki brezposelnih mladih, starih od 15 do 24 let, po
posameznih kriterijih, v slovenskih regijah. V analizo sem vključila 12 statističnih regij
(Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija,
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-Notranjska, Goriška in Obalno-Kraška regija).

4.1 GOSPODARSTVO
Finančno-gospodarska kriza je močno vplivala na gospodarstvo v državah in regijah Evropske
unije. V regijah, kjer je bilo gospodarstvo že pred začetkom krize slabše razvito, se je stanje
še poslabšalo. Slab gospodarski razvoj pa je negativno vplival tudi na stanje na trgu dela.
Z analiziranjem bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) dobimo vpogled v
gospodarsko aktivnost znotraj države in posameznih regij, njen razvoj in stopnjo njene rasti.
BDP je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države
v določenem obdobju. Za izračun se upoštevajo samo proizvodi in storitve, ki so dokončani in
pripravljeni za takojšnjo uporabo. Pri izračunu BDP-ja se upošteva tržna vrednost vključenih
elementov. Z izračunavanjem bruto domačega proizvoda dobimo vpogled v gospodarsko
aktivnost znotraj države, njen razvoj in stopnjo njene rasti (Umar, 2015).
Slovenske regije se po svoji gospodarski razvitosti delijo na gospodarsko razvitejše zahodne
regije in šibkejše vzhodne regije. To trditev potrjujejo tudi podatki prikazani v tabeli 1, ki
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prikazuje razvitost regij v Sloveniji z indeksi rasti bruto domačega proizvoda na prebivalca v
letu 2011 in 2013.
Tabela 1: BDP na prebivalca v slovenskih regijah
Na prebivalca,
indeks ravni
(Slovenija vsa
leta = 100)

Na prebivalca, EUR (tekoči
tečaj)

Indeksne točke
2013-2011

2011

2013

2011

2013

SLOVENIJA

17960

17550

100

100

Osrednjeslovenska

25401

24845

141,4

141,6

0,2

Obalno-kraška

19052

17238

106,1

98,2

-7,9

Jugovzhodna Slovenija

17009

16672

94,7

95

0,3

Goriška

16543

15865

92,1

90,4

-1,7

Savinjska

16341

15837

91

90,2

-0,8

Spodnje posavska

15348

15147

85,5

86,3

0,8

Gorenjska

14866

14958

82,8

85,2

2,4

Podravska

14885

14465

82,9

82,4

-0,5

Koroška

13752

13886

76,6

79,1

2,5

Notranjsko-kraška

12537

12240

69,8

69,7

-0,1

Pomurska

11961

12191

66,6

69,5

2,9

Zasavska

11939

10972

66,5

62,5

-4

Vir: Surs (2015c)

V letu 2013 je BDP na prebivalca slovensko povprečje presegel samo v Osrednjeslovenski regiji
(za 41,4 %), najnižji pa je bil v Zasavski regiji, kjer je bil od slovenskega povprečja nižji za
dobro tretjino. Zasavska regija je že nekaj let na mestu gospodarsko najmanj razvite regije,
sledi pa ji Pomurska regija, ki je v letu 2013 dosegla 69,5 % slovenskega povprečja. V letu
2013 se je gospodarska aktivnost glede na leto 2011 zvišala v polovici vseh statističnih regij.
Največjo gospodarsko rast je imela Pomurska regija (2,9 %), največji padec pa je bil v ObalnoKraški regiji (–7,9 %). Osrednjeslovenska regija je imela v letu 2013 2,2-krat višji BDP na
prebivalca kot gospodarsko najšibkejša Zasavska regija.

4.2 ZAPOSLOVANJE IN NAČINI ZAPOSLOVANJA
Vlada Republike Slovenije je po krizi naredila veliko sprememb na področju zavarovanja za
primer brezposelnosti in varovanja zaposlitve. V prvi polovici leta 2013 so začeli veljati novi
zakoni, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTDA). Glavne spremembe ZDR-1 so bile poenostavitev postopkov odpuščanja za delodajalce,
zagotavljanje ustreznejšega varstva delavcev in zniževanje stroškov dela. Osrednji cilji ZUTDA pa so bili povečanje fleksibilnosti, preprečevanje zlorab in povečanje delovnopravnega
varstva ter povečanje vloge kolektivnih pogajanj. Nova zakona sta malenkost ublažila
negativna gibanja na trgu dela, vendar se je brezposelnost med mladimi do leta 2013 še vedno
povečevala, v letu 2014 pa se je stanje nekoliko umirilo. Največ brezposelnih je zaznati v
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.
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Od leta 2011 do 2014 je opaziti padec zaposlitev med mladimi, saj so podjetja po nastopu
gospodarske krize omejila število zaposlitev in se raje odločajo za razporeditev dela znotraj
organizacij. Spodnji podatki so pridobljeni iz ankete o delovni sili, kjer se upošteva dejanski
položaj posameznika na trgu dela. Med delovno aktivno prebivalstvo se torej štejejo tudi mladi,
ki delo opravljajo preko študentskega servisa. S tem so podatki o dejanski zaposlenosti mladih
lahko malce zavajajoči, saj nimamo dejanske slike, koliko bi jih bilo brez dela, če ne bi opravljali
začasnih del preko študentske napotnice.
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Grafikon 3: Število zaposlenih mladih v slovenskih regijah glede na spol v 1000
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V Sloveniji je največje število mladih zaposlenih v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo leta
2011 zaposlenih 5122 moških in 2570 žensk. Leta 2014 je število zaposlenih moških naraslo
za 5,2 %, število žensk pa za 2,8 %. Še vedno je število zaposlenih moških bistveno večje kot
število zaposlenih žensk, lahko bi celo rekli, da je število zaposlenih moških dvakrat višje od
števila žensk. Najnižjo zaposljivost ima Zasavska regija, v kateri je bilo leta 2014 samo 434
zaposlenih mladih.
V državah, kjer zaposlitvena zakonodaja delodajalcem omogoča hitra odpuščanja in
zaposlovanja, je delež zaposlitev za določen čas manjši v primerjavi z državami, kjer še vedno
velja visoka varnost zaposlitve in dolgotrajni postopki odpuščanja. Med države z visoko
varnostjo zaposlitve spada tudi Slovenija. Zaradi visoke varnosti zaposlitve se večina podjetij
sedaj odloča za fleksibilne oblike zaposlovanja, kar omogoča najlažji način zmanjševanja števila
zaposlenih.
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Grafikon 4: Delež mladih v Sloveniji, ki so zaposleni za določen čas
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Vir: Eurostat (2015b)

Statistični urad Republike Slovenije in Zavod za zaposlovanje ne vodita podatkov o vrsti
zaposlitve po statističnih regijah, tako da so predstavljeni podatki zgolj okvirni. Zavod nima
informacij, kadar se osebe, ki so bile predhodno zaposlene za določen čas, zaposlijo za
nedoločen čas. Iz grafa je razvidno, da se od leta 2011 do 2013 povečala zaposlitev za določen
čas med mladimi ženskami, leta 2014 pa se je stanje umirilo tako pri ženskah kot pri moških.
Razlog za zmanjšanje zaposlitev za določen čas lahko pripisujemo uvajanju novih ukrepov za
spodbujanje zaposlovanja mladih. Država je uvedla spodbude za zaposlovanje mladih za
nedoločen čas.
Med fleksibilne oblike zaposlovanja pa štejemo tudi študentsko delo, ki je občasno ali začasno
delo oseb, starejših od 15 let. Študentsko delo je med mladimi v Sloveniji zelo priljubljeno, saj
lahko mladi, ki so vključeni v proces izobraževanja, z opravljanjem priložnostnega dela pridejo
do lastnega zaslužka in pridobijo določeno znanje in izkušnje. Delovne izkušnje lahko mladim
v prihodnosti izboljšajo prehod na trg dela in jim v primeru, da opravljajo delo na njihovem
področju, povečajo motivacijo do študija. Negativna stran študentskega dela pa je izkoriščanje
študentskega dela z namenom povečanja zaslužka in posledično podaljševanje študija. Veliko
mladih zaradi želje po večjem zaslužku opusti šolanje (Kosi, Šušteršič & Nastav, oktober 2011).
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Grafikon 5: Število mladih, zaposlenih preko študentskega servisa
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Študentsko delo v Sloveniji predstavlja začasno obliko dela med mladimi, ki vpliva na stopnjo
delovne aktivnosti in brezposelnosti med mladimi. Od leta 2011 do 2014 se je število mladih,
ki so zaposleni preko študentskega dela, zmanjšalo, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje začasnih
zaposlitev. Kljub zmanjšanju pa se Slovenija po začasnih zaposlitvah še zmeraj uvršča na sam
vrh v Evropi.

4.3 BREZPOSELNOST MLADIH
Evropski trg dela se je moral zaradi padca gospodarske aktivnosti začeti prilagajati nastalim
razmeram, kar pa je v veliki meri vplivalo tudi na zmanjševanje zaposlenosti. V letih po
gospodarski krizi so delodajalci močno omejili novo zaposlovanje. Zmanjševati so začeli število
zaposlenih, predvsem tistih, ki so opravljali fleksibilne oblike dela, na novo pa so zaposlovali le
redki. Mladi, ki že tako nimajo veliko izkušenj, imajo v zaostrenih razmerah na trgu dela in ob
skromnem povpraševanju pogosto manjše možnosti za zaposlitev. Nastale razmere so
povzročile porast mladih na Zavodu za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, 2013).
Tabela 2: Delež brezposelnih mladih v EU in Sloveniji

moški
ženske

EU
Slovenija
EU
Slovenija

2011
21,6
14,6
20,3
15,9

2012
23,1
19,9
21,6
19,4

Vir: Eurostat (2016c)
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2013
23,5
19,9
21,9
22,5

2014
22,1
19,3
20,6
19,6

Zgornja tabela prikazuje delež brezposelnih mladih v EU in Sloveniji. Iz podatkov lahko
razberemo, da je bila brezposelnost med mladimi EU najvišja v letu 2013, in sicer je bilo
brezposelnih 23,5 % moških in 21,9 % žensk. Vzrok za tako visoko brezposelnost med mladimi
moškimi lahko najdemo predvsem v slabšanju razmer v pretežno moških sektorjih kot sta
gradbeništvo in proizvodne dejavnosti. Slovenska brezposelnost med mladimi je primerljiva z
EU. V letu 2014 je delež registriranih brezposelnih moških in žensk starih med 15 in 24 let
padel pod 20 %. Na zmanjšanje deleža brezposelnih mladih je vplivalo zaposlovanje preko
Prvega izziva in drugih ukrepov za mlade, pozitivna rast gospodarstva in večja vključenost
mladih v programe aktivne politike zaposlovanja.
4.3.1 BREZPOSELNOST GLEDE NA DOSEŽENO STOPNJO IZOBRAZBE
Spodnji podatki kažejo na to, da je Evropa pri uresničevanju cilja, s katerim želi zvišati delež
doseganja terciarne ali enakovredne izobrazbe v državah EU na najmanj 40 % do leta 2020,
zelo uspešna. Visok delež terciarno izobraženih je predvsem med mlajšimi. Prav tako je viden
porast mladih z višjo sekundarno in post sekundarno izobrazbo, kar je posledica pomanjkanja
služb za mlade, ki se nato odločijo za nadaljevanje študija in tako pridobijo možnost dela preko
študentskega servisa. Opaziti je upad tistih, ki imajo dokončano manj kot primarno, primarno
ali nižje sekundarno izobraževanje.
Grafikon 6: Delež brezposelnih glede na stopnjo izobrazbe v slovenskih regijah
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Graf 6 prikazuje število brezposelnih mladih glede na dokončano stopnjo šolanja v Sloveniji.
Vidimo lahko, da je v povprečju največ brezposelnih v Sloveniji tistih z višjo sekundarno in post
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sekundarno izobrazbo. Od leta 2011 do 2013 je bila Koroška regija tista z največ brezposelnih,
približno 60 %, z najmanj brezposelnih pa je bila od leta 2011 do leta 2013 Jugovzhodna regija
(45 %). Leta 2012 se je delež mladih s to vrsto izobrazbe močno povečal, v nekaterih regijah
kar za 22,6 % (Jugovzhodna regija). Brezposelnih mladih, ki so dokončali samo primarno ali
nižjo sekundarno izobraževanje, je vsa leta najmanj v Koroški in Podravski regiji, največ pa v
Jugovzhodni Sloveniji. Največ brezposelnih mladih, ki so končali terciarno izobrazbo, je bilo
leta 2011 v Savinjski in Posavski regiji, v obeh je bila stopnja 6,2 %, najmanj pa v Obalnokraški
regiji (2,3 %). V letu 2014 se je delež v Savinjski regiji zmanjšal za 1,3%, v Posavski pa se je
zvišal za 3 %, najbolj pa se je delež brezposelnih z dokončano terciarno izobrazbo glede na
leto 2011 povečal v Gorenjski regiji. Obalnokraška je tudi v letu 2014 obdržala stopnjo pod 3
%.
4.3.2 BREZPOSELNOST MLADIH PO POKLICU
Največje število brezposelnih mladih v Sloveniji je na področju izobraževalnih ved. V
Osrednjeslovenski regiji je brezposelnih mladih, ki imajo končano izobrazbo na področju
izobraževanja, 867, sledita pa ji Podravska s 774 in Jugovzhodna regija s 600 brezposelnimi
mladimi. Najmanj brezposelnih mladih pa je tistih, ki so šolo zaključili na področju naravoslovja,
matematike in računalništva ter umetnosti in humanistike. Na teh področjih število v nobeni
regiji ne preseže 60.
Grafikon 7: Število brezposelnih mladih po področju izobrazbe
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015)
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4.3.3 BEG MOŽGANOV V SLOVENIJI
Beg možganov lahko opredelimo kot odhajanje izobraženega kadra na delo v tujino.
Strokovnjakom je sicer s strani države omogočeno izobraževanje in izpopolnjevanje vendar jim
država zaradi slabega razvoja in pomankanja sredstev ne more ponuditi ustrezne zaposlitve.
Veliko izobraženega kadra odhaja zato tja, kjer jim lahko ponudijo primerno delovno mesto z
možnostjo nadaljnega razvoja.
V Sloveniji je dolga leta veljajo pravilo, da je višja izobraženost ključ do zaposlitve, vendar pa
lahko zadnje desetletje opazimo porast brezposelnosti, zlasti med visoko izobraženimi mladimi.
Slovenski trg ne more zagotoviti potrebam vseh diplomantov, zato si izobraženci zaposlitev vse
pogosteje iščejo v sosednjih državah. M. Bevc (2004, 147) meni, da je mobilnost visoko
kvalificiranih kadrov, zlasti na področju tehnologij, pomembna za uspešnost države, hkrati pa
lahko za državo predstavlja trajno izgubo velikih potencialov.
Vzroki




migracij:
Ekonomski
Politični in vojaški
osebni

Iz podatkov prikazanih v grafu 7, lahko vidimo, da je največ brezposelnih mladih iz področja
ekonomije, izobraževalnih ved, prava in organizatorjev. Zaposlitev najtežje najdejo inženirji
kmetijstva in gozdarstva, povečuje pa se tudi brezposelnost strojnikov in mehanikov.
4.3.4 BREZPOSELNOST MLADIH GLEDE NA TRAJANJE
Na trajanje brezposelnosti vplivajo različni dejavniki, eden ključnih je gospodarska rast v
nekem obdobju. V času gospodarske krize brezposelne osebe potrebujejo bistveno več časa,
da dobijo zaposlitev kot v času gospodarske rasti. Delodajalci se redkeje odločijo za nova
zaposlovanja, saj se lahko razmere na trgu dela hitro obrnejo na slabše. Brezposelnost se tako
časovno podaljšuje, saj imajo mladi na voljo manj delovnih mest, še posebej tisti, ki so slabše
izobraženi in nimajo dovolj delovnih izkušenj.
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Grafikon 8:Delež mladih glede na trajanje brezposelnosti v slovenskih regijah
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V Sloveniji je največ takšnih, ki so na Zavodu prijavljeni manj kot 5 mesecev. Od leta 2011 do
leta 2014 je imela največ kratkotrajno brezposelnih Gorenjska regija, delež se je gibal med 68
% in 75 %. V vseh regijah je najmanjši delež brezposelnih, ki so na Zavodu prijavljeni do 12
mesecev. V povprečju jih je okrog 30 %. Delež mladih, ki so na zaposlitev čakali več kot 12
mesecev, je bil leta 2011 najvišji v Goriški regiji (40,5 %), v letu 2014 pa se je delež zmanjšal
na 25,7 %. Najvišji delež dolgotrajno brezposelnih je leta 2014 imela Jugovzhodna Slovenija
(42,9 %), sledita pa ji Osrednjeslovenska regija (29,9 %) in Posavska regija (29,8 %).

4.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSLENOSTI V SLOVENIJI
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je osrednja institucija na področju trga dela v
Sloveniji. Njegova vloga je, da iskalcem zaposlitve nudi čim hitrejši prehod v zaposlitev ter
zadovoljitev delodajalčevih potreb po delovni sili. Storitve, ki jih zagotavlja Zavod za
zaposlovanje, so namenjene pridobivanju in izboljševanju kompetenc za samostojno vodenje
in načrtovanje kariere. Usposabljanja, ki jih organizira zavod, brezposelne osebe naučijo
lažjega prehoda iz izobraževanja ali brezposelnosti na trg dela (Fakin in drugi, 2013, str. 40).
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013) opredeljuje
ukrepe na področju trga dela. Mednje sodijo aktivna politika zaposlovanja, storitve za trg dela,
zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega
zavarovanja za primer brezposelnosti (15. člen).
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Aktivna politika zaposlovanja
Aktivna politika zaposlovanja je sklop ukrepov in programov, ki vplivajo na usklajevanje
povpraševanja in ponudbe ter s tem izboljšujejo zaposlitvene možnosti posameznika. Namen
APZ je spodbujanje zaposlovanja. V ukrepe izvajanja APZ se lahko vključijo brezposelne osebe
in drugi iskalci zaposlitve. Mladi se v okviru APZ najpogosteje vključujejo v programe
usposabljanj in izobraževanj na delovnem mestu ter programov podpore pri iskanju zaposlitve
in načrtovanju kariere. Spodaj so našteti ukrepi za mlade, ki jih je država izvajala v letu 2014
(Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, 2014).
1. Pomoč in svetovanje pri iskanju zaposlitve
Namen ukrepa je pomoč in svetovanje pri iskanju zaposlitve, seznanitev z zaposlitvenimi
možnostmi in določitev kariernih ciljev (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015).
2. Usposabljanje in izobraževanje
S programi usposabljanja in izobraževanja brezposelne osebe pridobijo izobrazbo in se
usposobijo za opravljanje določenega dela ali poklica. S praktičnim usposabljanjem pri
delodajalcih pa dobijo priložnost, da se priučijo za konkretno delovno mesto.






Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
Usposabljanje na delovnem mestu
Spodbujanje formalnega izobraževanja
Projektno učenje za mlajše osebe

3. Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
4. Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje







Prvi izziv podjetjem, ki za 15 mesecev zaposlijo mlade, ki so na Zavodu prijavljeni
vsaj 3 mesece, povrne prispevke,
zaposli me,
povračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev za nedoločen čas in povračilo
prispevkov v krajih z visoko brezposelnostjo,
javna dela,
oprostitev plačila za osebe, ki se prvič samozaposlijo,
delovni preizkus.

Med najuspešnejše ukrepe, ki jih je država izvajala na področju trga dela mladih v letih 2011‒
2014, lahko štejemo Prvi izziv, ki je eden od projektov, ki se izvaja pod okriljem Jamstva za
mlade. Leta 2014 je preko Prvega izziva dobilo priložnost za delo 690 mladih starih do 29 let.
Skupaj je bilo v letu 2014/2015 za mlade namenjenih 5 milijonov EUR. (Ministrstvo za delo,
družino, socilane zadeve in enake možnosti, 2015).
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5 STANJE MLADIH NA TRGU DELA V AVSTRIJSKIH REGIJAH
Avstrijsko gospodarstvo kljub gospodarski krizi ni bilo tako močno prizadeto kot Slovenija.
Njihovo gospodarstvo skoraj v celoti sloni na malih in srednjih podjetjih, ki v povprečju
zaposlujejo do 10 ljudi. V Avstriji je bilo leta 2014 brezposelnih mladih 8,1 % (EUROSTAT,
2016c). Nizka brezposelnost med mladimi je dokaz, da je zaposlitev lažja in hitrejša v državah,
kjer izobraževalni sistemi omogočajo poklicno specifične kvalifikacije na ravni tako
sekundarnega kot post-sekundarnega izobraževanja. Avstrijski dualni izobraževalni sistem je
kombinacija teorije in prakse, ki mladim omogoča lažji prehod na trg dela, saj mladi z obvezno
prakso pridobijo praktične izkušnje. Učni načrti in izobraževanja so prilagojeni zahtevam
gospodarstva. Na podlagi teh obveznih praks vajenci po končanem šolanju nemalokrat dobijo
možnost zaposlitve v podjetjih, kjer so opravljali prakso. Država pa je delodajalcem pri
zaposlovanju dodatno olajšala nalogo z poenostavitvijo administracije in hitrejšimi postopki
zaposlovanja.
Ker so slovenske regije bistveno manjše od avstrijskih, sem za lažjo primerjavo v Avstriji izbrala
regije glede na število prebivalstva, ki je večje od 800.000 in manjše od 3 milijonov-regije
NUT2. Teh regij je 9: Dunaj (Wien), Gradiščanska (Burgenland), Koroška (Kärnten), Salzburg,
Spodnja Avstrija (Niederösterreich), Štajerska (Steiermark), Tirolska (Tirol), Predarlska
(Vorarlberg) in Zgornja Avstrija (Oberösterreich).

5.1 GOSPODARSTVO
Avstrija se uvršča med gospodarsko najrazvitejše države v Evropski uniji. Je ena izmed držav
Evropske unije, ki jo je gospodarska kriza najmanj prizadela. Največji BDP v Avstriji prinesejo
storitvene dejavnosti, ki zaposlujejo kar dve tretjini vsega prebivalstva.
Tabela 3: BDP Avstrija
BDP na
prebivalca,
indeks ravni
(Avstrija vsa leta
= 100)

BDP na prebivalca, EUR
(tekoči tečaj)
2011

2013

Evropska Unija (28 držav)

26.000

26.600

AVSTRIJA

36.800

38.100

100

100

Dunaj

47.000

47.200

127,72

123,88

-3,83

Salzburg

43.000

45.000

116,85

118,11

1,26

Tirolska

37.900

40.000

102,99

104,99

2,00

Predarlska

38.200

39.800

103,80

104,46

0,66

Zgornja Avstrija

37.100

38.500

100,82

101,05

0,23

Štajerska

32.600

34.300

86,70

90,03

3,32

Spodnja Avstrija

30.000

31.100

81,52

81,63

0,11

Koroška

31.300

31.800

85,05

83,46

-1,59

Gradiščanska

24.300

26.100

66,03

68,50

2,47

Vir: Eurostat (2015c)
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Po gospodarski razvitosti v letu 2013 avstrijsko povprečje presegajo regije Dunaj (23,88 %),
Salzburg (18,11 %), Tirolska (4,99 %), Predarlska (4,46 %) in regija Zgornja Avstrija (1,05
%). Največji padec je glede na leto 2011 imela regija Dunaj (‒3,83 %). V ostalih regijah je
viden rahel porast, največji porast je imela regija Štajerska za 3,32 odstotni točki. Iz zgornjih
podatkov lahko vidimo, da ima največji BDP na prebivalca regija Dunaj, kjer se nahaja glavno
mesto države. Med gospodarsko močnejše regije sodijo vse regije, ki mejijo na sosednjo
Nemčijo, s katero Avstrija tudi gospodarsko največ sodeluje.

5.2 ZAPOSLOVANJE IN NAČINI ZAPOSLOVANJA
Avstrija se z 8.507.786 celotnega prebivalstva uspešno spopada z brezposelnostjo. Med
državami Evropske unije se po anketi o delovni sili uvršča na sam vrh lestvice evropskih držav
po zaposlenosti prebivalstva, pred njo je samo še Nemčija. V Avstriji je zaposlenih kar 78,1 %
vsega prebivalstva. Delež zaposlenih mladih, starih od 15 do 24 let, je bil konec leta 2014 9,6
% (EUROSTAT, 2015d).
Visok delež zaposljivosti med mladimi v Avstriji je posledica ustreznih ukrepov, ki jih Avstrija
in njene regije izvajajo že v izobraževalnem sistemu. Učni načrti in težišča izobraževanja so
prilagojena zahtevam gospodarstva. Dualni sistem kot kombinacija teorije in prakse se
uporablja tako v pedagoških poklicih kot tudi v poklicnih višjih šolah. V obratih se tako vajenci
strokovno izobražujejo ali opravljajo praktični pouk. V skupnih projektih šole in gospodarstva
kot npr. diplomski projekti ali projekti v okviru dejavnosti podjetij pa se uresničujejo rezultati
raziskovanja in razvoja v praksi.
Vajeništvo in poklicno usposabljanje mladim omogočata lažji prehod na trg dela. Poleg
praktične usmerjenosti pa daje avstrijski izobraževalni sistem velik pomen tudi specializaciji.
Mladi tako iz izobraževalnih ustanov prihajajo strokovno usposobljeni, kar cenijo tudi vlagatelji
in bodoči delodajalci (INVEST AUSTRIA ABA, 2015).
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Grafikon 9: Število zaposlenih mladih v avstrijskih regijah glede na spol (v 1000)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

0,000

Gradiščanska
Spodnja Avstrija
Dunaj
Koroška
Štajerska
Zgornja Avstrija
Salzburg
Tirolska
Predarlska
Gradiščanska
Spodnja Avstrija
Dunaj
Koroška
Štajerska
Zgornja Avstrija
Salzburg
Tirolska
Predarlska
Gradiščanska
Spodnja Avstrija
Dunaj
Koroška
Štajerska
Zgornja Avstrija
Salzburg
Tirolska
Predarlska
Gradiščanska
Spodnja Avstrija
Dunaj
Koroška
Štajerska
Zgornja Avstrija
Salzburg
Tirolska
Predarlska

10,000

2011

2012

2013

moški

2014

ženske

Vir: Eurostat (2015d)

Graf št. 9 prikazuje zaposlenost mladih, starih od 15 do 24 let v 1000, po posameznih avstrijski
regijah. Zaposlenost moških v regijah je vsa leta še vedno malenkost višja od zaposlenosti
žensk. Najvišjo zaposlenost med mladimi imata Zgornja in Spodnja Avstrijska regija, kjer je
zaposljivost žensk in moških vsa štiri leta približno enaka.
Leta 2011 je bilo v Spodnje Avstrijski regiji zaposlenih 50.600 moških in 44.800 žensk, starih
med 15 in 24 let, v Zgornje Avstrijski regiji pa 57.700 moških in 49.400 žensk.
Leta 2014 se je število zaposlenih v regijah zmanjšalo. Število zaposlenih moških in žensk je
bilo leta 2014 v Zgornje Avstrijski regiji in v Spodnje Avstrijski regiji približno za 2% manjše.
Zaposlenost žensk se je leta 2014 prav tako znižala za približno 2 %. Z najnižjo zaposlenostjo
med mladimi pa se soočajo v Gradiščanski regiji, kjer je bilo leta 2014 zaposlenih 7.400 moških,
kar je 0,7 % manj kot leta 2011 in 5.900 žensk, kar je 1,6 % manj kot leta 2011. Delež
zaposlenih se glede na prejšnja leta 2014 ni bistveno spremenil.
V avstrijskih regijah ima večina zaposlenih pogodbe za nedoločen čas. Vidimo lahko velika
odstopanja pri pogodbah za nedoločen čas med moškimi in ženskami, saj je žensk, ki imajo
pogodbe za nedoločen čas, zgolj 55 %. Moških, ki imajo sklenjene pogodbe za nedoločen čas,
pa je približno 90 %.
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Grafikon 10: Delež mladih, zaposlenih za nedoločen čas v avstrijskih regijah, po spolu
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Zgornji graf prikazuje, da je največji delež žensk, ki so zaposlene za nedoločen čas v regiji
Dunaj, in sicer ima pogodbo za nedoločen čas 60 % žensk. V drugih regijah se delež zaposlenih
žensk giba okrog 55 %. Najnižji delež žensk s pogodbo za nedoločen čas ima regija Predarlska,
in sicer 50 %. Pri moški populaciji pa je opaziti obratni trend kot pri ženskah, saj je najnižji
delež tistih, ki imajo pogodbe za nedoločen čas ravno v regiji Dunaj, v regiji Predarlska pa je
delež med najvišjimi v primerjavi z ostalimi regijami in dosega 92 %.
Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je delež zaposlitev za nedoločen čas v avstrijskih
regijah zelo visok, še zlasti pri moški populaciji. Na podlagi predstavljenih podatkov lahko
zaključimo, da imajo avstrijske regije zelo nizek delež zaposlitev za določen čas, ki se giblje
okrog 30 %.
Od fleksibilnih oblik zaposlovanja so med mladimi v Avstriji tako kot tudi drugje po Evropi
najpogostejši zaposlitev s krajšim delovnim časom in zaposlitev za določen čas. Osebe, ki imajo
pogodbe s krajšim delovnim časom, na mesec delajo med 30 oziroma 35 ur na teden. Mladi v
Avstriji se za delo s krajšim delovnim časom odločijo zaradi pomanjkanja služb s polnim
delovnim časom, želje po nadaljevanju šolanja ali varstva otrok.
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Grafikon 11: Število zaposlitev s krajšim delovnim časom v avstrijskih regijah (v 1000)
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V letu 2014 je opaziti porast zaposlitev s krajšim delovnim časom glede na leto 2011 v vseh 9
avstrijskih regijah. Še posebej izstopata regiji Dunaj in Zgornja Avstrija, kjer se je število
zaposlitev s krajšim delovnim časom v letu 2014 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 29.000
(Dunaj) in 22.300 (Zgornja Avstrija). Omeniti velja, da delo s krajšim delovnim časom v Avstriji
še vedno pogosteje opravljajo ženske kot moški. V letu 2014 je delo s krajšim delovnim časom
opravljalo 15 % moških in 29,9 % žensk.

5.3 BREZPOSELNOST MLADIH
Avstrijska politika stremi k večanju konkurenčnosti gospodarstva predvsem s povečanjem
izdatkov za raziskave in razvoj ter odpravo administrativnih ovir, dvigovanju stopnje delovne
aktivnosti ter produktivnosti. Velik poudarek daje na kakovost in učinkovitost izobraževanja in
s tem povezanosti izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom. Njihov cilj je še naprej ohranjati
makroekonomsko stabilnost države, nizko brezposelnost ter nizko inflacijo (Public employment
service Austria 2015)
Dejavniki, ki vplivajo na tako nizko brezposelnost v Avstriji, so:







privlačno poslovno okolje,
stabilnost in varnost,
davčne ugodnosti,
produktivnost,
centralni položaj in
poslovno usmerjeno izobraževanj.
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5.3.1 BREZPOSELNOST GLEDE NA DOSEŽENO STOPNJO IZOBRAZBE
Avstrija daje velik poudarek na terciarno izobraževanje, za katerega vsako leto nameni veliko
več denarja kot za sekundarna in post-sekundarna izobraževanja. Višja izobrazba v Avstriji
pomeni tudi večje možnosti za zaposlitev, kar lahko preberemo tudi iz spodnjih podatkov. Delež
brezposelnih, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo, je zelo majhen.
Grafikon 12: Delež brezposelnih mladih glede doseženo stopnjo izobrazbe v avstrijskih
regijah
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Avstrija ima zelo majhen delež brezposelnih mladih z dokončano terciarno izobrazbo. Od leta
2011 do 2014 se delež brezposelnih, ki so zaključili terciarno izobraževanje, ni bistveno
spremenil. Leta 2011 so imeli najvišji delež brezposelnih mladih s končano terciarno izobrazbo
v regiji Salzburg, in sicer 1,2 %, najnižji delež pa v regiji Predarlska, 0,7 %. V letu 2014 se je
glede na leto 2011 delež brezposelnih s terciarno izobrazbo povišal v regijah Dunaj (0,6 %),
Koroška (0,2 %), Predarlska (0,3 %), Zgornja Avstrija (0,3 %), Gradiščanska (05,%) in regiji
Salzburg (0,1 %). V vseh regijah Avstrije se delež brezposelnih z višjo sekundarno in post
sekundarno izobrazbo v povprečju giblje med 55 % in 60 %. Najvišjo brezposelnost v tej
skupini leta 2011 imajo v regiji Gradiščanska, kjer je delež 70,7 %, najnižjo pa v regiji Dunaj
(37,5 %). Tudi v letu 2014 imata Gradiščanska in Tirolska regija najvišjo stopnjo brezposelnih
z dokončano in z višjo sekundarno in post sekundarno izobrazbo. Manj kot primarno, primarno
in nižje sekundarno izobraženih, ki nimajo zaposlitve, je bilo v letu 2011 največ v regiji Dunaj,
kar 61,7 %, najmanj pa v regiji Gradiščanska (28,4 %). V ostalih regijah se delež giblje okrog
40 %. Leta 2014 se je stanje malenkost izboljšalo, v regiji Dunaj se je delež brezposelnih, ki
imajo zaključeno manj kot primarno izobrazbo, znižal za 4,4 %.
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5.3.2 BREZPOSELNOST MLADIH GLEDE NA TRAJANJE BREZPOSELNOSTI
Na trajanje brezposelnosti lahko vplivajo različni dejavniki, kot so hitro posredovanje delovnega
mesta iskalcu zaposlitve s strani Zavoda, izobraženost iskalcev zaposlitve in trenutne
gospodarske razmere. Negotove gospodarske razmere imajo velik vpliv na
trajanje
brezposelnosti, saj se delodajalci zaradi previdnosti redkeje odločijo za odpiranje novih
delovnih mest. Mladi so načeloma na Zavodu prijavljeni manj kot 5 mesecev, saj so pri iskanju
službe pripravljeni sprejeti kakršno koli obliko zaposlitve.
Grafikon 13: Delež mladih glede na trajanje brezposelnosti po avstrijskih regijah
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V Avstriji je najvišji delež tistih, ki so na Zavodu prijavljeni manj kot 5 mesecev. Delež mladih,
ki so na Zavodu prijavljeni manj kot 5 mesecev, se v vseh regijah giblje okrog 90 %. Delež
brezposelnih mladih, ki so na Zavodu prijavljeni od 6 mesecev do 1 leta, je vsa preučevana
leta okrog 2,5 %. Višji delež ima v letu 2011 samo Spodnje Avstrijska regija, kjer je takšnih,
ki so na zaposlitev čakali do enega leta, 3,2 %. Leta 2014 je tudi Spodnje Avstrijski regiji
uspelo delež znižati na 2,9 %. Delež dolgotrajno brezposelnih v avstrijskih regijah je
zanemarljiv, saj delež v nobeni regiji ne doseže 1 % vseh brezposelnih mladih.

5.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI V AVSTRIJI
Avstrijska vlada olajša prehod mladih na trg dela že v izobraževalnih ustanovah. Z dualnim
sistemom, ki se izvaja v sklopu poklicnih izobraževanj, je mladim omogočeno, da si med
šolanjem pridobijo poleg teoretičnega tudi praktično znanje.
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Vajeništvo
Vajeništvo v Avstriji združuje praktično in osnovno izobraževanje. Vajenci lahko izbirajo med
področji kot so obrt, industrija in storitveni sektor. Za vsako vajenštvo obstaja določen predpis,
katerega vajenci spoznajo pred začetkom dela v podjetju. Vajeništvo traja od 2 do 3 let,
zaključi pa se z zaključnim izpitom, ki zajema praktično in teoretično znanje. Čeprav vajenci za
svoje delo dobijo v primerjavi z zaposlenimi relativno nizko plačilo, v času vajeništva pridobijo
veliko izkušenj in predznanja.
Podjetja, ki zaposlujejo vajence letno dobivajo subvencije s strani države v kolikor so njihovi
vajenci uspešni na zaključnem izpitu. Prav tako država mentorjem omogoča nadaljnje
izobraževanje ter povezuje majhna in micro podjetja ter s tem omogoča celovito
izpopolnjevanje vajencev. Zavod za zaposlovanje pa se še dodatno zavzema za mlade stare
nad 19 let in mlade ženske, katere želi s subvencijami spodbuditi, da bi se odločile za moške
poklice.
Čeprav Avstriji zadnja leta močno primankuje vajeniških mest, vajeništvo zelo ugodno vpliva
na nadaljno zaposlitev mladih. Kar 75 % mladih dobi zaposlitev po končanem vajeništvu od
tega 45 % v roku treh mesecev. (European Commission, 2013)
Za vse tiste, ki si kljub uspešnemu zaključku šolanja in pridobljenim izkušnjam skozi vajeništvo
in prakso ne najdejo ustrezne zaposlitve, pa v Avstriji obstaja širok izbor programov za
spodbujanje vključevanja mladih v sisteme izobraževanja in trga dela. Med programe APZ
štejemo usposabljanja, subvencije za zaposlovanje in podporne programe. (Federal ministry
of labour, social affairs and consumer protection 2012).
1.

Programi usposabljanja
- formalno izobraževanje
- pridobivanje kvalifikacij
- poklicna usposabljanja, ki so enakovredna vajeniškim programom

2.
3.

Subvencije podjetjem za zaposlovanje
Podporni program – za ženske, mlade
prihodnost za mlade
zagotavljanje usposabljanja mladih (vajeništvo)
poklicno usposabljanje in izobraževanje (VET)
svetovanje mladim osebam pri izberi primernega izobraževanja, še posebej pri izbiri
manj tradicionalnih poklicev, v katere skušajo uvesti tudi dekleta
- NEET projekti
- pomoč in svetovanje vajencem ter zagotavljanje subvencij za pripravljalne tečaje
vajencev
- proizvodne šole
-

4.

Zaposlovanje in učenje
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6 PRIMERJAVA TRGA DELA MLADIH V SLOVENSKIH IN
AVSTRIJSKIH REGIJAH
Zadnje poglavje bo zajemalo primerjavo statističnih podatkov s področja trga dela mladih v
avstrijskih in slovenskih regijah po kazalnikih kot so spol, zaposlenost, vrsta zaposlitve, trajanje
brezposelnosti in brezposelnost po stopnji izobrazbe. S primerjavo bom lažje analizirala
hipoteze, ki sem si jih zastavila:
H1: V Sloveniji se je v primerjavi z Avstrijo od leta 2011 do 2014 med mladimi povečalo število
fleksibilnih oblik zaposlitev.
H2: Število brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo je večje v regiji, kjer je glavno mesto.
H3: Trajanje brezposelnosti je odvisno od gospodarske razvitosti regije.
Negotove razmere na področju gospodarstva so v letih med 2011 in 2014 na področju
zaposlovanja povzročile porast fleksibilnih oblik zaposlovanja med mladimi. Večina mladih
opravlja zaposlitev za določen čas, kar pa mladim vzbuja negotovost in nezmožnost za
osamosvojitev. Čeprav lahko dolgoročno gledano fleksibilne oblike zaposlitev vodijo v
zaposlitev za nedoločen čas, je tega v Sloveniji zadnja leta vse manj. Največje število
zaposlenih mladih v Sloveniji ima vsa štiri leta Osrednjeslovenska regija, v kateri se nahaja
tudi glavno mesto, sledijo pa ji Savinjska in Podravska regija. Med letoma 2011 in 2014 je bilo
opaziti upad števila zaposlenih mladih za nedoločen čas, zlasti pa se je povečalo v letih 2013
in 2014 zaposlovanje za določen čas. Razlog za povečanje zaposlitev za določen čas je uvedba
vladnih ukrepov na področju zaposlovanja mladih, ki sta jih Slovenija in Avstrija začeli izvajati
na podlagi direktiv Evropske unije. V Sloveniji država s subvencijami delodajalcem za obdobje
enega leta povrne stroške v primeru zaposlitve oseb starih pod 30 let. Mladi tako dobijo
možnost zaposlitve, vendar pa se nemalokrat zgodi, da po pretečenem obdobju delo tudi
izgubijo. Delež žensk, ki so zaposlene za določen čas, je v Sloveniji višji kot delež moških.
Razlog, da je zaposlitev za določen čas več med ženskami kot moškimi, je želja žensk po
materinstvu in posledično skrb delodajalcev po porodniški odsotnosti zaposlenih. Med prožne
oblike v Sloveniji lahko štejemo tudi študentsko delo, h kateremu se mladi zatečejo med
študijem. Študentsko delo je v Sloveniji posebna oblika dela, ki ni poznana nikjer drugje na
svetu. Delo v zameno za plačilo lahko opravljajo mladi, ki se izobražujejo in so stari nad 15 let.
Slabost dela preko študentske napotnice je, da mladi, ki opravljajo tovrstna dela, odžirajo delo
diplomantom in tistim, ki si iščejo redno zaposlitev.
Študentskega dela v Avstriji ne poznajo, zato si mladi v Avstriji v času študija delovne izkušnje
pridobivajo preko del s krajšim delovnim časom od polnega. Tovrstna oblika zaposlitve je po
zaključku izobraževanja zelo pogosta tudi med mladimi ženskami, ki zaradi vzgoje otrok ne
želijo opravljati dela s polnim delovnim časom. Kljub temu, da veliko mladih v času študija
opravlja dela s krajšim delovnim časom, tovrstnih oblik zaposlitve ne morejo izkoriščati tako,
kot pri nas študentje izkoriščajo študentsko delo. V letu 2014 je glede na predhodna tri leta
število del s krajšim delovnim časom od polnega naraslo. Delo s krajšim delovnim časom je v
Avstriji mesečno omejeno, tako časovno kot tudi po višini zaslužka. Mesečni zaslužek tako ne
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sme biti višji od 323 evrov, zato je tovrstnih zaposlitev relativno malo. Mladi si zato v času
poletnih počitnic poiščejo delo s polnim delovnim časom, kjer njihovi zaslužki niso omejeni.
Najvišje število zaposlitev za krajši delovni čas leta 2014 ima regija Dunaj (230000), kjer je
število od leta 2011 naraslo za 30.000. Sledita pa ji Spodnje Avstrijska regija (210800) in
Zgornje Avstrijska regija (207600).
Fleksibilne oblike dela so se v obeh državah med leti 2011 in 2014 močno povečale, na kar so
vplivali različni dejavniki kot so slabše gospodarske razmere, pomanjkanje delovnih mest,
zapiranje tovarn in administrativne ovire. V Sloveniji se delodajalci najbolj poslužujejo
zaposlitev za določen čas, zlasti pri ženskah. V Avstriji je bilo od leta 2011 in 2014 sicer opaziti
porast dela za določen čas in dela s krajšim delovnim časom, vendar pa ima v Avstriji kljub
krizi še zmeraj 78 % mladih pogodbe za nedoločen čas. Zaključim lahko, da so pogodbe za
določen čas bolj pogosta oblika zaposlitev v Sloveniji kot v Avstriji.
Slovenija je imela v letu 2012 velik porast brezposelnih z dokončano višjo sekundarno in postsekundarno izobrazbo zlasti v Koroški, Podravski, Pomurski in Primorsko-Notranji regiji, kjer se
je delež gibal okoli 75 %. Delež brezposelnih, ki imajo dokončano manj kot primarno, primarno
in nižjo sekundarno izobrazbo je najvišji v Jugovzhodni regiji, kar lahko pripišemo množičnemu
zapiranju velikih tovarn in krčenju zaposlenih v sektorjih, kjer so prevladovali moški poklici.
Leta 2012 se je delež sicer nekoliko zmanjšal, še zmeraj pa dosega 30 %. Delež visoko
izobraženih mladih, ki so bili 2011 prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se v večini slovenskih
regij giba pod 5 %. V letu 2012 je viden padec brezposelnih mladih z dokončano terciarno
izobrazbo glede na leto 2011, vendar pa se je do leta 2014 delež ponovno postopno zviševal.
Delež brezposelnih mladih s končano terciarno izobrazbo je od leta 2011 do 2014 najbolj
narasel v Gorenjski regiji, in sicer za 3,6 %. V osrednji Sloveniji, kjer se nahaja glavno mesto,
je bil delež visoko izobraženih mladih najnižji v letu 2012, ko je bilo prijavljenih 2,9 %.
V avstrijskih regijah je stanje podobno, saj je največ brezposelnih tistih, ki imajo zaključeno
višje sekundarno in post-sekundarno izobrazbo. Stanje je vsa 4 leta približno enako in ni opaziti
velikih odstopanj med posameznimi leti. Najvišji delež brezposelnih, ki so zaključili višje
sekundarno in post-sekundarno izobrazbo, je v regiji Gradiščanska, in sicer skoraj 56 %. Delež
visoko izobraženih mladih, ki iščejo zaposlitev, se v vseh regijah giba pod 2 %. V regiji Dunaj,
kjer se nahaja tudi glavno mesto, je bilo leta 2014 prijavljenih 1,4 % brezposelnih mladih z
dokončano terciarno izobrazbo.
Gopodarska kriza je v obeh državah povzročila upad števila zaposlenih mladih, še posebej v
regijah, kjer se nahajajo večja mesta. Gospodarska razvitost države močno vpliva na stanje na
trgu dela, še posebej kadar gre za prvo zaposlitev. V regijah, ki so bile gospodarsko slabše
razvite že pred krizo, upad števila zaposlitev ni tako zelo velik, se pa veliko podjetij zaradi
slabših gospodarskih razmer ne odloča za odpiranje novih delovnih mest, če pa že, pa so to
običajno kratkotrajne zaposlitve.
Pripravljenost visoko izobraženih mladih v Sloveniji in Avstriji v času krize je razlog, da mladi
do zaposlitev prihajajo hitreje. Mladi so v želji, da pridejo do zaposlitve, pripravljeni sprejeti
fleksibilne oblike zaposlitev na nižjih delovnih mestih. V slovenskih regijah se je v letih od 2011
39

do 2014 bruto domači proizvod dvakrat močno zmanjšal. Opazimo lahko, da so zahodne regije
bolj razvite od gospodarsko šibkejšega vzhoda, na kar kažejo tudi podatki o kratkotrajni
brezposelnosti med mladimi. Delež mladih, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni manj
kot 5 mesecev, se je v letu 2014 glede na leto 2011 povečal. V slovenskih regijah se je delež
mladih, ki so dolgotrajno brezposelni, po letu 2012 zmanjšal, še zmeraj pa se giba okrog 30
%. Najvišji delež dolgotrajno brezposelnih mladih je imela v letu 2014 jugovzhodna Slovenija,
in sicer za 13 % več od Osrednjeslovenske regije. Kljub temu, da je Osrednjeslovenska regija
po gospodarski razvitosti edina primerljiva z avstrijskimi regijami, ima v primerjavi z avstrijskimi
regijami zelo visok delež dolgotrajno brezposelnih mladih. Delež dolgotrajno brezposelnih leta
2014 v osrednji Sloveniji znaša 29,9 %.
Avstrija spada med visoko razvite industrializirane države in je ekonomsko tesno povezana z
drugimi članicami EU, še posebej z Nemčijo. Za avstrijsko gospodarstvo je značilen obsežen
storitveni sektor, industrijski sektor in turizem. V avstrijskem gospodarstvu imajo velik pomen
majhna in srednje velika podjetja, kar je tudi razlog, da Avstrije kriza ni tako močno prizadela.
Podatki o BDP na prebivalca kažejo, da je bila gospodarska rast regij v času med letoma 2011
in 2013 enkrat višja od regij v Sloveniji. Med gospodarsko najbolj razvite regije poleg regije
Dunaj sodijo tudi regije Salzburg, Tirolska, Predarlska in Zgornja Avstrija, ki mejijo na Nemčijo
in Švico, medtem ko so ostale regije pod avstrijskih povprečjem. Trajanje zaposlovanja je v
Avstriji najbolj prizadelo ravno gospodarsko razvitejše regije, kjer je naraslo število dolgotrajno
brezposelnih. Še vedno pa je delež dolgotrajno brezposelnih v Avstriji v primerjavi s Slovenijo
zanemarljivo majhen. Najbolj je število dolgotrajno brezposelnih naraslo v regiji Zgornja
Avstrija, in sicer za 0,5 %.

6.1 UKREPI EVROPSKE UNIJE ZA PREPREČEVANJE BREZPOSELNOSTI
Evropska unija je veliko pozornosti brezposelnosti namenila že pred gospodarsko krizo z
uvedbo strateških dokumentov na trgu dela, s katerimi želi spodbuditi večjo zaposljivost. Glavni
cilj Lizbonske strategije je ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje zaposljivosti žensk na
60 % (Fakin in ostali, 2013, str. 4).
Evropska strategija zaposlovanja je bila oblikovana s strani Evropske unije (v nadaljevanju EU),
z namenom ustvarjanja več kvalitetnih delovnih mest, usmerjanja in zagotavljanja prednostnih
nalog politike zaposlovanja, ki jo podpirajo države članice.
Temelji na:
 nacionalnih reformnih programih, ki jih vsaka država izoblikuje posebej, ter s
programom opiše način, kako vključuje in uresničuje smernice zaposlovanja v
nacionalno zakonodajo,
 smernicah zaposlovanja, ki so predlagane s strani Evropske komisije,
 priporočilih, katere izda Svet EU na podlagi predloga Evropske komisije za posamezno
državo,
 letnih poročilih EU, ki jih sestavi Evropska komisija upoštevajoč napredek na
nacionalnem in evropskem področju,
 skupnem poročilu o zaposlovanju, ki je letno sprejeto s strani Evropskega senata
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Strategija Evropa 2020 je bila sprejeta leta 2010 in je naslednica Lizbonske pogodbe. S to
strategijo želi EU državam članicam pomagati pri izhodu iz gospodarske krize in zagotoviti
makroekonomsko stabilnost ter izvedbo daljnosežnih strukturnih reform. S strategijo se EU
osredotoča na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in
uresničevanja glavnih ciljev do leta 2020 (European Commission, 2015).
Glavni cilji na področju izobraževanja in zaposlovanja so:
 na področju zaposlovanja zagotoviti 75-odstotno zaposlenost žensk in moških v starosti
med 20. in 64. letom z večjo udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev
ter boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev,
 manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje,
 izboljšati izobrazbo, povečati delež prebivalstva s terciarno izobrazbo nad 40 %,
 spodbujanje socialne vključenosti, še posebej z zmanjšanjem revščine.
Slovenija in Avstrija sta z nacionalnima programoma uvedli reforme in ukrepe, s katerimi
skušata doseči cilje strategije Evropa 2020. Pri prehodu na trg dela mladih je Avstrija poleg
obveznega pripravništva in vajeništva uvedla tudi Youth Coaching (inštruiranje mladih), ki
mladim pomaga pri iskanju izobraževanja, ki ustreza njihovim osebnim potrebam in jamstvo
mladih. Slovenija je v sklopu aktivne politike zaposlovanja med leti 2011 in 2014 za
spodbujanje zaposljivosti uvedla številne ukrepe, ki jih delno sofinancira Evropska unija iz
Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Pobuda za zaposlovanje
mladih financira neposredno zaposlitev, vajeništvo, pripravništvo in nadaljnje izobraževanje v
regijah, kjer je stopnja brezposelnosti mladih v letu 2012 presegla 22 % (European
Commission, 2016). Najbolj uspešna ukrepa zadnjih dveh let v Sloveniji sta zagotovo Prvi izziv
in Izziv za mlade.
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7 ZAKLJUČEK
Propad velikih ameriških finančnih družb je Ameriko in posledično tudi Evropo leta 2008
popeljal v veliko gospodarsko krizo, katere posledice je čutiti še danes. Recesija je povzročila
propad podjetij in s tem veliko ljudi pahnila na cesto. Ustavila se je gospodarska rast, ki je
mladim za nekaj časa zaprla vrata na trg delovne sile. Evropska unija je veliko pozornosti
posvečala trgu dela že pred začetkom gospodarskega padca, po letu 2008 pa je začela na tem
področju še intenzivneje iskati nove rešitve in načine za ponovno okrepitev gospodarstva in
trga dela, s katerimi bi zmanjšala brezposelnost in socialne posledice krize.
Pri preučevanju in analiziranju domačih in tujih virov na področju trga dela mladih v Sloveniji
in Avstriji sem ugotovila, da državi zaradi skupne evropske politike izvajata podobne ukrepe
za znižanje brezposelnosti med mladimi. Mladim v Sloveniji je sicer z raznovrstnimi ukrepi
ponujena priložnost za začasno delo, ki pa ga po pretečenem roku velika večina izgubi, na kar
kažejo tudi predstavljeni podatki. Mladi zaradi pomanjkanja izkušenj v poklicu, za katerega so
se izobraževali, naletijo na težave pri iskanju redne zaposlitve. Pripravljeni so sprejeti začasna
in negotova delovna mesta ali pa si denar še naprej služiti s študentskim delom. Mladi v Avstriji
se z vajeniškim sistemom in sistemom obveznega pripravništva že zelo zgodaj soočajo s trgom
dela. S pridobljenim znanjem, do katerega pridejo preko obveznih praks v času šolanja, v
relativno kratkem času pridejo do ustreznih delovnih mest. Vajeniški sistem in sistem
pripravništva mlade prisilita, da si sami poiščejo ustanovo, kjer bodo opravljali prakso ter si
pridobijo izkušnje in reference. V Sloveniji je povezava med izobraževalnimi sistemov in podjetji
žal zelo slaba, kar je vidno po velikem porastu števila brezposelnih mladih. Sklenem lahko, da
so se v letih od 2011 do 2014 fleksibilne oblike zaposlovanja povečale tako v Sloveniji kot
Avstriji. S tem lahko ovržem hipotezo 1, da so tovrstne pogodbe značilne samo za Slovenijo.
Menim, da bi bilo v Sloveniji potrebno spremeniti izobraževalni sistem in ga tesno povezati s
področjem trga dela, kot je to storila Avstrija.
Obe državi imata zelo majhen delež brezposelnih mladih, ki imajo dokončano terciarno
izobrazbo. Prav tako ni velikih odstopanj med posameznimi regijami in regijo, kjer se nahaja
glavno mesto. Razlogov za nizek delež visoko izobraženih je lahko več, dva izmed njih sta
zagotovo pripravljenost mladih, da kljub visoki izobrazbi opravljajo dela, kjer je zahtevana nižja
izobrazba in opravljanje dela v sosednjih regijah. Prav to pa vpliva na visok delež brezposelnih
mladih, ki imajo dokončano post sekundarno in sekundarno izobrazbo, saj je izbira del za njih
manjša. Hipotezo 2, v kateri sem si zastavila, da je število brezposelnih mladih s terciarno
izobrazbo večje v regiji, kjer je glavno mesto, lahko na podlagi predstavljenih podatkov in
argumentov ovržem.
Fleksibilnost mladih pri sprejemanju delovnih mest pa posledično vpliva tudi na trajanje
brezposelnosti. Kljub pomanjkanju izkušenj imajo mladi pri zaposlovanju več možnosti od
starejših iskalcev zaposlitve, saj so pripravljeni sprejeti tudi delovna mesta, ki so nižje rangirana
od njihove pridobljene izobrazbe. To je tudi razlog, da so v povprečju na Zavodu za
zaposlovanje prijavljeni manj kot 5 mesecev. Gospodarska kriza ima v gospodarsko razvitejših
regijah Avstrije velik vpliv na trajanje brezposelnosti, saj se je v teh regijah povečal delež
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dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji bi lahko med gospodarsko dobro razvite regije uvrstili
samo Osrednjeslovensko regijo, ki pa je po deležu dolgotrajno brezposelnih mladih leta 2014
dosegla drugo mesto. Kljub temu, da se je v Osrednjeslovenski regiji delež dolgotrajno
brezposelnih po letu 2012 nižal, še zmeraj dosega 29,9 %. Med gospodarsko razvitejše regije
v Avstriji spada 5 regij (Dunaj, Salzburg, Tirolska, Predarlska in Zgornja Avstrija). Vseh 5 regij
ima zelo dobro strateško lego in mejijo z Nemčijo in Švico. Dolgotrajno brezposelnih Avstrija
in njene regije praktično nimajo, saj delež le teh ne dosega niti 1 % vseh brezposelnih mladih.
Najvišji delež sta leta 2014 imeli regiji Zgornja Avstrija (0,8 %) in Spodnja Avstrija (0,6 %). V
regiji Dunaj je delež dolgotrajno brezposelnih v primerjavi z Osrednjeslovensko regijo sicer
zanemarljiv, vendar pa je od leta 2011 do 2014 viden rahel porast. Hipotezo 3 na podlagi
predstavljenih podatkov zavračam, saj trajanje brezposelnosti ni odvisno od gospodarske
razvitosti, kar je vidno iz podatkov avstrijskih regij, ki so gospodarsko zelo razvite.
Zaključim lahko, da je na splošno stanje mladih na trgu dela v zadnjem času bistveno drugačno
kot je bilo pred letom 2008. Opažam, da so se mladi, ki želijo priti do delovnega mesta in
doseči svoje cilje, pripravljeni spoprijeti s kakršnim koli delom in si postopoma pridobiti
zaupanje delodajalcev, kar je vidno tudi iz predstavljenih podatkov, saj je skoraj polovica
mladih v obeh državah prijavljena na Zavodu za zaposlovanje manj kot 5 mesecev.
Glavna naloga v prihodnosti je, da trg dela začne tesno sodelovanje med izobraževalnim
sistemom in podjetji, ki bodo mladim že med šolanjem omogočala čim več praktičnega znanja
in pridobivanje izkušenj. Po vzoru Avstrije naj se uvedejo programi, ki bodo izvajali enako
količino teoretičnega usposabljanja in prakse in tako pripravili mlade za uspešnejši prehod iz
izobraževalnega sistema na trg dela.
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