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POVZETEK
V današnjem času brezposelnost predstavlja eno izmed najbolj aktualnih tem družbenih
vprašanj, saj se od leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, Slovenija in tudi večina
evropskih ter drugih držav po svetu spopadajo z veliko stopnjo brezposelnosti. Skupina
ljudi, ki so problemu brezposelnosti še toliko bolj izpostavljeni, pa so mladi, saj imajo pri
vstopu na trg dela pogosto težave, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj in
znanja ter vse bolj razširjenih fleksibilnih oblik zaposlitev. Uspešno vključevanje mladih na
trg dela je eden najpomembnejših izzivov, s katerim se danes srečujejo gospodarstva, in
njihova naloga je, da s pomočjo različnih ukrepov na trgu dela to tudi dosežejo.
Slovenija je z namenom razreševanja problema brezposelnosti in njenega preprečevanja
razvila ukrepe aktivne politike zaposlovanja. S pomočjo teh ukrepov se ustvarjajo dodatne
zaposlitvene možnosti, omogoča prilagajanje znanj, sposobnosti in pridobitev novih
veščin, ki jih posameznik potrebuje za večjo konkurenčnost na trgu dela. Zadnja leta
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje kot ključni izvajalec ukrepov aktivne politike
zaposlovanja vse več pozornosti namenja prav ukrepom, ki so namenjeni pridobivanju in
širjenju znanj in kompetenc, saj trg dela zahteva primerno novo znanje, za katerega je
potrebno stalno izobraževanje in usposabljanje, ki ga posameznik v samem
izobraževalnem procesu ne pridobi. Namen diplomske naloge je bil temeljiteje predstaviti
ukrep usposabljanja in izobraževanja, ki ga kot ključni izvajalec izvaja Zavod za
zaposlovanje.
Iz zbranih podatkov iz analize vključevanja mladih v ukrep usposabljanja in izobraževanja
je mogoče razbrati, da so programi usposabljanja uspešni in se izvajajo tako, da dajejo
mladim široke možnosti vključevanja in jih spodbujajo k zaposlovanju. Programi dajejo
ogromno možnosti za širjenje znanj in spretnosti ter tudi praktičnih izkušenj, ki jih mladi
najbolj potrebujejo. Problem, ki ga mora država rešiti, so finančna sredstva, ki niso
zadostna, da bi se programi izvajali v takšni meri, kot je na začetku predvideno.
Ključne besede: aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost, mladi, vključevanje v
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje in izobraževanje.
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SUMMARY
TRAINING AND EDUCATION AS A MEASURE OF
EMPLOYMENT POLICY IN THE CASE OF YOUNG PEOPLE

THE

ACTIVE

At present, unemployment represents one of the most topical matters of social issues, as
Slovenia and most European countries as well as other countries worldwide have been
struggling with a high unemployment rate since the beginning of the economic crisis in
2008. The social group that is the most exposed to the problem of unemployment are the
young people; they face numerous challenges when entering the labour market, mainly
due to lack of work experience and knowledge, and due to increasingly widespread
flexible forms of employment. Successful integration of young people into the labour
market is one of the most significant challenges the economies are facing today, and it is
their task to achieve this goal through a variety of measures in the labour market.
With a view to resolving the problem of unemployment and its prevention, Slovenia has
developed measures of active employment policy. These measures help in creating
additional employment options, adapting the existing knowledge and abilities, and
acquiring new skills required by an individual to become more competitive in the labour
market. Over the last few years, the Employment Service of Slovenia as the key enforcer
of active employment policy measures has been increasingly focusing precisely on the
measures intended for acquiring and expanding knowledge and skills, as the labour
market demands adequate new knowledge, which requires continuing education and
training not available in the education process. The purpose of the diploma thesis was to
present more thoroughly the measures of training and education implemented by the
Employment Service of Slovenia as the key enforcer.
The data collected from the analysis of the integration of young people into the measures
of training and education show that training programmes are successful and are
performed in the manner that provides the young people with wide possibilities of
integration and promotes employment. The programmes offer numerous options for
expanding knowledge and skills as well as practical experiences which the young people
need the most. The problem that should be solved by the state are the financial resources
which are not sufficient to enable the programmes to be implemented to the extent
initially planned.
Keywords: active employment policy, unemployment, young people, integration into
active employment policy measures, training and education
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1

UVOD

Človek kot delovno bitje svoje življenje gradi na osnovi lastnega dela, ki mu pomeni
podlago za preživljanje, materialni in duhovni obstoj ter uresničevanje potreb. Njegov
položaj v družbi je povezan z njegovim položajem v procesu dela in njegovim poklicem.
Človek svojo identiteto gradi na delu, poklicni vlogi in z njo povezani družbeni koristnosti,
katero lahko izgubi, če izgubi delo. Sodobne družbe so narekovale, da je potrebno delo
kot tako zamenjevati z razvijanjem različnih dejavnosti v človekovem življenju, vendar je
te ideje prehitela naraščajoča brezposelnost, ki je v posameznih obdobjih različna in po
navadi izraziteje prizadene posamezne panoge, poklice in skupine prebivalstva (Vilič
Klenovšek, 1994, str. 1-2).
Za brezposelnost v Sloveniji je značilno, da so najbolj prizadete skupine mladi do 29 leta
starosti, brezposelni brez izobrazbe in starejši. S podaljševanjem časa brezposelnosti se
tem skupinam še nadalje zmanjšujejo možnosti ponovnega zaposlovanja. V moji diplomski
nalogi so izpostavljena skupina mladi. Končanje študija naj bi mladim omogočalo lažji
vstop na trg dela, a v času povečane brezposelnosti tako pri nas kot v svetu predstavlja
izziv pri iskanju zaposlitve. Mladi se na trgu dela srečujejo z negotovostmi zaposlitve in
problemom dostopa do stalne zaposlitve ter predstavljajo kategorijo, ki je najbolj
izpostavljena fleksibilnim oblikam zaposlovanja. Poleg tega je eden največjih problemov
mladih pomanjkanje delovnih izkušenj in znanj. Večina mladih si sicer delovne izkušnje
pridobi z opravljanjem del preko študentskih servisov, vendar tu nastopi težava, ker ne
opravljajo del na svojem področju.
Slovenija se je problema brezposelnosti in reševanja problemov na področju zaposlovanja
lotila z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja, predvsem je načrtovanje
ukrepov usmerila v pomoč ranljivim skupinam na trgu dela, med njimi tudi mladim.
Ukrepi, ki se trenutno izvajajo na trgu dela pri nas, so: Usposabljanje in izobraževanje,
Spodbude za zaposlovanje in Kreiranje delovnih mest, medtem ko se ukrepa
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta ter Spodbujanje
samozaposlovanja trenutno ne izvajata. Večino ukrepov APZ izvaja Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje kot primarni izvajalec in koncesionarji, ki imajo dovoljenje za
opravljanje storitev za trg dela, ter Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij. V posamezne
programe se vključujejo brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je
ogrožena, in drugi iskalci zaposlitve ter zaposleni in delodajalci.
Ukrep, ki ga v svoji diplomski nalogi podrobneje predstavljam, je Usposabljanje in
izobraževanje. Ukrep obsega programe formalnega in neformalnega izobraževanja.
Namen obojih je povečanje zaposlitvenih možnosti z vključitvijo v programe izobraževanj
in usposabljanj. Z formalnim izobraževanjem si udeleženci pridobijo višjo raven izobrazbe,
medtem ko si z neformalnim izobraževanjem pridobijo nova znanja in kompetence.
Programi tako niso namenjeni neposrednemu zaposlovanju, ampak bolj pridobivanju,
širjenju in izpopolnjevanju znanj in kompetenc, katerih cilj je med drugim tudi
odpravljanje poklicnih strukturnih neskladij na trgu dela.
1

Iz analiz in poročil ministrstva, pristojnega za delo, in Zavoda za zaposlovanje sem
ugotovila, da je ukrep, ki je deležen največ vključitev in vsebuje največ programov, ravno
ukrep Usposabljanja in izobraževanja, zato sem se odločila, da ga podrobneje analiziram
in predstavim širok spekter programov, ki se v okviru ukrepa izvajajo. Večina programov
je namenjenih mladim, zato bom poskušala ugotoviti, ali so zastavljeni tako, da jim
omogočajo lažji prehod v zaposlitev in večajo možnosti njihovega zaposlovanja.
Namen diplomskega dela je celostno obravnavati pravno ureditev izvajanja aktivne
politike zaposlovanja, tako na mednarodni ravni kot v Sloveniji, ter ugotoviti, ali je pravna
ureditev ustrezno usklajena z nacionalnimi in mednarodnimi pravnimi akti. Poleg tega je
namen preučiti in analizirati izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja s strani
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje kot primarnega izvajalca ukrepov aktivne
politike zaposlovanja. Ker so mladi danes še vedno najbolj ranljiva skupina med iskalci
zaposlitve, bom na primeru le-teh preučila razmere na slovenskem trgu dela in njihovo
udeležbo pri vključitvah v najbolj obsežen ukrep Usposabljanje in izobraževanje za njihovo
večjo in uspešnejšo vključitev v prvo zaposlitev.
Cilj diplomskega dela je analizirati pravne temelje za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja in z vidika števila vključitev v posamezne programe v okviru ukrepa
Usposabljanje in izobraževanje analizirati njihovo obsežnost in učinkovitost izvajanja s
strani izvajalcev, kot jih določa Zakon o urejanju trga dela, predvsem Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje. Poudarek je na analizi uspešnosti vključevanja mlade
populacije v ukrep Usposabljanje in izobraževanje. Podcilji so predstaviti značilnosti in
položaj mladih na trgu dela, opredeliti splošne pojme in vrste brezposelnosti ter
predstaviti aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji.
H1: Na temelju preučitve različnih zakonov, podzakonskih aktov, statutov in pravilnikov je
mogoče domnevati, da je v Sloveniji pravna ureditev izvajanja aktivne politike
zaposlovanja podrobno urejena in se ustrezno izvaja s strani vseh z zakonom določenih
izvajalcev. Za potrditev hipoteze bom preučila vso zakonodajo, ki zadeva zaposlovanje,
delo in aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji ter tudi na mednarodni ravni. Največji
poudarek bo na Zakonu o urejanju dela, ki je temelj ostalih podzakonskih aktov,
pravilnikov in dokumentov, ki zadevajo izvajanje aktivne politike zaposlovanja.
H2: Na temelju podatkov o številu vključitev mladih brezposelnih oseb v ukrep APZ
Usposabljanje in izobraževanje, je mogoče trditi, da se ukrep na trgu dela v Sloveniji
izvaja tako, da daje mladim široke možnosti, da se vanj vključujejo, ker ima za posledico,
da se večajo možnosti njihovega zaposlovanja. Za potrditev druge hipoteze bom preučila
vse ukrepe, ki jih je izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v letu 2015,
poudarek je na ukrepu Usposabljanje in izobraževanje. Poleg tega bom za lažje
dokazovanje rezultatov uspešnosti ukrepa preučila tudi razmere na trgu dela med
mladimi. Podatki bodo pridobljeni iz poročil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter iz letnih poslovnih poročil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2

Pri pisanju diplomske naloge sem v teoretičnem delu z deskriptivno metodo združila
dejstva, pridobljena iz povzetkov domače in tuje literature, člankov, zakonskih predpisov
ter drugih virov s področja trga dela, pri čemer sem si pomagala z metodo kompilacije, s
citiranjem in povzemanjem znanstvenoraziskovalnih del tujih avtorjev, ter tako podkrepila
strokovnost obravnavane teme. V praktičnem delu pa sem na podlagi kvantitativne
metode z zbranimi statističnimi podatki Ministrstva za delo, družino, socialne razmere in
enake možnosti ter Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o spremljanju števila
vključitev v ukrep in podatkov o strukturi brezposelnih analizirala, grafično prikazala in
podala ugotovitve glede izvajanja in uspešnosti ukrepa.
Diplomsko delo je vsebinsko sestavljeno iz osmih poglavij, vključno z uvodom in
zaključkom. Delo je razdeljeno na teoretični in analitični del.
V uvodnem poglavju so zapisani namen, cilji in struktura diplomskega dela. Predstavljene
so hipoteze in metode raziskovanja kot temelj za dosego zastavljenega cilja.
Drugo poglavje opredeljuje mlade in njihov odnos do dela in zaposlitve. V tem poglavju je
opredeljen pojem mladega človeka, ki vstopa v odraslost, pojem dela z različnih vidikov
ter pojem zaposlovanja in zaposljivosti kot pogoja za zaposlenost.
V tretjem poglavju sem obravnavala pravne vidike zaposlovanja in dela. Temeljni
poudarek je na pravni ureditvi obravnavanega področja, ki zajema mednarodno pravno
ureditev, pravo Evropske unije in pravno ureditev v Sloveniji. Tu sem zajela Ustavo
Republike Slovenije, vse zakone, ki temeljno urejajo področje aktivne politike
zaposlovanja, in pomembne podzakonske akte in pravilnike.
V četrtem poglavju sem obravnavala področje trga dela in brezposelnosti, saj je izvajanje
aktivne politike zaposlovanja s tem neposredno povezano. Prikazano je stanje na trgu
dela v Sloveniji, opredelitev in vrste brezposelnih ter merjenje in struktura brezposelnosti.
Peto poglavje je namenjeno podrobni opredelitvi aktivne politike zaposlovanja in njenemu
razvoju. Opredeljeni so cilji in namen APZ, temeljni dokumenti za izvajanje APZ, to so
smernice, načrti in katalog APZ, ter upravičenci do APZ oziroma ciljne skupine in njihove
pravice. Opredeljeni so izvajalci APZ, poudarek je na Zavodu RS za zaposlovanje, saj ima
osrednjo vlogo pri analizi izvajanja ukrepov v naslednjih poglavjih. Opredeljeni so ukrepi
in programi v okviru posameznega ukrepa, predstavljeno je število vključitev in uspešnost
vključevanja v posamezni ukrep.
Usposabljanje in izobraževanje kot ukrep aktivne politike zaposlovanja je obravnavano v
šestem poglavju. Ker je poudarek na mladih, so v tem poglavju najprej predstavljene
značilnosti in položaj mladih na trgu dela. Opredeljeni so tudi pojmi usposabljanja,
izobraževanja in izpopolnjevanja ter nameni in cilji usposabljanja in izobraževanja. Opisan
je postopek vključitve v ukrepe APZ. Podrobneje so predstavljeni vsi programi, ki so se
izvajali v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje. Za vsak program je opravljena
raziskava o številu vključitev vseh brezposelnih oseb in izhodov v zaposlitev, kar mi je bilo
v pomoč pri preverjanju druge hipoteze.
3

V sedmem poglavju je opravljena analiza vključevanja mladih brezposelnih oseb v ukrep
Usposabljanje in izobraževanje. Za lažje interpretiranje rezultatov je opravljena statistična
analiza brezposelnosti mladih, kjer je predstavljen delež mladih v skupni brezposelnosti,
njihova struktura izobrazb, čas trajanja brezposelnosti in zaposlovanje brezposelnih
mladih. Z grafičnim prikazom sem predstavila obseg in delež izvajanja usposabljanja in
izobraževanja med mladimi. Raziskala sem število vključitev v posamezne programe, tako
vseh brezposelnih kot brezposelnih mladih, ter na podlagi opravljene raziskave podala
ugotovitve.
V zaključku so strnjeno podana pomembnejša spoznanja, informacije, dejstva in
ugotovitve iz analitičnega dela. Preverjene so postavljene hipoteze in podani predlogi za
izboljšanje.
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2

MLADI, DELO IN ZAPOSLITEV

Mladi vstopajo v obdobje odraslosti s pridobivanjem kompetenc in razvijanjem osebnosti,
ki jim omogočajo samostojno življenje in delovanje. Prvi korak je zaključek šolanja v
okviru formalnega izobraževanja, drugi pa socialna in ekonomska osamosvojitev, ki jo
prinaša zaposlitev. Prehod v zaposlitev je za mlade v današnjem času otežen in tako
prihaja do težjega osamosvajanja, doseganja finančne neodvisnosti, krepitve socialnih
mrež in posledično do večje socialne izključenosti. Dostop do zaposlitve je eden glavnih
pogojev za ustrezen prehod mladega človeka v odraslost. Poleg tega je delovni potencial
mladih ob zaključku šolanja zelo visok, želja po delu in nadaljnjem učenju velika ter
njihova kreativnost in inovativnost takšna, da zagotavlja visoko učinkovitost pri delu (MSS,
2010, str. 5).
»Delo lahko opredelimo kot smotrno in zavestno človekovo dejavnost, ki je usmerjena k
nekemu določenemu cilju. Naravoslovne vede pojmujejo delo v najširšem smislu, saj je
delo dejavnost človeka, živali in naravnih sil. Ekonomija opredeljuje delo kot zavestno
načrtovano dejavnost, katere namen je zadovoljevanje človekovih potreb s pridelovanjem
dobrin. Sociologi pojmujejo delo kot zavestno, univerzalno in organizirano človeško
dejavnost, s katero se človek potrjuje kot generično bitje s tem, ko v danih družbenih
razmerah ustvarja duhovne in materialne dobrine, ki služijo za zadovoljevanje človekovih
potreb. Za psihologijo je delo izrazita funkcija zavesti, medtem ko je za organizacijsko
znanost delo vzajemno sodelovanje človeka in delovne priprave s predmetom dela pri
opravljanju delovne naloge v delovnem sistemu« (Brejc, 2004, str. 15-16).
Vodovnik opredeljuje delo kot dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere
za življenje. To delo lahko opravlja kot posameznik ali pa se vključi v organiziran delovni
proces in s tem postane tudi odvisen od drugih. Razlik med fizičnim in umskim delom ter
ustvarjalnostjo posameznikov sodobne pravne ureditve ne določajo, ampak priznavajo
delo kot dobrino, na kateri sloni sodobna družba. Človek, njegovo delo in ustvarjalnost sta
ustavno zavarovana enako kot druge najpomembnejše dobrine za človeka, kot so pravice
in svoboščine, lastnina ter druge (Vodovnik, 2014, str. 13).
V zadnjih desetletjih se je odnos ljudi do dela precej spremenil, najbolj med mladimi.
Mladi se postopoma odmikajo od prej prevladujočih vrednot dela, zaslužka in kariere k
bolj osebnim vrednotam medosebnih odnosov, razvoju kreativnosti, izobrazbe in
kakovostnega vsakdanjega življenja. Pri tem ne gre za to, da bi delo izgubilo na veljavi,
pač pa gre za spremembo koncepta dela, ki ne zajema le tradicionalne zaposlitve, temveč
prizadevanje posameznika po večji kreativnosti in osebnem zadovoljstvu pri delu (Ule,
2004, str. 356-358).
Zaposlenost ali zaposlitev je oblika institucionalizacije dela, ki predstavlja družbeno
priznano in varno obliko proizvodnje. Delavec se zaposli s prodajo delovne sile na trgu
dela (Rojšek, Slatinšek in Žnidarič, 2004, str. 152).
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Zaposlitev predstavlja v današnji sodobni družbi osrednji del vsakdanjega življenja in je
ključni vir človekove finančne neodvisnosti, statusa in identitete. Razvoj trga dela se
spreminja in s tem se spreminja tudi stabilnost zaposlovanja, ki je eden pomembnejših
dejavnikov socialne vključenosti, saj opredeljuje status odraslosti v družbi. V zadnjem
času se mladi vse bolj pogosto srečujejo s problemom negotovosti in ranljivosti na
različnih področjih življenja (Furlong in Cartmel, 1997), določene skupine mladih,
predvsem tisti, ki želijo vstopiti na trg dela, pa se še posebej soočajo s problemom
izključenosti s trga dela. Izključenost pomeni, da mladi niso več sposobni dosegati
družbenih norm in standardov, ki jih družba od njih pričakuje (Rapuš Pavel, 2005, str.
331-339).
Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Je sposobnost oziroma kompetentnost ljudi, da jim
med delovno kariero in v novih delovnih razmerah, kjer je čedalje manj ugodnih, varnih in
vseživljenjskih zaposlitev, uspe brez večjih težav pridobiti novo delo za lastno preživljanje.
Problem zaposljivosti je, da ima to sposobnost veliko ljudi slabše razvito in da je na vse
bolj tveganih trgih dela navzoča vrsta ranljivih skupin, ki imajo z iskanjem zaposlitve
težave, in med njimi so tudi mladi. Del teh težav se lahko rešuje s povečanjem
individualnih sposobnosti, del pa z reformami sistemov izobraževanja, usposabljanja in
socialnega zavarovanja (Korver in Oeij, 2004, v Kramberger in Pavlin, 2007, str. 13).
Mladi v današnjih časih veljajo za najbolj izobraženo generacijo doslej, vendar so njihove
možnosti za zaposlovanje negotove. Trg dela jim sicer ponuja odprte možnosti, vendar se
potrebe in pogoji, ki jih zahtevajo delodajalci, neprestano spreminjajo in postajajo vse bolj
nepravični. Prehodi mladih v zaposlitev in delo so v zadnjem desetletju postali dolgotrajni,
raznoliki, nestabilni in negotovi. Uspehi in neuspehi so vedno bolj prepuščeni vsakemu
posamezniku, ki sam odloča o svoji usodi (Razpotnik, 2011, str. 1446).
Mednarodna organizacija dela govori o brezposelnosti mladih že dolgo časa in si je za svoj
glavni cilj postavila spodbujanje polne produktivne zaposlenosti in omogočanje
spodobnega dela za vse, s poudarkom na ustvarjanju gospodarskega dobička in razvoja v
socialnem smislu, s čimer bi omogočila predvsem mladim, da gradijo na svoji prihodnosti.
Opravljenih je bilo že kar nekaj raziskav, ki so pokazale, da je potrebno vlagati v mlade,
natančneje v njihovo produktivno zaposlovanje, razvoj spretnosti, krepitev njihove moči in
socialne vključenosti, saj se bo le tako krepilo pozitivno mišljenje mladih in s tem boljša
prihodnost vseh (ILO, 2015).
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3

PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA IN DELA

3.1 MEDNARODNI PRAVNI VIRI ZAPOSLOVANJA IN DELA
Mednarodni pravni viri so zelo pomembni za delovanje nacionalne delovnopravne ureditve
in aktivne vloge države pri uresničevanju pravice do dela. Na področje zaposlovanja in
dela so vplivale zlasti analize lorda W.H. Beveridgea (1944, str. 158), ki je zagovarjal, da
je cilj mednarodnih in nacionalnih aktov polna zaposlenost1, ki se doseže s primerno
državno politiko brez poseganja v temeljne svoboščine in pravice posameznikov, ter se
tako prepreči množična brezposelnost, in analize J.M. Keynesa (1957, str. 47), ki je
zagovarjal državno intervencijo v gospodarstvu, namenjeno spodbujanju zaposlovanja.
Pod vplivom njunih stališč je bil cilj doseganja polne zaposlenosti kot temeljni cilj politike
držav opredeljen v mednarodnih pravnih aktih v okviru Organizacije združenih narodov (v
nadaljevanju OZN), Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD) in na evropski
ravni v Svetu Evrope. V nadaljevanju bom temeljne organizacije ter sprejete akte in
dokumente s področja zaposlovanja in dela tudi opisala.
3.1.1

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV

OZN je najpomembnejša mednarodna organizacija, ki se ukvarja s temeljnimi pravicami in
svoboščinami. Njene članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila z ratifikacijo
Ustanovne listine Združenih narodov2 26. oktobra 1945. Delovanje OZN posega na
različna področja kot so varnost, socialno-ekonomski razvoj, človekove pravice,
humanitarne dejavnosti, razvoj mednarodnega prava in druge. Poleg poseganja tudi
nadzoruje njihovo uresničevanje v državah članicah, saj je njihovo varstvo temelj
učinkovitega in pravičnega gospodarskega in družbenega razvoja.
Osrednji in temeljni dokument te organizacije je Splošna deklaracija o človekovih
pravicah3, sprejeta v Generalni skupščini OZN leta 1948. V njej je pomembno mesto
dobila pravica do dela, vsebuje pa tudi norme, ki se nanašajo na brezposelnost. Tako je v
tej deklaraciji določena že omenjena pravica do dela in proste izbire zaposlitve, pravica do
pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev, enakega plačila za enako delo, pravica do

1

Definicija polne zaposlenosti po Beveridge-u pravi, da je polna zaposlenost stanje, ko je na
razpolago več prostih delovnih mest kot je brezposelnih oseb. S tem je obdobje brezposelnosti
krajša in brezposelna oseba lahko pričakuje, da bo v kratkem času pridobila novo zaposlitev
(Beveridge, 1944).
2
Ustanovna listina Združenih narodov predstavlja temeljni akt OZN in z njeno ratifikacijo je
organizacija tudi nastala. V njej so zapisani temeljni cilji in načela za uresničevanje mednarodnega
sodelovanja in reševanje ekonomskih, socialnih in kulturnih problemov ter spodbujanje spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Skupaj-mocnejsi.si).
3
Splošna deklaracija človekovih pravic je dokument, ki priznava mednarodni dogovor, da se
človekove pravice in svoboščine nanašajo na vsakogar in so prisotne vsepovsod, in je zgled za
številne mednarodne pogodbe in deklaracije (Skupaj-mocnejsi.si).
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sindikalnega združevanja, počitka in dopusta, izobraževanja in do varstva pred
brezposelnostjo po načelu nediskriminacije. Določa dve tesno povezani vrsti pravic in sicer
primarno pravico posameznika do takih pogojev zaposlovanja, da bo varen pred
nastankom brezposelnosti, in sekundarno pravico do varstva v primeru, da pride do
brezposelnosti (Bubnov Škoberne 1997, str. 31-32). Deklaracija ni pravno zavezujoč
dokument, vendar so njena načela vključena v ustave in zakonodajo veliko novonastalih
držav.
Kasneje je Splošni deklaraciji sledil še Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah4 iz leta 1966. V paktu je opredeljenih več pravic, omenjam pa le tiste s
področja dela in zaposlovanja. V 6. členu je opredeljena pravica do dela kot pravica do
možnosti zaslužka s svobodno izbranim ali sprejetim delom, varovana z ustreznimi ukrepi
vsake države članice. V 7. členu je opredeljena pravica do pravičnih in ugodnih delovnih
pogojev, v 9. členu pravica do socialne varnosti vključno z socialnim zavarovanjem in v
11. členu pravica do življenjskega standarda, ki zadostuje posamezniku in družini.
3.1.2

MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA

MOD je specializirana agencija OZN. Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo,
ob koncu prve svetovne vojne leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN.
Namen te organizacije je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih
človekovih pravic ter pravic iz dela. Ima edinstveno značilnost tripartitne strukture, kar
pomeni, da so v organih organizacije enakopravno zastopani predstavniki vlad,
delodajalcev in delojemalcev. MOD določa minimalne mednarodne delovne standarde v
obliki konvencij in priporočil, ki uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki s področja
dela in socialne varnosti (ZSSS, 2016). MOD se med drugim zavzema tudi za razvoj
neodvisnih delodajalskih in delavskih združenj ter jim zagotavlja izobraževanje in
svetovalne storitve. Med normativne dejavnosti MOD spadajo konvencije, priporočila,
resolucije, memorandumi, publikacije in drugi splošni akti MOD. Konvencija postane
pravno zavezujoča norma šele z ratifikacijo s strani najmanj dveh držav članic (Novak, in
drugi, 2006, str. 32-39). Vse te konvencije in priporočila so sistematično in metodično
zapisane in opremljene s komentarjem v zbirki, poimenovani »Kodeks dela«, ki je
dostopna v več jezikih na svetovnem spletu.
Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. Z Aktom o notifikaciji
nasledstva5 je kot država naslednica prevzela 66 konvencij od nekdanje Jugoslavije, od
leta 1992 pa je samostojno ratificirala še 9 konvencij. V nadaljevanju bom na kratko
opisala nekatere najpomembnejše konvencije MOD, predvsem tiste, ki jih je ratificirala

4

Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A
(XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu z 27. členom. Nekdanja SFRJ je pakt ratificirala leta
1971, Slovenija pa ga je prevzela z aktom o notifikaciji nasledstva.
5
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o
zračnem prometu, konvencij MOD, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih
konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ).
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tudi Slovenija in se nanašajo na področje politike in spodbujanja zaposlovanja, socialne
varnosti ter področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Konvencija št. 2 o brezposelnosti (1919) določa obveznost države do zbiranja in
sporočanja statističnih in drugih podatkov o brezposelnosti in ukrepih za preprečevanje
brezposelnosti, organiziranja javnih služb za zaposlovanje ter določanja njihovih
predstavnikov in zagotavljanja enakih pravic iz zavarovanja za brezposelnost domačim
delavcem in delavcem članic (Novak, in drugi, 2006, str. 159).

Konvencija št. 88 o organizaciji službe zaposlovanja (1948). 1. člen te konvencije
določa obveznost vsake članice MOD organizirati in vzdrževati javno in brezplačno službo
zaposlovanja. Dolžnost držav je zagotoviti oziroma ustanoviti in vzdrževati brezplačno
javno službo za zaposlovanje, ki ima nalogo zagotoviti najboljšo možno organizacijo za
zaposlovanje v okviru nacionalnega programa. Določa tudi nujnost posebnih ukrepov
glede mladoletnikov na področju službe zaposlovanja in poklicnega usmerjanja (Novak, in
drugi, 2006, str. 165). Konvencija je dopolnjena z istoimenskim priporočilom št. 83.
Slovenija te konvencije ni ratificirala.

Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja (1964) in istoimensko priporočilo št. 122
določata temeljne obveznosti države na področju politike zaposlovanja. Država se tako
obveže, da bo zagotavljala polno, produktivno in svobodno izbiro zaposlitve, vključno z
nediskriminatorno možnostjo za pridobitev potrebnih in uporabo pridobljenih kvalifikacij za
ustrezno zaposlitev in usposabljanje. Določa tudi, da so države dolžne sprejemati in
razvijati programe poklicnega usmerjanja in izobraževanja v tesni povezavi s službami
zaposlovanja. Konvencija je bila leta 1984 dopolnjena s priporočilom št. 169, ki med
drugim vsebuje poglavje o spodbujanju zaposlovanja mladih in drugih težje zaposljivih
kategorij delavcev, ki vsebuje programe in ukrepe za izboljšanje dostopa do
izobraževanja, svetovanja v zvezi z zaposlitvami, prestrukturiranja dejavnosti,
samozaposlovanja, usposabljanja mladih delavcev in druge podobne ukrepe za lažji
dostop do trga dela in prve zaposlitve (Novak, in drugi, 2006, str. 173-175). Na podlagi
teh priporočil je Slovenija oblikovala ukrepe APZ.

Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (1952) je ena
najpomembnejših sodobnih konvencij, ki določa način uresničevanja splošne pravice do
socialne varnosti za devet socialnih primerov. Določa minimalne pravice do denarnih
dajatev zaradi izpada dohodka (nezmožnosti za delo zaradi bolezni, brezposelnosti,
starosti, poškodbe pri delu, poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti), pravico do
družinskih dajatev in zdravstvenega varstva. Slovenija jo je sprejela z Aktom o notifikaciji
nasledstva in sprejela tudi nekatere pravice, sprejete s kasnejšimi konvencijami, kot sta
Konvencija št. 103 o varstvu materinstva in Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri
delu in poklicne bolezni (Novak, in drugi, 2006, str. 381).

Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (1983). S to
konvencijo MOD ureja položaj, zaposlovanje in varstvo invalidov, s katero je zahtevala
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organiziranje posebnega javnega servisa oziroma služb za poklicno usmerjanje, strokovno
usposabljanje in zaposlovanje invalidov (Novak, in drugi, 2006, str. 180).

Konvencija št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in varstva pred brezposelnostjo
(1988). Je novejša konvencija, v kateri je določeno razmerje med politiko zaposlovanja ter
varstvom in pravicami v primeru brezposelnosti. Konvencija poudarja podrejenost politike
varstva za primer brezposelnosti politiki zaposlovanja, kjer je prednostna naloga vsake
države podpisnice vodenje aktivne politike zaposlovanja. V tej konvenciji se upošteva
novo stanje na trgu dela z atipičnimi oblikami zaposlovanja (zaposlovanje za določen čas,
zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, delo na domu), ki se je v Sloveniji
pojavilo šele v zadnjem desetletju. V istoimenskem priporočilu št. 176 je glavni poudarek
na večjem pomenu poklicnega usmerjanja in usposabljanja, uvajanju zasebnih
pokojninskih sistemov, spodbujanju samozaposlovanja in začasnega dela, zagotovitvi
zdravstvenega zavarovanja brezposelnim, tudi tistim brez nadomestila, posebni skrbi
dolgotrajno brezposelnih ter še nekatera druga priporočila. Slovenija te konvencije in
istoimenskega priporočila ni ratificirala, saj so zahteve glede dolžnosti držav podpisnic
precej visoke, vendar kljub temu v glavnem upošteva njuno vsebino (Breznik, 2012, str.
27).

Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj
človeških sposobnosti (1975). Tudi to konvencijo uvrščamo med sodobne konvencije,
njena glavna značilnost pa je, da države podpisnice celovito in sistematično načrtujejo in
izvajajo strategije vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja ter da zagotavljajo
oblikovanje in povezovanje ustreznih politik in programov poklicnega usmerjanja in
izobraževanja. Zelo pomembno na tem področju je mednarodno sodelovanje in izvajanje
politike zaposlovanja prek javnih služb in zasebnih subjektov s koncesijo. Nujno je
upoštevanje stanja na trgu dela, stopnje brezposelnosti, pojava deficitarnih poklicev in
strukture težje zaposljivih kategorij oseb. Na normativni ravni je v Sloveniji to področje
ustrezno urejeno, saj Zakon o urejanju trga dela vsebuje vrsto rešitev v okviru APZ, ki
spodbujajo izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve.
Vendar se v praksi pojavljajo določene težave v zvezi z izvajanjem teh programov, kar
bomo videli v kasnejših poglavjih. Konvencija je dopolnjena s priporočilom št. 195 o
razvoju človeških virov, katerega cilj je, da države članice oblikujejo, uveljavijo in
prenovijo nacionalne strategije razvoja človeških virov, vzgoje, usposabljanja in
vseživljenjskega izobraževanja, s katerimi naj bi se olajšalo vseživljenjsko učenje in
zagotovilo večjo zaposljivost ljudi. Priporočilo navaja, naj države namenijo večjo skrb za
razvijanje izobraževanja in usposabljanja za delo še pred zaposlitvijo, ter naj spodbujajo
tudi neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja. Posebno pozornost pa konvencija
namenja razvijanju človeških individualnih sposobnosti in kompetenc ter enakosti pri
uveljavljanju pravic, ki naj bi zagotavljale dostojno delo in socialno vključenost vseh
(Novak, in drugi, 2006, str. 193-197).

Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (1958). Konvencija
opredeljuje diskriminacijo kot vsako razlikovanje ali dajanje prednosti, ki temelji na rasi,
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barvi kože, spolu, veri, političnem prepričanju ter nacionalnem in socialnem poreklu,
družinski situaciji, starosti, jeziku, bolezni in podobnim. Konvencija z istoimenskim
priporočilom št. 111 stremi k enakim možnostim in obravnavanju pri zaposlovanju in
poklicih (Novak, in drugi, 2006, str. 123-124).

Konvencija št. 44 (1943), ki je Slovenija ni ratificirala, vsebuje določbe, ki se
navezujejo na denarne dajatve in nadomestila v primeru brezposelnosti. Denarno dajatev,
ki je pogojena s sodelovanjem v poklicnem ali drugem usposabljanju ali z zaposlitvijo v
javnih delih, lahko pridobi upravičenec, ki potrebuje pomoč zaradi slabega materialnega
stanja. Za pridobitev, ohranitev, spremembo in izgubo pravice veljajo enaka pravila kot za
denarno nadomestilo (Bubnov Škoberne, 1997, str. 234).
3.1.3

SVET EVROPE

Svet Evrope6 je še ena pomembnejših mednarodnih organizacij za medvladno sodelovanje
evropskih držav. Njen cilj je zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, države članice pa so zavezane k spoštovanju teh pravic, demokraciji in pravni
državi. Med najpomembnejšimi dokumenti zaposlovanja in dela, ki jih je sprejel Svet
Evrope sta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v
nadaljevanju EKVČP) in Evropska socialna listina (v nadaljevanju ESL).
EKVČP7 obsega državljanske in politične pravice, ki prepovedujejo nečloveško in
ponižujoče ravnanje z ljudmi, medtem ko je ESL 8 dopolnilo k tej konvenciji in določa
človekove ekonomske in socialne pravice. ESL kot eden najpomembnejših dokumentov
Sveta Evrope opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, kot so pravica do dela,
združevanja delodajalcev in delojemalcev, pravica do kolektivnih pogajanj, socialne
varnosti, pravice do enakih zaposlitvenih in poklicnih možnostih, dostojanstvo pri delu in
varstvo pred revščino ter socialno izključenostjo s prepovedjo vsakršne diskriminacije. V
prvem delu ESL je pravica do dela opredeljena tako, da določa, da mora vsakdo imeti
možnost, da si zagotovi sredstva za življenje s svobodno sprejeto zaposlitvijo. V drugem
delu pa so zapisani ukrepi za ravnanje države podpisnice za zagotavljanje učinkovitega
uresničevanja pravice do dela. Med drugim ukrepi določajo, da si mora vsaka država
članica prizadevati za doseganje in ohranjanje visoke ravni zaposlovanja, varovati pravico
delavca, da se preživlja s poklicem, ki si ga je svobodno izbral, ustanavljati brezplačne
službe za zaposlovanje, zagotavljati in pospeševati poklicno usmerjanje, usposabljanje in
rehabilitacijo ter omogočati vsestranski poklicni razvoj moških in žensk.

6

Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 z Londonskim sporazumom in ga sestavlja 47 držav
članic.
7
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bila sprejeta 4.
novembra 1950, veljati pa je začela 31. avgusta 1954.
8
Evropsko socialno listino je sprejel Svet Evrope 3. maja 1996, Slovenija pa jo je ratificirala leta
1999.
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3.1.4

EVROPSKA UNIJA

Evropska unija je gospodarska in politična povezava trenutno osemindvajsetih evropskih
držav. Ureditev razmer med temi državami določa pravni red skupnosti, ki tvori celotno
zakonodajo, načela, politične usmeritve, sodno prakso in obveznosti, ki jih sprejemajo
države članice. V grobem sestavlja pravni red skupnosti primarna in sekundarna
zakonodaja ter uveljavljena sodna praksa. Primarno zakonodajo Evropske unije sestavljajo
pogodbe9, s katerimi so bile skupnosti ustanovljene, dopolnjene in spremenjene. Te
pogodbe določajo cilje združevanja evropskih narodov ter pristojnosti skupnosti na
posameznih področjih. Sem prištevamo ustanovitvene pogodbe in druge dogovore s
podobnim statusom.
S sekundarno zakonodajo Evropska unija uresničuje cilje opredeljene v ustanovnih
listinah, ki se delijo na pravno zavezujoče akte, med katere sodijo uredbe, direktive,
odločbe oziroma sklepi, in nezavezujoče akte, ki so priporočila, mnenja, resolucije,
smernice ter bele in zelene knjige. Uredbe so splošni pravni akti, zavezujoči v vseh svojih
elementih in jih je mogoče neposredno prenesti v zakonodajo vsake države članice in kot
taki nadomeščajo pravo držav z evropskim pravom. Direktive določajo cilje, postopek
doseganja le-teh pa je v pristojnosti posameznih držav članic in so najpogostejša oblika
pravno zavezujočih aktov EU. Najpomembnejše direktive s področja socialne politike, ki se
nanašajo na politiko zaposlovanja in so pomemben vidik zaščite temeljnih socialnih pravic
delavcev, so razdeljene na štiri področja in sicer, varnost in zdravje pri delu, delovne
razmere, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa in sklenitev delovnega razmerja,
varstvo pravic delavcev in enakopravno obravnavanje moških in žensk (Kopač, Hazl,
Svetlik, 2002, str. 58- 67).
Ob zgoraj naštetih normativnih aktih organov EU so za razvoj na trgu dela in na področju
zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja pomembni tudi drugi dokumenti EU, ki s
smernicami pomembno usmerjajo razvoj EU. Eden takšnih je Strategija razvoja EU 2020,
ki med svojimi cilji do leta 2020 opredeljuje cilje na naslednjih področjih:






Zaposlovanje (75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do
64 let).
Raziskave in razvoj (3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj).
Podnebne spremembe in energetska trajnost.
Izobraževanje (manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, vsaj 40 %
oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo).
Boj proti revščini in socialni izključenosti (vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno
izključenih prebivalcev) (Evropska komisija, 2016).

9

Pogodba o Evropski skupnosti za premog in jeklo (Pariška pogodba ), Pogodba o Evropski
gospodarski skupnosti (Rimska pogodba), Pogodba o skupnosti za jedrsko energijo, Pogodba o
evropski uniji (Maastrichtska pogodba), Amsterdamska pogodba in Pogodba iz Nice.
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Države članice so bile zavezane k dodatni določitvi nacionalnih ciljev delovne aktivnosti.
Nacionalni programi, ki jih države članice pripravijo vsako leto, predstavljajo glavno orodje
strategije »Evropa 2020« na ravni držav. Vsebujejo nacionalne cilje, ki temeljijo na
vseevropskih krovnih ciljih, način njihovega uresničevanja in načrte za premagovanje ovir
za boljšo gospodarsko rast (MDDSZ, 2011). Slovenija je nacionalne cilje »Evrope 2020«
opredelila v Nacionalnem reformnem programu 2012-2013, ki vključuje ukrepe za
pametno rast10, vključujočo rast11 in trajnostno rast12.
Na tem mestu je prav, da omenimo tudi Program Evropske unije za socialne spremembe
in inovacije (EaSI), ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta in velja za obdobje od 2014 do 2020. Program združuje in nadgrajuje
tri že obstoječe programe in sicer program za zaposlovanje in socialno solidarnost
(Progress13), mrežo (EURES14) in evropski mikrofinančni instrument in socialno
podjetništvo. Cilj programa je povečati odgovornost za cilje EU na področju zaposlovanja,
socialnih zadev in vključevanja, podpreti razvoj ustreznih sistemov socialnega varstva in
politik trga dela s spodbujanjem dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih
inovacij, posodobiti zakonodajo EU, spodbujati mobilnost in povečati zaposlitvene
možnosti z odprtim trgom dela in povečati mikrofinanciranje za ranljive skupine. Sredstva
bodo namenjena zlasti za boj proti brezposelnosti mladih, preprečevanje revščine in
izboljšanje delovnih pogojev (Evropska komisija, 2016).

3.2 USTAVA IN ZAKONI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA IN DELA V
SLOVENIJI
Slovenska pravna ureditev zaposlovanja in dela temelji na aktih mednarodnega prava, saj
je Slovenija kot članica OZN, MOD, Sveta Evrope in EU zavezana spoštovati vse
mednarodne obveznosti, ki so med drugim zavarovane tudi z določbami Ustave Republike
Slovenije. V 8. členu URS je določeno, da morajo biti zakoni in drugi pravni predpisi v
skladu s splošnoveljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami,

10

3 % BDP se bo investiralo v raziskave in razvoj do leta 2020, delež zgodnjih osipnikov ne bo
presegel 5 % do leta 2020 in 40 % mlade generacije od 30 do 34 let bo imelo diplomo terciarnega
izobraževanja do leta 2020 (Nacionalni reformni program 2012-2013, 2012).
11
Delovno aktivnih bo 75 % prebivalcev v starosti od 20 do 64 leta do leta 2020, število ogroženih
z revščino in socialno izključenih se bo do leta 2020 zmanjšalo za 40.000 (Nacionalni reformni
program 2012-2013, 2012).
12
Znižanje emisij za 6 %, povečanje učinkovite rabe energije, povišanje deleža obnovljivih virov
energije v končni rabi na 25 % (Nacionalni reformni program 2012-2013, 2012).
13
Progress je program za zaposlovanje in socialno solidarnost, ki podpira razvoj in uskladitev
politik EU na področjih zaposlovanja, socialne vključenosti in zaščite, delovnih pogojev,
diskriminacije in enakosti med spoloma (Evropska komisija, 2016).
14
EURES je mreža evropskih služb za zaposlovanje oziroma portal za zagotavljanje informacij,
svetovanja in storitev iskanja kandidatov za zaposlitev delavcem in delodajalcem, kakor tudi
drugim državljanom, ki želijo izkoristiti načelo prostega pretoka delavcev (Evropska komisija,
2016).
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medtem ko 153. člen URS določa skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in drugih
splošnih aktov z ustavo ter mednarodnim pravom.
3.2.1

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Slovenska ustavna ureditev pravic in obveznosti v zvezi z delom in zaposlovanjem se je z
novo ustavo iz leta 1991 bistveno spremenila. Prejšnja Ustava SFRJ iz leta 1974 je
opredeljevala pravico do dela kot temeljno človekovo pravico, ki je temeljila na tem, da
celotni družbeni položaj človeka temelji na delu in pravici človeka do socialnega
zavarovanja za vse socialne primere. V novi Ustavi samostojne Republike Slovenije so
med človekove pravice in temeljne svoboščine vključene pravice oziroma svoboščine, ki se
nanašajo na pravni položaj človeka v zvezi z delom, nikjer pa ni pravica do dela posebej
določena, saj te pravice ni mogoče pravno zavarovati, še zlasti ne kot pravice do
zaposlitve (ZRSZ, 2016).
URS je najpomembnejši formalni pravni vir, ki določa pravice in svoboščine posameznika
in ureja temelje državne ureditve ter je po hierarhiji pravni akt z največjo veljavo v
pravnem redu države. Z ustavo morajo biti usklajeni vsi drugi pravni akti (Kaučič in Grad,
2003, str. 25). Za področje delovnega prava je najpomembnejši pravni vir, zlasti v drugem
poglavju, kjer so urejene človekove pravice in svoboščine, in v tretjem poglavju, kjer so
urejena gospodarska in socialna razmerja.
Že med splošnimi določbami Ustava določa, da je »Republika Slovenija pravna in socialna
država« (Ustava RS, 2. člen). To pomeni, da je država dolžna s predpisi zagotoviti pogoje,
ki bodo posameznikom omogočali, da s svojim delom pridobivajo sredstva zase in svojo
družino, ter poskrbeti za socialno varnost tako zaposlenih kot nezaposlenih oseb. Med
ustavnimi določbami je bila v preteklosti tudi pravica do dela, ki je bila obravnavana kot
pravica vsakogar, da mu država zagotovi vključitev v delo in trajnost zaposlitve. Zaradi
spremenjenega tržnega gospodarstva URS te pravice ne omenja več. Nekateri avtorji
menijo, da bi bilo to pravico potrebno nadomestiti s »pravico posameznika do
zaposljivosti«, s katero bi naj sodobne države zagotavljale možnosti za preživetje na trgu
dela z večjim usmerjanjem k zagotavljanju izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter
usposabljanja zaposlenih (Vodovnik, 2001, str. 10).
Pomembnejše določbe, ki se nanašajo na položaj človeka v zvezi z delom, so opredeljene
v naslednjih členih15: 14. člen URS določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
drugo osebno okoliščino. Ta norma določa tudi, da je na podlagi prej navedenih dejstev
prepovedano vsako razlikovanje pri zaposlovanju oziroma določanje pogojev za dostop do
delovnega mesta. V 34. členu je določeno, da ima vsak pravico do osebnega dostojanstva
in varnosti. 35. člen zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter

15

V URS so neposredno ali posredno urejene vse pravice za vse temeljne socialne primere, razen
za primer brezposelnosti.
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osebnostnih pravic. V 49. členu je zagotovljena svoboda dela in prosta izbira zaposlitve,
kar pomeni, da ima vsakdo pravico do proste izbire zaposlitve in da je vsakomur pod
enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto, pri čemer je prisilno delo prepovedano.
Pravice do socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja, pravice invalidov in pravice
glede izobraževanja in usposabljanja so urejene v 50., 51., 52. in 57. členu URS in se
podrobneje urejajo z zakonom. V 66. členu je določeno, da mora država ustvarjati
možnosti za zaposlovanje in delo ter zagotavljati njuno zakonsko varstvo. Na temelju tega
člena mora država sprejemati aktivne ukrepe, s katerimi bo ustvarjala možnosti za
zaposlitev in delo. 72. člen pa pravi, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega
okolja in da mora za takšnega poskrbeti država (Bubnov Škoberne, 1997, str. 35-37).
»URS ne vsebuje določb v zvezi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja vendar skozi
pravico do dela in proste izbire zaposlitve posredno določa, da mora država z različnimi
ukrepi spodbujati oziroma pospeševati zaposlovanje in tako ustvarjati možnosti za boljši
položaj brezposelnih oseb na trgu dela. Obveznost države je, da zagotavlja razvoj
izobraževanja in izpopolnjevanja predvsem v okviru aktivne politike zaposlovanja, kar
določa 57. člen URS in da zagotavlja posebno varstvo in usposabljanje za delo invalidom
in otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (URS, 52. člen)« (Breznik, 2012,
str. 42).
3.2.2

ZAKON O UREJANJU TRGA DELA

Temeljni zakon, ki ureja področje zaposlovanja in dela in aktivno politiko zaposlovanja, je
Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki se je uveljavil s 1. januarjem 2011
(razen določb prve alineje prvega odstavka 16. člena, 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
29., 36. in 37. člena, ki so se uveljavile 1. januarja 2012) in nadomestil že zastareli in
zaradi številnih sprememb neustrezen ter nepregleden Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti. Njegov glavni namen je povečanje varnosti iskalcev
zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, uvajanje
koncepta prožne varnosti na trgu dela v RS ter uvedba novih rešitev na področju aktivne
politike zaposlovanja s ciljem učinkovitejšega odzivanja na hitre spremembe na trgu dela.
ZUTD (Ur. l. RS, št. 80/2010) s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 40/2012 ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZUTD-B, 100/2013 - ZUTD-C, 32/2014 - ZPDZSC-1)
ureja ukrepe16 države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne
službe na področju zaposlovanja in ukrepov APZ ter delovanje sistema za primer
brezposelnosti, določajo izvajalci ukrepov, predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje
posameznih pravic in storitev, ki jih določa ta zakon, urejajo načini financiranja ukrepov
ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter ureja zagotavljanje
dela delavcev uporabniku (ZUTD, 2010).

16

Ukrepi se izvajajo za brezposelne in zaposlene osebe ter druge iskalce zaposlitve, delodajalce in
druge osebe, ki iščejo informacije in nasvete o pogojih in možnostih zaposlovanja v RS in EU.
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V 15. členu ZUTD so določeni ukrepi države na trgu dela, storitvi za trg dela, aktivna
politika zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz
obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Mladi se vključujejo v
tako rekoč vse naštete ukrepe APZ, posebej pa sta izpostavljeni vseživljenjska karierna
orientacija in posredovanje zaposlitve v okviru storitev za trg dela ter vključevanje v
ukrepe APZ.
Storitvi za trg dela sta vseživljenjska karierna orientacija, ki zajema aktivnosti v zvezi z
»informiranjem o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno
svetovanje, učenje veščin vodenja kariere,« in posredovanje zaposlitve, ki obsega
aktivnosti iskanja primerne ali ustrezne zaposlitve17. Storitvi sta namenjeni vsem, ne le
brezposelnim iskalcem zaposlitve18, saj so aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije
namenjene tudi učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem. Storitve VKO
obsegajo različne aktivnosti, namenjene identifikaciji posameznikovih sposobnosti,
kompetenc in interesov, ki so pomembni za sprejemanje nadaljnjih odločitev na področju
zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja ter vodenja karierne poti. Storitve VKO
mladim nudijo za to usposobljeni svetovalci v Kariernih središčih19. Za informiranje mladih
je Zavod vzpostavil spletno stran posebej za mlade, kjer lahko s spletno aplikacijo
poiščejo primerne ukrepe glede na zahteve, ki jih podajo. Poglobljeno karierno svetovanje
je zagotovljeno mladim, ki imajo nedokončano izobrazbo, da se lahko odločijo glede
pridobitve poklica. Zavod mlade vključuje tudi v delavnici »Učinkovit nastop na trgu dela«
in »Svetovalnica«; prva je namenjena neposredno zaposljivim osebam, ki so zmožne
same nastopati na trgu dela in je namenjena povečevanju učinkovitosti nastopa na trgu
dela, medtem ko je druga namenjena brezposelnim osebam, ki imajo potrebo po dodatnih
aktivnostih in potrebujejo motivacijo za aktivno iskanje zaposlitve.
V 29. členu ZUTD so opredeljeni naslednji ukrepi APZ: usposabljanje in izobraževanje,
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje,
kreiranje delovnih mest ter spodbujanje samozaposlovanja. Izobraževanje se izvaja kot
neformalno in formalno izobraževanje. Neformalno izobraževanje se izvaja na različne
načine, pretežno kot praktično usposabljanje na delovnem mestu in tudi kot delovni
preizkus. Z usposabljanjem pridobi udeleženec nova znanja in kompetence, z
izpopolnjevanjem pa širi in poglablja že obstoječe znanje in spretnosti. Ukrepi APZ so
namenjeni vsem brezposelnim osebam, drugim iskalcem zaposlitve in osebam, katerih
zaposlitev je ogrožena. Mladi se kot ranljiva skupina vključujejo v vse ukrepe APZ, saj so

17

Ustrezna in primerna zaposlitev sta opredeljeni v 12. in 13. členu ZUTD.
8. člen ZUTD opredeljuje drugega iskalca zaposlitve kot brezposelno osebo ali drugo delovno
aktivno ali neaktivno osebo in študenta, ki išče zaposlitev. Za pridobitev informacij o trgu dela in
zaposlovanju ter za pomoč pri iskanju zaposlitve se lahko na Zavod prijavi tudi drugi iskalec
zaposlitve, ki se ne šteje za brezposelno osebo (ZUTD, 2. točka 5. člena in 14. člen).
19
V Kariernih središčih ponuja Zavod vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti za iskanje zaposlitve in
vodenje kariere, bodisi samostojno ali ob pomoči svetovalcev, z udeleževanjem na raznih kratkih
delavnicah veščin iskanja zaposlitve ali predstavitve aktualnih delovnih mest Zavoda (ZRSZ, 2016)
18
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tudi ciljna skupina za izvajanje le-teh. Tako mora Zavod oblikovati takšne ukrepe, ki bodo
mlade brez poklicne izobrazbe vključili v izobraževanje oziroma v programe neformalnega
izobraževanja, za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ali drugih kompetenc skladno
s potrebami na trgu dela. Poleg teh morajo ukrepi temeljiti na metodah za lažje
posredovanje mladih na prosta delovna mesta in spodbujati delodajalce za
subvencioniranje zaposlitev in vključevanje mladih v javna dela. Poleg tega pa je za
prihodnost mladih pomembno tudi spodbujanje samozaposlovanja in podjetniških idej.
Podlage za izvajanje ukrepov APZ so smernice za izvajanje ukrepov, ki jih za posamezno
plansko obdobje sprejme Vlada RS po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi
partnerji, načrt za izvajanje teh ukrepov, pripravljen na podlagi smernic, ter katalog
ukrepov APZ, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za delo kot izvedbeni dokument načrta.
Ukrepe države na trgu dela izvajajo v 72. členu ZUTD določeni izvajalci, med katerimi je
najpomembnejši Zavod RS za zaposlovanje. Vse večjo vlogo pridobivajo tudi koncesionarji
(domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v RS, konfederacije ali zveze sindikatov in
združenja delodajalcev reprezentativnih na območju države), kjer morajo pri njih
zaposlene osebe izpolnjevati enake pogoje kot uslužbenci Zavoda, ki izvajajo tovrstne
storitve. Izvajanje ukrepa vseživljenjske karierne orientacije in - v okviru ukrepov APZ nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta ter usposabljanje in
izobraževanje zagotavlja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Poleg teh so lahko
nosilke za načrtovanje in izvajanje zaposlovanja tudi ustanove oziroma fundacije, ki jih
zakon imenuje »fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti« in se ustanovijo z
namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti udeležencev. Le-te so naslednice »skladov
dela« po prejšnjih predpisih.
ZUTD zagotavlja socialno varnost zavarovancev v primeru nastanka brezposelnosti brez
njihove krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih
vzajemnosti in solidarnosti. Določa krog obveznih zavarovancev20, trajanje in prekinitev
obveznega zavarovanja in osebe, ki se lahko prostovoljno21 zavarujejo za primer
brezposelnosti. Zavarovanje za primer brezposelnosti je podlaga za koriščenje določenih
pravic, ki se pod določenimi pogoji zagotavljajo brezposelnim osebam. Pravice iz teh
zavarovanj so pravice do denarnega nadomestila, plačilo prispevkov za obvezna socialna
zavarovanja in plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred
izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Socialna

20

Za primer brezposelnosti se obvezno zavarujejo osebe, ki so v delovnem razmerju, in osebe, ki
so za primer brezposelnosti zavarovane v okviru drugih predpisov s področja socialne varnosti,
starševskega varstva, rejniške dejavnosti, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,
samozaposlene osebe, poslovodne osebe v osebni družbi ali enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo ter zavodu (ZUTD, 54. člen).
21
Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje je omogočena vsem, ki se ne morejo vključiti v
obvezno zavarovanje, vendar morajo za vključitev v prostovoljno zavarovanje izpolnjevati posebne
pogoje, ki so opredeljeni v 57. členu ZUTD.
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varnost brezposelnih oseb, predvsem mlajših in zaposlenih za določen čas, je zagotovljena
s krajšim zavarovalnim obdobjem za pridobitev pravice do denarnega nadomestila22, ki
pripada osebi, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v
zadnjih 24 mesecih. Varnost brezposelnih oseb se uresničuje tudi z razširitvijo kroga
upravičencev do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, z možnostjo pridobitve
nadomestila za brezposelne, mlajše od 30 let23, s povečanjem minimalnega zneska
nadomestila, z omogočanjem delne brezposelnosti in vključevanjem brezposelnih oseb v
druge oblike dela. Pravice iz zavarovanja pridobi zavarovanec izključno na podlagi plačila
prispevkov, če zakon ne določa drugače.
ZUTD v VI. poglavju ureja postopek za uveljavljanje storitev in ukrepov APZ in postopek
za ugotavljanje začasne nezaposljivosti brezposelnih oseb24 ter postopek za uveljavljanje
in varstvo pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. V VII. in X. poglavju zakona je
natančneje urejeno področje evidenc in nadzora nad osebami, prijavljenimi v evidencah
Zavoda ter preverjanje namenske porabe sredstev APZ. Evidence se obdelujejo za
potrebe odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev
in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta, izvajanje nadzora in za
spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na teh področjih, ter za raziskovalne in
statistične namene (ZUTD, 121. člen). VIII. poglavje zakona je namenjeno financiranju
ukrepov in izvajalcev ukrepov. 138. člen pravi, da se sredstva za prej naštete ukrepe
zagotavljajo iz proračuna RS, proračuna lokalnih skupnosti, evropskih strukturnih skladov
in drugih evropskih virov (ZUTD, 138. člen). Uveden je sistematičen pristop k poročanju
ter spremljanju in vrednotenju ukrepov na podlagi kazalnikov, ki so določeni v smernicah
APZ in v načrtu APZ.
3.2.3

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

Po dobrih desetih letih veljavnosti Zakona o delovnih razmerjih (ZDR; Ur.l. RS, št. 42/2002
in naslednji) je državni zbor RS 5. marca 2013 sprejel nov Zakon o delovnih razmerjih
(ZDR-1; Ur.l. RS, št. 21/13, 78/2013 - popravek), ki je bil z ZUTD-A del celovite reforme
trga dela, katere glavni namen je zmanjševanje števila brezposelnih, poleg tega pa tudi
ustreznejše zagotavljanje varstva pravic delavcev, nižanje administrativnih, časovnih in
stroškovnih obremenitev delodajalcev, učinkovitejše izvajanje nadzora nad kršitvami in
sodnega varstva ter uskladitve z domačimi in mednarodnimi predpisi (Krašovec, 2013).

22

Po ZZZPB so denarno nadomestilo prejele osebe, zaposlene 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih.
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti lahko pridobi, če je bila pred nastankom
brezposelnosti zavarovana najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
24
Začasna nezaposljivost lahko nastopi iz razlogov, da ima brezposelna oseba težave z odvisnostjo,
težave v duševnem zdravju, večje socialne težave in druge podobne težave, ki jo lahko ovirajo pri
zaposlitvi (ZUTD, 117. člen).
23
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V tem zakonu je podrobneje urejen pravni položaj ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz
delovnega razmerja25. Tako ZDR-1 ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki je pravna podlaga za sklepanje takšnih
individualnih razmerij. Cilj zakona je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje
usklajenega poteka delovnega procesa in preprečevanje brezposelnosti. Pri tem je
zakonodajalec upošteval, da morajo cilji temeljiti na človekovih pravicah in vrednotah,
poudarek pa je na pravici delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varovanju
interesov delavcev v delovnem razmerju (Krašovec, 2013, str. 17-20).
Pomembnejše določbe tega zakona, ki se nanašajo na področje moje naloge, so
predvsem določbe 6. člena zakona, ki prepoveduje diskriminacijo s strani delodajalca in
zagotovitev enake obravnave iskalca zaposlitve pri zaposlovanju, napredovanju,
usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikacijah in drugih delovnih razmerah ne glede na
narodnost, raso, socialno poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, starost, družinsko
stanje ali drugo osebno okoliščino. Določba 64. člena zakona določa, da brezposelna
oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem oziroma
izvajalcem javnih del. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavcu
omogočiti odsotnost z dela za vključevanje v ukrepe na področju trga dela, kar določa 97.
člen. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja z namenom ohranitve oziroma širitve svoje sposobnosti za opravljanje dela,
ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti. Prav tako je delodajalec dolžan zagotoviti
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če se je na tak način možno
izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
(ZDR-1, 170. člen).

3.3 PODZAKONSKI AKTI IN OSTALI DOKUMENTI
Za izvrševanje zakonov so izdani tudi obvezni podzakonski in splošni akti, ki urejajo
posamezna področja APZ. Najpomembnejši med njimi so Pravilnik o izvajanju ukrepov
APZ, Pravilnik o izboru in sofinanciranju javnih del in Pravilnik o koncesijah za opravljanje
storitev za trg dela, ki sem jih podrobneje opisala. Poleg njih pa na učinkovitost delovanja
trga dela in uresničevanje aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji pomembno vplivajo
tudi nekateri ostali strateški dokumenti.
3.3.1

PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV APZ

S sprejetjem ZUTD je bil sprejet tudi Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (UR. l. RS, št. 106/2010), ki je začel veljati 1. januarja 2011. Pravilnik je
dobil spremembo v 7. členu in s tem je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 28/2014).

25

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno
vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja
delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (ZDR-1, 4. člen).
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Pravilnik ureja vrsto in višino denarnih prejemkov oseb, ki so vključene v ukrepe APZ
(dodatek za aktivnost, prevoz in za stroške izobraževanja), ter upravičenost do povrnitve
stroškov zdravniškega pregleda in zavarovanja za primer nesreče pri delu. Dodatek za
aktivnost pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v ukrepe APZ, razen osebam, ki
so vključene v formalno izobraževanje, saj tem pripada dodatek za stroške izobraževanja.
Višina dodatka se določi v Katalogu ukrepov APZ, izplača pa ga ZRSZ. Vsem, ki so
vključeni v ukrepe APZ, pripada dodatek za prevoz in kritje stroškov predhodnega
zdravniškega pregleda. Sprememba pravilnika določa, da brezposelna oseba ne sme
začeti opravljati dela ali pričeti z usposabljanjem, dokler ne opravi zdravniškega pregleda,
če je ta predpisan. Sprememba določa še, da se povračilo stroškov za zavarovanje za
primer nesreče pri delu izvaja z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Pravilnik APZ, 1.-10. člen).
V pravilniku je opredeljen izbor in register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ in
delodajalcev. Določeni so tudi pogoji za sklenitev pogodbe in izvedbo aktivnosti.
Akt o vključitvi v ukrepe je napotnica ali pogodba. Napotnico izda izvajalec APZ v primeru,
ko so osebe upravičene le do plačila stroškov programa, v primerih ko so osebe
upravičene tudi do denarnih prejemkov (dodatek za aktivnost, prevoz, stroške
izobraževanja, povračila stroškov zdravniškega pregleda), pa se sklene pogodba o
vključitvi (Pravilnik APZ, 11.-14. člen).
3.3.2

PRAVILNIK O IZBORU IN SOFINANCIRANJU JAVNIH DEL

Javna dela so program v okviru ukrepa kreiranje delovnih mest. Njihov namen je
aktivacija socialne in delovne vključenosti težje zaposljivih brezposelnih oseb in ohranitev
ali razvoj njihovih delovnih sposobnosti. Omogočajo zaposlitev in razvoj novih delovnih
mest. Izvajajo se na podlagi določb ZUTD v 49., 50., 51., 52. in 53. členu, na podlagi tega
pravilnika ter smernic in načrta za izvajanje ukrepov APZ ter kataloga ukrepov APZ.
Pravilnik podrobneje ureja izbor programov javnih del, izbor ter sofinanciranje programov
usposabljanja in izobraževanja za udeležence programov javnih del, merila za oblikovanje
kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del po območnih službah in na
centralni službi ZRSZ, merila za določanje deležev plač za dolgotrajno brezposelne osebe,
vključene v programe javnih del, stroške, ki jih poleg deleža plač zagotavlja ZRSZ, ter
poročanje ZRSZ ministrstvu, pristojnemu za delo (Pravilnik o izboru in financiranju javnih
del, 1. člen).
3.3.3

PRAVILNIK O KONCESIJAH ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG DELA

Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (UR. l. št. 65/2011) je bil sprejet
na podlagi 101. člena ZUTD, veljati pa je začel 20. avgusta 2011.
ZUTD opredeljuje storitvi za trg dela, vseživljenjsko karierno orientacijo in posredovanje
zaposlitve, za kateri lahko domači ali tuji pravni subjekt pridobi koncesijo za opravljanje
teh storitev. Koncesija se opravlja kot javna služba, za osebe, ki so kot upravičenci do teh
20

storitev opredeljeni z ZUTD (Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, 2.
člen).
Pravilnik ureja področje v zvezi z trajanjem koncesije za posamezno vrsto storitev, pogoje
ter omejitve za podaljšanje koncesije, pogoje in dokazila o izpolnjevanju koncesionarja,
način plačevanja za storitve, ki jih opravlja koncesionar, način dela komisije za koncesije,
način sklenitve in vsebino koncesijske pogodbe, način poročanja koncesionarja
koncedentu in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesije na področju trga dela
(Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, 1. člen).
Pravilnik v II. poglavju ureja trajanje koncesijskega razmerja, ki nastane z dokončnostjo
odločbe o podelitvi koncesije in traja določen čas, največ tri leta. Koncesijsko razmerje se
lahko podaljša, če je glede na stanje in potrebe trga dela to potrebno in če so izpolnjeni
posebni pogoji, vendar največ za 3 leta. Opredeljen je tudi postopek podaljšanja
koncesije.
Pogoji (finančni, prostorski, tehnični in kadrovski), ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
dokazila o njihovem izpolnjevanju in podroben program dela so opredeljeni v III. poglavju
tega pravilnika. Preverjanje izpolnjevanja pogojev pa opravlja komisija za koncesije,
katere imenovanje in način dela sta opredeljena v 15. in 16. členu.
Urejen je tudi način sklenitve koncesijske pogodbe in njena vsebina ter poročila
koncesionarja koncedentu. Koncesionar pri izmenjavi informacij o ponudbi in
povpraševanju na trgu dela sodeluje z ZRSZ.
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4

TRG DELA IN BREZPOSELNOST

Človeški kapital je neprecenljiva vrednota vsake države, saj se zanj načrtuje, razvija in
udejanja vse, kar je del narodnega gospodarstva. Skrb za razvoj tega kapitala je
prednostna naloga politike in del strateških načrtov države. Izobraževanje in
usposabljanje ter trg dela sta nujno povezani dejavnosti, saj ugotavljanje potreb po
delavcih in skrb za zagotavljanje ustrezno izobraženih in usposobljenih delavcev kreirajo
odprti trg dela. Strateški načrti na ravni države temu povpraševanju sledijo z ustrezno
izobraževalno in zaposlovalno politiko, kadar pa se pojavi neskladje med povpraševanjem
delovne sile in ponudbo le-te, država uvaja ukrepe za uravnoteženje, ki jih poimenujemo
»aktivna politika zaposlovanja«. Cilj vsake države je čim višje razvito gospodarstvo, čim
višja raven zaposlenosti in dosežena čim višja raven izobrazbene strukture prebivalcev, saj
je pomembno, da posamezniki zvišujejo raven znanja, urijo svoje spretnosti in razvijajo
svoje sposobnosti za uspešno opravljanje nalog in poklica (Center RS za poklicno
izobraževanje, 2016).
Brezposelnost je pogojena z delovanjem trga delovne sile. Naraščanje števila brezposelnih
oseb ni samo posledica ekonomske recesije, ampak v sodobnem svetu tudi uvajanja novih
tehnologij, zaradi katerih trg ne potrebuje več slabše izobraženih delavcev. Brezposelnost
ima zelo negativen vpliv na družbo, saj niža kakovost življenjskega standarda. Nekatere
ljudi prizadene bolj kot druge, najbolj pa so izpostavljene skupine mladih in starejših
delavcev, žensk, delavcev brez izobrazbe in fizičnih delavcev, ki opravljajo rutinska dela,
ter invalidov (Novak, 2008, str. 31-32).
Razmere na trgu dela v EU in Sloveniji so še vedno precej slabe, vendar se stanje v
zadnjih dveh letih izboljšuje. V Sloveniji je v obdobju od začetkov krize leta 2008 do leta
2013 prišlo do visokega zmanjšanja delovne aktivnosti, predvsem zaradi padca
gospodarske aktivnosti in strukturnih slabosti slovenskega gospodarstva. V tem obdobju
so se številne države, med njimi tudi Slovenija, oddaljile od nacionalnih zaposlitvenih ciljev
v okviru »Strategije EU 2020«26. Na slabšanje razmer so se države odzvale z okrepitvijo
aktivnih politik zaposlovanja in raznimi reformami. Med glavnimi problemi trga dela v
Sloveniji izstopata naraščanje dolgotrajne brezposelnosti in problemov mladih pri
zaposlovanju. V obdobju od leta 2008 do 2013 se je zelo povišala stopnja dolgotrajne
brezposelnosti prav tako stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti, povečala pa se je tudi
verjetnost prehoda brezposelnih v neaktivnost in selitve v druge države (UMAR, 2014).
Na veliko poslabšanje položaja mladih na trgu dela je na eni strani vplivala nadpovprečna
razširjenost začasnih zaposlitev27 in segmentiran trg dela glede na tip zaposlitve, na drugi

26

Slovenija zaostaja za ciljem EU 75 % skupne stopnje zaposlenosti v starosti med 20 in 64 letom
do leta 2020, saj je ta v prvem četrtletju 2015 znašala 67,5 % (UMAR, 2014).
27
Delodajalci so število zaposlenih zmanjševali z nepodaljševanjem pogodb in sklepanjem pogodb
za določen čas.
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strani pa imajo mladi zaradi pomanjkanja izkušenj v zaostrenih zaposlitvenih razmerah na
trgu dela in ob skromnem povpraševanju pogosto manjše možnosti za zaposlitev. Kljub
visoki vključenosti mladih v izobraževanje sta se v obdobju od leta 2008 do 2013 povečala
delež brezposelnih mladih v celotni populaciji mladih, starih od 15 do 24 let, s 4,5 % v
letu 2008 na 7,3 % v letu 2013, in delež mladih, ki niso niti zaposleni niti v izobraževanju,
s 6,5 % v letu 2008 na 9,3 % v letu 2012. V letu 2015 je bilo 32,2 % mladih brezposelnih
več kot šest mesecev in kar 37 % jih je imelo nižjo izobrazbo (UMAR, 2014).

4.1 OPREDELITEV IN VRSTE BREZPOSELNOSTI
Brezposelnost je družbeni pojav, ki je eden osrednjih in najbolj perečih problemov, s
katerimi se srečujejo gospodarstva po vsem svetu. Povzroča ekonomske, politične in
psihološke probleme. Vrsta teoretikov opredeljuje brezposelnost kot enega najtežjih
socialnih problemov, saj zavira razvoj države, povzroča izgubo človeških potencialov ter
zvišuje socialne izdatke, medtem ko na individualni ravni negativno vpliva na odnos
posameznika do družbe in družine, na osebni razvoj človeka in njegovo počutje, saj se
brezposelni pogosto počutijo izključeni iz družbe (Novak in Cvetko, 2005, str. 149).
Brezposelnost je stanje v družbi, ki lahko doleti posameznika v aktivni dobi, in nastane,
ker v državi ni zadostnih možnosti, da bi vsi, ki se želijo zaposliti, našli zaposlitev oziroma
delo. V splošnem javnem interesu je, da se brezposelnost v družbi omeji na najnižjo
možno raven (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 310).
»Ker je brezposelnost pomembno socialno tveganje, jo je treba čim bolj preprečevati«. Ta
cilj države zasledujejo z ustreznimi predpisi, ki urejajo zaposlovanje, in ustreznimi oblikami
vključevanja iskalcev zaposlitve v delovne procese. Za učinkovito zaposlovanje, ki
zagotavlja trdnost zaposlitve, namenjajo države po svetu veliko pozornost programom
APZ, s katerimi lajšajo krizna obdobja brezposelnosti (Vodovnik v: Možina, in drugi, 2002,
str. 330).
V 8. členu ZUTD je definiran pojem brezposelne osebe, ki pravi, da se »za brezposelno
osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na Zavodu, aktivno išče
zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi
Zavod ali drugi izvajalec storitve posredovanja zaposlitve, ter ni v delovnem razmerju, ni
samozaposlen, ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, ni upokojenec, nima statusa dijaka, vajenca, študenta
ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let« (ZUTD, 8. člen).
Za brezposelno se šteje tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila
vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi pri Zavodu zaradi
uveljavitve pravice iz zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob
nadaljevanju izobraževanja. Prav tako se za brezposelno osebo štejejo tudi tujec z
državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije in ima osebno
delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali za nedoločen čas; tujec z osebnim
dovoljenjem, izdanim osebi z začasno zaščito oziroma prosilcu za mednarodno zaščito, ter
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tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma ali ob upoštevanju načela
vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila med
brezposelnostjo, dokler prejema to nadomestilo (ZUTD, 8. člen).
Za delazmožno se po ZUTD šteje brezposelna oseba od dopolnjenih 15 do 65 let starosti,
pri kateri ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ali nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZUTD, 9. člen).
Vzroki za nastanek brezposelnosti so po naravi gospodarski, tehnološki ali človeški;
posledično nam določajo različne vrste brezposelnosti. Gospodarska gibanja vplivajo na
nastanek ciklične in sezonske brezposelnosti, tehnološko brezposelnost povzročajo
tehnološke spremembe, okoliščine na strani posameznika pa strukturno in frikcijsko
brezposelnost (Bubnov Škoberne, 1997, str. 16). Ciklična brezposelnost nastane zaradi
pomanjkanja povpraševanja po potrošnih dobrinah na individualni ravni in pomanjkanja
povpraševanja po finančnih sredstvih za investicije na ravni gospodarstva (Novak in
Cvetko, 2008, str. 150). Strukturna brezposelnost je posledica neskladja med izobrazbo
oziroma usposobljenostjo, ki je zahtevana za razpoložljiva delovna mesta, in dejansko
izobrazbo in usposobljenostjo brezposelnih oseb ter tehnološkega razvoja. Frikcijska
brezposelnost je obdobje med dvema stalnima zaposlitvama in nastane zaradi menjave
zaposlitve v času, ko posameznik preneha z eno zaposlitvijo in čaka na začetek nove.
Prikrita (latentna) brezposelnost - med prikrito zaposlene osebe uvrščamo zaposlene, ki
sicer imajo zaposlitev, vendar bi brez njih lahko dosegali enako produktivnost, saj ničesar
ne prispevajo k rasti bruto domačega proizvoda (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str.
187-188). Brezposelnost kot posledica globalizacije je še ena izmed vrst brezposelnosti,
vendar gre za novejšo obliko, ki se pojavlja, ko delodajalci selijo svojo proizvodnjo v
države s cenejšo delovno silo in zapirajo obrate (zlasti proizvodne) v svoji državi. Ker je v
tujini tako delo bistveno cenejše, saj ni povezano z izdatki za izobraževanje in ne zahteva
posebnih znanj, se delodajalci odločijo za selitev proizvodnje drugam, delavci pa ostanejo
brez dela (Novak in Cvetko, 2005, str. 151).

4.2 MERJENJE IN STRUKTURA BREZPOSELNOSTI
V posameznih državah je obseg brezposelnosti zelo pomemben podatek, ki ga je mogoče
meriti na dva načina in se določa s stopnjo brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti pomeni
odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu. V Sloveniji
razlikujemo dve stopnji brezposelnosti, ki se med seboj ne ujemata in sta posledica
uporabe različnih metodologij merjenja. Tako ločimo:

Stopnjo registrirane brezposelnosti, ki predstavlja odstotni delež registriranih
brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu v določenem obdobju. Aktivno prebivalstvo
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tvorijo delovno aktivno prebivalstvo28 in registrirane brezposelne osebe29. Delovno aktivno
prebivalstvo so zaposleni in samozaposleni, registrirane brezposelne osebe pa so osebe, ki
so prijavljene na ZRSZ in izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki so
določeni v ZUTD. Za izračun stopnje registrirane brezposelnosti se uporablja register
brezposelnih oseb, ki ga v Sloveniji vodi ZRSZ, podatke pa mesečno poleg zavoda objavlja
še Statistični urad RS. Podatki se zbirajo po starosti, izobrazbi, spolu in času prijave
(SURS, 2015).

Stopnjo anketne brezposelnosti, ki se ugotavlja s četrtletnimi anketami o
delovni sili in je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Anketa se
izvaja v skladu z navodili MOD in Statističnega urada EU (Eurostat), njen namen pa je
pridobiti podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega30
prebivalstva v Sloveniji. V slovenski anketi delovni sile, ki jo izvaja Statistični urad RS po
teh navodilih, so anketno brezposelne osebe tiste, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem
niso delale, torej niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela
za plačilo ter so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in ga bile pripravljene sprejeti v
naslednjih dveh tednih ali so že našle delo in ga bodo začele opravljati v času po
anketiranju. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu opravljale
kakršnokoli delo za plačilo oziroma dobiček, ali imele status zaposlene ali samozaposlene,
čeprav niso delale (ZRSZ, 2014).

28

Med delovno aktivno prebivalstvo spadajo vsi, ki so stari 15 let ali več in so v tednu pred
anketiranjem opravili najmanj eno uro dela za plačilo, ali pa so bili zaposleni, vendar iz različnih
razlogov v določenem obdobju niso delali (Ignjatovič, 2002, str. 13).
29
Registrirane brezposelne osebe so iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso
samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta
ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so prijavljeni na
Zavodu, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki
jim jo ponudi Zavod ali drugi izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne
brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri katerih ni prišlo do popolne
nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali po predpisih o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZRSZ, 2016).
30
Neaktivno prebivalstvo so osebe stare 15 let ali več, ki niso razvrščene med delovno aktivno
prebivalstvo ali med brezposelne osebe. Te osebe v določenem obdobju niso opravile nobenega
dela za plačilo, niso iskale dela in niso mogle začeti dela za plačilo v določenem roku, navadno v 2
tednih (Ignjatovič, 2002, str. 13).
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5

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Aktivna politika na trgu dela je bila zlasti varnost v času največjih strukturnih sprememb
med procesi prestrukturiranja delavcev v državnih podjetjih ter to lastnost ohranja še
danes. Ima izrazito socialno komponento in je sestavni del krepitve človeškega kapitala
(Burda, 1995 v: Obadić, 2003, str. 535).
»Neskladja na trgu delovne sile zaradi novih tehnologij, ki zahtevajo nova znanja,
prekvalifikacije, dokvalifikacije, in nove gospodarske razmere povzročijo potrebo po
ukrepanju. Pojavi se model »aktivne politike zaposlovanja«, s katerim se želi zmanjšati
strukturno neskladje« (Breznik, 2012, str. 132). Nekateri izmed ukrepov so za
odpravljanje strukturnih neskladij oziroma strukturne brezposelnosti še posebej pomembni
in eden izmed njih je tudi ukrep »Usposabljanje in izobraževanje«. Njegov glavni namen
je razvoj in pridobivanje spretnosti in znanj, ki jih potrebuje posameznik za opravljanje
točno določenih nalog oziroma poklica. V današnjih časih, ko se tehnologija zelo hitro
razvija, zahteve delodajalcev pa se močno povečujejo, vse večjo pomembnost pridobiva
dodatno izobraževanje in usposabljanje31, kar je ključnega pomena za rešitev problema
neskladnosti posameznikove izobrazbe z zahtevami trga dela.

5.1 OPREDELITEV IN RAZVOJ APZ
»Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in
povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev« (ZUTD, 28. člen). APZ je sklop
ukrepov, s katerimi država neposredno posega na trg dela in z njimi odpravlja probleme
na področju zaposlovanja in trga dela, ki jih z ostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi
drugih politik ni mogoče učinkovito odpravljati.
APZ bi lahko najbolj strnjeno označili kot nabor različnih ukrepov in programov 32, s
katerimi država neposredno in selektivno posega na trg dela, da bi med delovno aktivno
prebivalstvo vključila in v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva,
ter da bi preprečila in zmanjšala brezposelnost. Navadno vsebuje programe zaposlovanja,
usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest. APZ igra razvojno vlogo pri omogočanju
posameznikom, da razvijajo svoje sposobnosti in izboljšajo položaj na trgu dela, s čimer
se zvišuje vrednost človeškega kapitala in omogoča strukturno prilagajanje gospodarstva
(Svetlik in Batič, 2002, str. 174). APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki

31

Ignjatovič pravi, da v razmerah relativno majhnega ustvarjanja delovnih mest z zahtevanim
visokim strokovnim znanjem ter relativno večjega ustvarjanja nezahtevnih delovnih mest investicija
v izobraževanje in usposabljanje ogroženih skupin pogosto v praksi ne pomeni dejanja, ki bi
izboljšal položaj teh skupin. Strokovnjaki OECD namreč ugotavljajo, da gre največji delež sredstev
APZ za izobraževanje in usposabljanje, vendar evalvacije kažejo slabe rezultate pri določenih
skupinah brezposelnih (Ignjatovič, 2002, str. 172-175).
32
Programi so bolj podrobni načrti delovanja APZ in so sestavljeni iz več ukrepov.
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potekajo na trgu dela in ustvarjajo dodatne delovne možnosti, povečujejo poklicno,
sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile ter omogočajo prilagajanje znanj in
usposobljenosti delavcev novim in spremenjenim pogojem v tržnem gospodarstvu
(Smernice APZ, 2011, str. 18).
Aktivno politiko zaposlovanja ločujemo od pasivne politike zaposlovanja, saj njen cilj ni
neposredno vplivanje na trg dela, temveč predvsem blaženje posledic njegovega
delovanja, kot na primer z zavarovanjem delavcev, izplačevanjem nadomestil za
brezposelnost ali predčasnim upokojevanjem. Osnovni namen in cilj APZ sta zagotavljanje
ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu krogu posameznikov (Svetlik in Batič,
2002, str. 174). Reševanje brezposelnosti se uspešno rešuje s hkratno uporabo obeh
politik, vendar je zaradi omejitve upravičenosti denarnih dajatev v praksi to težje
dosegati.
Zamisel o APZ je nastala v okviru švedskega razvojnega modela dveh ekonomistov, Rehna
in Meidnerja, v začetku petdesetih let 20. stoletja, druge razvite države pa so prvine APZ
začele uveljavljati šele v šestdesetih letih. Kasneje se je z naraščanjem strukturne
brezposelnosti vse bolj začela uveljavljati v praksi, kot splošno veljavno politiko
zaposlovanja pa so jo sprejeli v devetdesetih letih (Svetlik in Batič, 2002, str. 196). V
Sloveniji smo se z njo seznanili v osemdesetih letih, uveljavljati pa se je začela v začetku
devetdesetih let, saj so kmalu po osamosvojitvi že začeli nastajati zametki ukrepov, ki pa
so se razvijali razmeroma počasi. Med prvimi programi so bili program javnih del, ki je bil
namenjen odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvam in prekvalifikacijam. Poleg
razvijajočih se ukrepov APZ in ustvarjanja programov usposabljanja in izobraževanja je
država poskrbela tudi za pomoč podjetjem pri preživetju in zaustavitvi nadaljnjega
odpuščanja s pasivnimi ukrepi APZ, ki so se kasneje izkazali za neuporabne. V drugi
polovici devetdesetih let, ki je bilo obdobje pogajanj Slovenije za vstop v EU, je Slovenija
začela bolj natančno slediti stebrom evropske politike zaposlovanja in smernicam
Evropske komisije ter tako med prvimi državami kandidatkami za vstop v EU leta 2000
pripravila Nacionalni akcijski program zaposlovanja. V štirih letih pred vstopom v EU je
ZRSZ (prej imenovan RZZ - Republiški zavod za zaposlovanje) v različne programe vključil
kar 293.905 oseb, največ v programe usposabljanja in izobraževanja ter javnih del. Z leti
se je program ukrepov širil, zato je ureditev APZ sčasoma postala kompleksna in
nepregledna za vse sodelujoče (brezposelne, delodajalce in izvajalce). Tako je bil program
APZ leta 2006 poenostavljen in pripravljen za večletno obdobje z Operativnim programom
za razvoj človeških virov 2007-2013, ki je bil usklajen z zahtevami Evropske komisije
(Drobnič, 2009, str. 134-135). Ker mora Slovenija slediti Evropski strategiji zaposlovanja
in njenim smernicam, je Vlada RS 8. decembra 2012 sprejela Smernice za izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki kot strateški dokument določajo temeljne cilje
APZ za obdobje do konca leta 2015.

5.2 NAMEN IN STRATEŠKI CILJI APZ
Namen izvajanja ukrepov APZ je določen v Smernicah za izvajanje APZ za obdobje 20122015. Tako so se ukrepi APZ do leta 2015 izvajali z namenom hitrejše aktivacije
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brezposelnih, predvsem mladih in starejših, odprave strukturnih neskladij na trgu dela na
področju potrebnih znanj in veščin za
zasedanje razpoložljivih delovnih mest,
izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene ter delovne in socialne
vključenosti ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno
brezposelnih (MDDSZ, Smernice
APZ, 2011).
Slovenija je kot članica EU dolžna slediti in uresničevati zastavljene cilje »Strategije za
pametno, trajnostno in vključujočo rast - Evropa 2020«. Vsaka država članica EU mora
pripraviti Nacionalni reformni program, v katerem so zapisani prioritetni ukrepi, ki jih bo
država izvajala za doseganje skupnih ciljev strategije Evropa 2020. Tako si je Slovenija v
Nacionalnem reformnem programu 2011-2012 za cilje, ki so tako kot namen opredeljeni v
Smernicah za izvajanje APZ, do leta 2020 postavila naslednje (MDDSZ, Smernice APZ,
2011):





dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 odstotkov prebivalcev v starosti od 20 do
64 let,
zmanjšati število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino in socialno
izključenost, in sicer za 40.000 oseb glede na izhodiščno leto 2008,
doseči, da delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 odstotkov, in
doseči, da bo 40 odstotkov mlade generacije, stare od 30 do 34 let, imelo diplomo
terciarnega izobraževanja.

5.3 TEMELJNI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE APZ
5.3.1

SMERNICE ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ

Smernice za izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga Vlada RS po predhodnem
posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji sprejme za plansko obdobje na podlagi
programa državnih prioritet in investicij ter drugih strateških dokumentov RS. V smernicah
se opredelijo zlasti »obdobje veljavnosti, namen in cilji izvajanja APZ, okvirni obseg in viri
sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti
ukrepov APZ ter cilji strateških dokumentov RS in EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem
ukrepov APZ« (ZUTD, 36. člen).
V skladu z zahtevami Evropske komisije je Slovenija v skladu z evropskimi smernicami
zaposlovanja opredelila tako imenovana »ozka grla«33 ter izdelala Nacionalni reformni
program za obdobje štirih let, s katerim se dosegajo cilji strategije »Evropa 2020«. Namen
in cilje izvajanja APZ, ki so sicer opredeljeni v smernicah, sem opisala v prejšnjem
poglavju.

33

V nacionalnem reformnem programu so kot »ozka grla« opredeljeni izzivi na trgu dela
»povečanje prožnosti za izboljšanje delovanja trga dela in zagotavljanje boljše usklajenosti plač in
produktivnosti, usklajevanje potreb trga dela in kvalifikacij ter zmanjšanje segmentacije na trgu
dela in povečanje udeležbe mladih in starejših na trgu dela« (Smernice APZ, 2011, str. 6).
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Smernice predstavljajo okvir za izvajanje ukrepov APZ v prihodnjem obdobju ter
predstavljajo rezultate dosedanjega izvajanja ukrepov APZ in slabosti na trgu dela s ciljem
izboljšati delovanje APZ, da bo dosežena večja zaposljivost in konkurenčnost ter višja
kompetentnost delovne sile, predvsem ranljivih skupin na trgu dela, torej tudi mladih.
5.3.2

NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ

Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic APZ
za posamezno proračunsko obdobje. Ministrstvo, pristojno za delo, v medresorskem
usklajevanju z načrtom seznani socialne partnerje, ki lahko o njem podajo mnenje,
sprejme pa ga Vlada RS. V načrtu APZ se podrobneje kot v smernicah opredelijo zlasti
»namen in cilj izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju, obseg in viri sredstev v
skladu s proračunom RS, prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ, izvajalci
ukrepov APZ ter način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ« (ZUTD, 36. člen).
Sredstva za izvajanje ukrepov APZ so bila v obdobju 2012-2015 namenjena iz
integralnega proračuna, iz Evropskega socialnega sklada (ESS)34 in Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji. Predlog načrta APZ za leto 2015 je bil pripravljen na podlagi
sprejetega Proračuna RS za leto 2015.
5.3.3

KATALOG UKREPOV APZ

Katalog ukrepov APZ je izvedbeni dokument načrta APZ, v katerem so podrobneje
opredeljeni programi in aktivnosti znotraj posameznih ukrepov APZ, ki so namenjeni
doseganju ciljev APZ. Katalog vsebuje podrobnejše informacije o namenu, vsebini, načinu
in posebnosti izvajanja, viru in naravi financiranja, obdobju veljavnosti, ciljnih skupinah in
trajanju njihove vključitve, načinu izbora izvajalcev, upravičenih stroške za vključene
osebe in izvajalce ter potrebno dokumentacijo (ZUTD, 36. člen).
Katalog APZ je za leto 2015 pripravilo MDDSZ, v skladu s 36. členom ZUTD. Pri pripravi
kataloga APZ je ministrstvo upoštevalo tudi usmeritve in predloge izvajalcev ukrepov APZ.
Katalog je sestavljen iz osmih poglavij, v katerih so opisani posamezni ukrepi APZ in za
vsak posamezen ukrep predstavljene tudi ciljne skupine, postopki vključevanja, vrste
stroškov in višine denarnih prejemkov ter pravila državnih pomoči in pomoči sheme »de
minimis«. Poleg teh ukrepov zajema katalog tudi ostale ukrepe na trgu dela in aktivnosti,
v katere vključevanje ni več možno (Katalog APZ, 2015).

34

Evropski socialni sklad skupaj z Evropskim skladom za regionalni razvoj predstavlja finančni
instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013 ter financiranje »Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«. Sredstva ESS predstavljajo 50-60 %
financiranja ukrepov APZ (Smernice APZ, 2015, str. 26).
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5.4 CILJNE SKUPINE IN PRAVICE VKLJUČENIH V UKREPE APZ
Ukrepi APZ so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer brezposelnim osebam in
prijavljenim iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je
ogrožena35, ki imajo pravico in
obveznost vključitve v ukrepe APZ na podlagi
zaposlitvenega načrta, drugim iskalcem
36
zaposlitve , ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela, med katere spadajo vsi
prikrajšani, resno prikrajšani delavci in invalidi37, ter zaposlenim in delodajalcem (Katalog
ukrepov, 2015).
V katalogu ukrepov APZ so te ciljne skupine natančno opredeljene znotraj posameznih
ukrepov pri posameznih programih.
Prednost pri vključevanju v ukrepe APZ imajo osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu
dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ (ZUTD, 35. člen).
Pravice oseb, vključenih v ukrepe APZ, so v skladu s 17. in 37. členom ZUTD in v skladu z
2. členom Pravilnika o izvajanju ukrepov APZ določene v katalogu ukrepov APZ. To so
denarni prejemki, s katerimi se zagotavlja pokrivanje stroškov vključitve v ukrepe APZ.
Njihova vrsta in višina sta navedeni pri programih v okviru posameznega ukrepa v
katalogu APZ. Denarni prejemki in stroški v času vključenosti so »dodatek za aktivnost,
dodatek za prevoz, dodatek za stroške izobraževanja, povračila stroškov zdravniškega
pregleda, povračila stroškov za zavarovanje za primer invalidnosti in smrti kot posledice
poškodbe pri delu ter drugi upravičeni stroški« (MDDSZ, 2014).

5.5 IZVAJALCI UKREPOV APZ
Izvajalci ukrepov na trgu dela so Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju Zavod), ki ima poleg zagotavljanja svoje dejavnosti nalogo voditi register
zunanjih izvajalcev38, ki zajema vse izvajalce programov APZ v okviru usposabljanja in
izobraževanja, koncesionarje za opravljanje storitev za trg dela in Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije. V nadaljevanju sledi podroben opis vseh naštetih.
5.5.1

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Zavod RS za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela in eden najpomembnejših
izvajalcev ukrepov na trgu dela. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o

35

Obrazloženo pod opombo št. 22 na str. 19.
Obrazloženo pod opombo št. 19 na str. 17.
37
Obrazloženo pod opombo št. 21 na str. 18.
38
Register zunanjih izvajalcev temelji na podlagi ZUTD in omogoča hitrejše odzivanje na potrebe
po znanjih in veščinah na trgu dela. Z javnim vpisom v register pridobi Zavod predloge izvajalcev
za izvajanje programov usposabljanja v okviru APZ. Javni poziv opredeljuje pogoje in dokazila za
ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev. Podrobnejši opisi programov in zahtev
za njihovo izvajanje so objavljeni v »Katalogu programov usposabljanja in izobraževanja«.
36
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zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Zavod je samostojna pravna oseba
s statusom javnega zavoda39 in je enotno organiziran za celotno območje RS. Svojo
dejavnost izvaja na sedežu zavoda, kjer sta vodstvo in centralna služba 40, ter v območnih
službah in uradih za delo po vsej Sloveniji, skladno z njihovo teritorialno organiziranostjo
in na način, določen s statutom Zavoda, ki določa pravice, obveznosti in odgovornosti
Zavoda (ZRSZ, 2014).
Zavod upravljajo organi, določeni v 75. členu ZUTD. Svet zavoda, ki predlaga elemente za
sprejem razvojne politike trga dela, obseg in način izvajanja ukrepov, predvsem tiste, ki
so namenjeni brezposelnim osebam, ter spremlja njihovo izvajanje, Strokovni svet, kot
strokovni kolegijski organ obravnava in sprejema doktrino dela z brezposelnimi osebami in
delodajalci, in Generalni direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga
predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost njegovega delovanja.
Centralna služba zagotavlja strokovno in operativno izvedbo postopkov ter vsem
organizacijskim področjem zavoda nudi informacijsko, pravno in finančno podporo.
Območne službe zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge na območju, na
katerem so pristojne za svoje delovanje, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in
brezposelnosti, svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč ter sodelujejo z
delodajalci in lokalnimi institucijami na trgu dela. Uradi za delo z neposredno povezavo z
uporabniki storitev zagotavljajo njihove pravice s področja zaposlovanja in dela,
uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov
zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladim in odraslim.
Zavod izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu z ZUTD in drugimi predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, pravom Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (v
nadaljevanju EGP) in Švicarske konfederacije, mednarodnimi sporazumi, statutom Zavoda
in drugimi splošnimi akti. Zavod izvaja tudi druge storitve oziroma naloge, za katere je
pooblaščen z zakonom, njegove temeljne dejavnosti pa so (Statut ZRZS, 7. člen):




izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije (informiranje o trgu dela,
samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in učenje
veščin vodenja kariere, ki so namenjene učencem, dijakom, študentom in njihovim
staršem,
posredovanje zaposlitve na ozemlju RS prijavljenim iskalcem zaposlitve, ostalim pa
tudi v državah EU, EGP in Švicarske konfederacije oziroma izvajanje zaposlovanja
po mednarodnih sporazumih,

39

Javni zavodi so po Zakonu o zavodih organizacije, ki se z namenom opravljanja javne službe
ustanovijo za opravljanje dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Prek javnega zavoda
država ali samoupravna lokalna skupnost zagotavlja storitve v javnem interesu, njegovo bistvo pa
so uporabniki in ne člani (Pečarič, 2015, str. 160-161).
40
Centralna služba koordinira delo organizacijskih enot in skrbi za enotno izvajanje storitev in
drugih dejavnosti (ZUTD, 73. člen).
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odločanje v postopkih v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom
dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev, izdajanje soglasij in potrdil ter vodenje
postopkov, predpisanih z zakonodajo s področja zaposlovanja in dela tujcev,
razvijanje metod in pripomočkov za samostojno načrtovanje in vodenje kariere,
odločanje o zahtevkih za uveljavljanje iz zavarovanja za primer brezposelnosti in
ugotavljanje obstoja, trajanje in prenehanje delovnega razmerja, ki je podlaga
tega zavarovanja,
sodelovanje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja
urejanja trga dela,
pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje ukrepov APZ,
vodenje registra zunanjih izvajalcev ukrepov APZ,
organiziranje usposabljanja in izobraževanja brezposelnih oseb in drugih iskalcev
zaposlitve ter opravljanje drugih strokovnih, administrativnih, dokumentacijskih,
tehničnih in podobnih del.

Zavod ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje poročilo o izvedenih aktivnostih in
primerjavo med planiranimi in izvedenimi aktivnostmi, finančno realizacijo, oceno
rezultatov in učinkovitosti planiranih ciljev ter ukrepe za odpravo odstopanj izvedenih
aktivnosti od planiranih (ZUTD, 84. člen). Poleg tega ima zavod organizirano notranjo
organizacijsko enoto za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti oseb, prijavljenih v
evidencah zavoda, nad namensko porabo sredstev APZ in notranji nadzor nad
poslovanjem zavoda (Statut ZRSZ, 52. člen). Delovanje zavoda nadzirata ministrstvo,
pristojno za delo, in Računsko sodišče RS.
Zavod opravlja ukrep storitvi za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija in
posredovanje zaposlitve) in ukrepe APZ kot javno službo, ukrepa zavarovanje za primer
brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za
primer brezposelnosti pa kot javno pooblastilo41 (ZUTD, 74. člen).
5.5.2

KONCESIONARJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG DELA

Poleg Zavoda je izvajalec ukrepov na trgu dela tudi domači ali tuji pravni subjekt s
sedežem v RS, ki pridobi koncesijo po določbah ZUTD. Ti izvajalci delujejo na podlagi
Pravilnika o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, ki je opredeljen v 101. členu
ZUTD. Ta pravilnik ureja področje trajanja koncesije, pogoje in omejitve v primeru
podaljšanja koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, njihova dokazila, način
plačevanja koncesionarja za storitve, način dela komisije za koncesije, način sklenitve
koncesijske pogodbe in njeno vsebino, način poročanja koncesionarja koncedentu in vsa

41

Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v državno upravo, da sme
opravljati določene naloge državne uprave, to so naloge, ki so v interesu uporabnikov in katere
uporabniki neposredno plačajo. Nekatere dejavnosti drugi subjekti opravljajo lažje in učinkoviteje,
kot bi jih država oziroma v tem primeru javna služba. (Pečarič, 2015, str. 163-165).
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ostala vprašanja, ki se tičejo področja izvajanj koncesije za opravljanje storitev na trgu
dela.
Koncesionarji so lahko domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v RS, ki pridobijo
koncesijo za opravljanje storitev na trgu dela, in sicer za opravljanje storitev vseživljenjske
karierne orientacije in posredovanje zaposlitve. Koncesijo42 podeli MDDSZ, na podlagi
javnega razpisa, za obdobje treh let, ki se lahko podaljša za še enkrat toliko, kot je bila
prvotno sklenjena pogodba. Koncesija se ne more in ne sme podaljšati, če koncesionar v
času opravljanja koncesijske dejavnosti ni spoštoval predpisov. Koncesijski akt določi vrsto
in obseg storitev. Koncesija se praviloma podeli najugodnejšemu ponudniku z izdajo
odločbe o podelitvi koncesije, zoper katere ni možna pritožba. Na podlagi te odločbe se
sklene pogodba o koncesiji za opravljanje javne službe, v kateri so urejeni pogoji, pod
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo. Koncesionar o svojem delu in porabi
sredstev poroča ministrstvu, pristojnemu za delo (ZUTD, 85. - 96. člen).
5.5.3

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ IN FUNDACIJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij izvaja storitev vseživljenjske karierne
orientacije, v okviru ukrepov APZ pa nadomeščanje na delovnem mestu in delitev
delovnega mesta ter usposabljanje in izobraževanje. Sklad izvaja te storitve predvsem za
zaposlene osebe (ZUTD, 102. člen).
Poleg države so lahko nosilke izvajanja zaposlovanja tudi ustanove oziroma fundacije.
ZUTD jih opredeljuje kot »fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti«, ki se lahko
ustanovijo z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti udeležencev fundacije ter
usklajevanja ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela oziroma za
posamezne dejavnosti. Ustanavljajo jih lahko združenja delodajalcev, zbornice in sindikati.
Vanje se vključujejo zaposlene osebe. Za financiranje fundacije se lahko zagotavljajo in
uporabljajo sredstva od ustanoviteljev, javna sredstva, prispevki gospodarskih združenj in
zbornic, neposredni prispevki delodajalcev, donacije in sredstva iz lastnih dejavnosti, del
sredstev pa lahko fundacija pridobi iz državnega proračuna (Vodovnik, 2013, str. 67).

5.6 UKREPI APZ
Država z sklopom ciljno usmerjenih ukrepov in programov APZ ustvarja dodatne delovne
možnosti, povečuje poklicno, sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile ter omogoča
prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev spremenjenim pogojem v tržnem
gospodarstvu (Smernice APZ, 2011).

42

Koncesija pomeni pooblastilo oziroma dovoljenje s strani države ali lokalne skupnosti, ki subjektu
zasebnega prava omogoča opravljanje neke (javne) dejavnosti, ki je monopolna, z namenom
izboljšanja izvajanja te dejavnosti. Tako se funkcija javne službe s koncesijo v javnem interesu
prenese na koncesionarja, ki je oseba civilnega prava (Pečarič, 2015, str. 172-173).
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ZUTD praviloma opredeljuje pet ukrepov APZ, ob nastopu večjih neskladij na trgu dela in
v kriznih obdobjih pa lahko MDDSZ pripravi dodatne ukrepe. Ukrepi APZ so se v letu 2015
izvajali na podlagi (ZRSZ, 2015) smernic za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012-2015,
načrta za izvajanje ukrepov APZ za leto 2015 oziroma spremembe načrta za izvajanje
ukrepov APZ za leto 2015 in kataloga ukrepov APZ.
Zavod je v letu 2015 izvajal tri ukrepe APZ. Prvi ukrep je »Usposabljanje in
izobraževanje«, drugi »Spodbude za zaposlovanje« in tretji ukrep »Kreiranje delovnih
mest«. Ukrep »Nadomeščanje na delovnem mestu«, ki se izvaja kot subvencioniranje
delne zaposlitve, in ukrep »Spodbujanje samozaposlovanja« v smernicah za leto 2015
nista bila predvidena.
Spodnja tabela 1 prikazuje aktivnosti, ki so se izvajale na Zavodu po ukrepih APZ, in
število vključitev.
Tabela 1: Pregled izvedbenih aktivnosti po ukrepih APZ in število vključitev

Vir: Letno poslovno poročilo 2015 (ZRSZ, 2015, str. 34)

Iz Tabele 1 je razvidno, da je Zavod v letu 2015 realiziral skupaj 20.960 vključitev v
programe APZ, pri čemer je presegel začrtane cilje glede vključitev in sicer je bilo 2.215
vključitev več od predvidenih, vendar kar za 39 % manj vključenih brezposelnih oseb kot
v letu 2014. V okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje se je izvajalo največ
programov, število vključitev je bilo večje od planiranega, vendar bistveno manjše kot v
letu 2014, kar lahko pripišemo temu, da je Zavod v letu 2015 razpolagal z bistveno
manjšim obsegom sredstev za izvedbo APZ glede na preteklo leto. Medtem ko je bilo v
letu 2014 porabljenih 93 milijonov evrov, je bilo za leto 2015 planiranih le 59,1 milijon
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evrov. Razlog za to je zaključevanje finančne perspektive Operativnega razvoja človeških
virov 2007-2013, medtem ko se črpanje nove za obdobje 2014-2020 še ni povsem začelo.
Izrazito je zmanjšanje števila vključitev v okviru ukrepa Spodbude za zaposlovanje, saj je
bilo javno povabilo za program »Prvi izziv 2015«, ki je predvideval 2.859 zaposlitev,
objavljeno šele novembra. Število vključitev v ukrep Kreiranja delovnih mest je večje od
planiranega predvsem zaradi izvajanja javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč«
ter »Pomoč pri migracijskih tokovih«. Iz prikazanih podatkov v tabeli lahko sklepamo, da
je več kot polovica vključenih v ukrep Usposabljanja in izobraževanja, kar nam pove, da
tako Zavod kot delodajalci in nenazadnje brezposelni največ pozornosti namenjajo
programom neformalnega izobraževanja, ki so bistveni za prilagajanje znanj in spretnosti
zahtevam sodobnih delovnih mest.
V posamezne programe APZ so se v letu 2015 vključevale brezposelne osebe, drugi iskalci
zaposlitve, iskalci, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni in delodajalci, prednostno pa
osebe, opredeljene v 35. členu ZUTD. V zgornji tabeli nam podatki kažejo, da se v
programe APZ največ vključujejo dolgotrajno brezposelni in mladi iskalci zaposlitve, saj je
njim namenjenih tudi največ programov.
V smernicah so z namenom doseganja ciljev v obdobju 2012-2015 določeni in
predstavljeni kazalniki, katerih vrednosti predstavljajo doseganje le-teh in so predstavljeni
v Tabeli 2. Dosežena vrednost kazalnika za povprečni čas mladih brezposelnih v evidenci
je večja od zastavljene vrednosti za leto 2015 in sicer za 2,8 meseca. Zaradi izvajanja
Jamstva za mlade so bili mladi do 29. leta v zadnjem obdobju prednostna skupina pri
vključevanju v programe APZ, zato je tudi delež vključenih zelo blizu ciljne vrednosti
oziroma jo tudi presega, medtem ko je bila dosežena vrednost kazalnika za povprečni čas
starejših precej slabša (Smernice APZ, 2015).
Spodnja tabela 2 prikazuje kazalnike za spremljanje hitrejše aktivacije brezposelnih oseb,
predvsem mladih in starejših.
Tabela 2: Kazalniki za spremljanje hitrejše aktivacije brezposelnih
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Vir: Smernice APZ 2015-2020 (MDDSZ, 2015, str. 31)

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi s poudarkom na tistih, v katere so se lahko
vključevali tudi mladi. Ukrepi in programi APZ so v večini zajemali najbolj ranljive skupine
in sicer mlade, starejše in dolgotrajno brezposelne. Podatki so pridobljeni iz letnih poročil
ministrstva, pristojnega za delo, in letnih poročil ter analiz Zavoda RS za zaposlovanje.
5.6.1

UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

V okviru ukrepa se izvajajo programi neformalnega izobraževanja in programi formalnega
izobraževanja in so namenjeni večanju zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in
kompetenc. V okviru tega ukrepa so se izvajali različni programi usposabljanj,
izpopolnjevanj in usposabljanj na delovnem mestu, vendar na tem mestu ne posvečam
posebne pozornosti opisom programov v okviru tega ukrepa, saj bodo podrobneje
predstavljeni v naslednjih poglavjih.
5.6.2

UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev ali finančnih
spodbud in so namenjene povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih
oseb in tudi iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. V letu 2015 so se izvajali
program »Subvencije za zaposlitev-povračilo dela plače«, »Povračilo prispevkov na
podlagi ZSRR-2«, Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015, delno »Prvi izziv 2015«, saj
je bilo javno povabilo objavljeno šele novembra, in »Spodbujanje pripravništev«, za
katerega je bil objavljen javni razpis, vendar se je vključevanje začelo šele v prvi polovici
leta 2016.
Namen programa Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2 je spodbujanje zaposlovanja na
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v občinah Pokolpja, Maribor z okolico in
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Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo iz ciljne skupine, so
upravičeni do povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Namen
programa Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015 je ustvarjanje in ohranitev delovnih
mest ter odpravljanje posledic gospodarske in finančne krize v Pomurju. Delodajalci, ki
zaposlijo osebo iz ciljnih skupin za najmanj 2 leti, so upravičeni do povračila prispevkov.
Namen programa »Prvi izziv 2015« je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb
iz vzhodne Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb, in se ne izobražujejo ali usposabljajo.
V ukrepu, kjer se izvajajo subvencionirane zaposlitve, je bilo največ vključitev v program
»Zaposli.me« in »Prvi izziv«. ZRSZ ocenjuje, da je program »Zaposli.me« najbolj upravičil
svoj namen pri vključevanju starejših (nad 50 let), dolgotrajno brezposelnih in nižje
izobraženih. V obdobju od leta 2011 do 2014 je bilo v ta program vključenih 18,5 % oseb
brez izobrazbe in dobrih 32 % oseb, starejših od 50 let, prav tako mladih do 29 let.
5.6.3

UKREP 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST

Ukrep kreiranja delovnih mest je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti
ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin dolgotrajno brezposelnih oseb, predvsem
mladih in starejših. Izvaja se zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju kot
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. V letu 2015
je 1.446 izvajalcev izvajalo 2.774 programov javnih del, v katere je bilo vključenih 6.258
brezposelnih oseb, porabljenih pa je bilo 35.398.511,89 evrov od planiranih
35.820.000,00 evrov.
V skupini 6.258 vključenih brezposelnih oseb je bilo 62,2 % žensk, 14,5 % invalidov, 8,0
% prejemnikov denarnega nadomestila, 25,0 % prejemnikov denarne socialne pomoči in
21,3 % mladih, starih do 29 let. V programe je bilo na novo vključenih 4.811 dolgotrajno
brezposelnih, ostali pa so nadaljevali vključitev oziroma so bili ponovno vključeni v
programe javnih del. 25,9 % je bilo starejših od 50 let in 13,6 % iskalcev prve zaposlitve.
Največ jih je bilo vključenih v programe javnih del, ki so se izvajali na področju socialnega
varstva. V sklopu javnih del sta se izvajala še dva dodatna programa, »Javna dela za
pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda in poplav« ter »Javna
dela za pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov«. V prvi program se je vključilo 269
oseb, v drugega pa 210 brezposelnih oseb.
»Z aktivno politiko zaposlovanja želimo doseči boljše zaposlitvene možnosti, pri tem pa
ima ključno vlogo država, ki mora zagotoviti ustrezne pravne podlage, zadostna finančna
sredstva in pogoje za učinkovito izvajanje ukrepov in programov APZ. Poleg tega moramo
upoštevati želje in interese posameznikov na eni strani in delodajalca kot ponudnika
zaposlitve na drugi. Delovanje in uresničevanje postopkov in procesov mora biti natančno
zakonsko opredeljeno in temeljiti na pravičnosti. V praksi pa se pojavi problem, saj se
pojavljajo primeri, za katere zakonodaja ne nudi konkretnega odgovora in tako se
»programi v skladu s pravilnikom in načrtom navidezno učinkovito izvajajo, kar pa ni
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zadosten pogoj za zadovoljstvo in uspeh. Pomemben element je vrednotenje, ocenjevanje
in sprotno nadziranje izvajanja ukrepov« (Breznik, 2012, str. 2-3).
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6

VKLJUČEVANJE MLADIH V UKREP USPOSABLJANJE IN
IZOBRAŽEVANJE

6.1 ZNAČILNOSTI IN POLOŽAJ MLADIH NA TRGU DELA
Mladi v obdobju svoje mladosti prehajajo iz otroštva v odraslost in se pričnejo vključevati
v vse pomembnejše družbene vloge, s katerimi je določena odraslost. V tem obdobju
posamezniki razvijajo svoje sposobnosti in veščine na poklicnem, političnem, ekonomskem
in kulturnem področju, ki jim prinašajo različna nova tveganja in negotovosti. Eden
ključnih in najzahtevnejših prehodov je prehod iz šolanja oziroma izobraževanja v svet
dela in ohranjanje bolj ali manj stabilne zaposlitve, ki jih postavi v položaj enakopravnih
članov družbe. Za mlade je značilno, da že med šolanjem pogosto prehajajo na trg
delovne sile in z njega z opravljanjem različnih občasnih honorarnih del, prakse in
usposabljanj. Vendar kljub izkušnjam, ki si jih pridobijo že v času šolanja, ostaja dejanski
prehod v zaposlitev pogosto težaven, kar se odraža v visokih stopnjah brezposelnosti,
dinamiki prehodov v zaposlitev, podaljševanju prehoda iz šolanja v zaposlitev ter
spreminjanju strukture zaposlitvenih priložnosti za mlade. (Trbanc, 2005, str. 161-163).
Ko govorimo o klasifikaciji populacije mladih, lahko rečemo da je iskanje skupne evropske
ali svetovne opredelitve mladih težko, saj samo upoštevanje starostnih meja ne zadostuje
za ustrezno označitev prehoda mladih v odraslost. Različni viri različno opredeljujejo, koga
se vključuje v izraz »mladi«. MOD v skupino mladih vključuje posameznike v starostni
skupini od 15 do 24 let, vendar se v posameznih državah ta meja razlikuje. Te meje ne
moremo dosledno upoštevati, saj vse več mladih vstopi na trg dela daleč po 25. letu
starosti, posledica tega pa je vedno višja zgornja starostna meja definicije mladih.
Medtem ZRSZ in Urad RS za mladino uvrščata v kategorijo mladih osebe, stare od 15 do
29 let, SURS pa razširja kategorijo mladih na skupino od 15 do 34 let.
Mlade ločijo od drugih kategorij na trgu delovne sile naslednje značilnosti, ki so
pomembne z vidika delodajalcev in vplivajo na odnos med njimi. Ključna konkurenčna
prednost mladih je njihovo najnovejše in kompleksno znanje, ki ga prinesejo iz
izobraževanja. Vendar je ob tem treba opozoriti na dejstvo, da samo formalno znanje v
današnjem času ni več dovolj, ampak so poleg tega pomembne tudi spretnosti in
kompetence, ki si jih pridobijo v prostem času. Zaradi podaljševanja izobraževanja postaja
konkurenca med mladimi na trgu delovne sile vedno večja, saj je vedno večji delež mladih
s končano terciarno izobrazbo, ki morajo včasih sprejeti dela, za katere je zahtevana nižja
stopnja izobrazbe od tiste, ki so jo dejansko dosegli. Problem predstavljajo tudi mladi, ki
so šolanje zapustili predčasno in imajo s svojo pomanjkljivo izobrazbo težave pri vstopu v
zaposlitev. Takim je treba še posebej posvečati pozornost, da šolanje dokončajo ali si
pridobijo poklicne kvalifikacije z ukrepi usposabljanja in izobraževanja. Poleg teh so
ključne prednosti mladih tudi večja dovzetnost za spremembe v delovnih procesih,
inovativnost, prilagodljivost in manjša zahtevnost. Ključna konkurenčna pomanjkljivost
mladih pa je pomanjkanje delovnih izkušenj. Ker mladi pri vstopu na trg dela še nimajo
zgodovine, iz katere bi lahko delodajalci razbrali njihove prednosti in slabosti, jim ponujajo
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bolj nestalne in fleksibilne zaposlitve. Pomen, ki ga delodajalci pripisujejo delovnim
izkušnjam, se v različnih državah razlikuje, nekateri pripisujejo večji pomen stopnji
izobrazbe, pri drugih pa so pomembnejše delovne izkušnje. V državah, kjer so sistemi
izobraževanja in usposabljanja takšni, da pri oblikovanju in izvajanju programov poklicnih
usposabljanj vključujejo tudi delodajalce, imajo mladi večjo možnost, da jih le-ti vključijo v
zaposlitev. V Sloveniji se, kot pravi Verša, delovne izkušnje štejejo za bolj pomembne od
stopnje izobrazbe (Trbanc, 2005, str. 163-167).
Zaradi vseh naštetih okoliščin, ki zmanjšujejo možnosti zaposlovanja, doživljajo mladi vse
večjo negotovost na trgu delovne sile. Primanjkuje jim delovnih izkušenj in prisiljeni so se
sprijazniti z negotovimi in pogosto slabo plačanimi zaposlitvami, kar jim onemogoča
ekonomsko odvisnost, socialno varnost in dostojno življenje ter vpliva na njihovo vedenje
v družbi, ki se kaže v podaljševanju bivanja pri starših in pasivnosti pri političnem
delovanju.

6.2 POJEM IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
Formalno izobraževanje je dolgotrajnejši in načrten proces razvijanja posameznikovega
znanja, sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbo in delo, in ga glede na
vsebino delimo na splošno in strokovno43 (Možina v: Miglič, 2005, str. 35). Izobraževanje
ni neposredno namenjeno pridobivanju znanja in spretnosti, ampak omogoča mladim in
odraslim razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo in prispevajo k
njenemu razvoju (Možina, 2002, str. 171).
Usposabljanje kot oblika neformalnega izobraževanja je proces razvijanja znanja,
sposobnosti in spretnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela
(Možina v: Miglič, 2002, str. 151). »Usposabljanje pomeni zavestno omogočanje učenja in
pridobivanja spretnosti z namenom povečanja uspešnosti posameznikov pri svojem delu.
Posamezniki se usposabljajo na različne načine, preko raznih tečajev, delavnic in
seminarjev ter med delom, kjer potekajo dejavnosti usposabljanja preko učenja,
mentorstva ali projektnega dela« (Miglič, 2005, str. 33-36). ZUTD usposabljanje
opredeljuje kot »pridobitev novih znanj in kompetenc s pomočjo registriranih izvajalcev
usposabljanja« (ZUTD, 30. člen).
Izpopolnjevanje pa Jereb in Možina opredeljujeta kot proces dopolnjevanja, spreminjanja
in sistematiziranja že pridobljenih znanj, spretnosti, sposobnosti in navad. Posameznikom
omogoča, da ves čas osvežujejo, dopolnjujejo in širijo znanje ter spretnosti, ki jih
potrebujejo pri opravljanju različnih dejavnosti in dela (Miglič, 2005, str. 156-157).
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Pri splošnem izobraževanju je temeljni cilj pridobivanje znanja in sposobnosti, nujnih za življenje,
strokovno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju znanja, spretnosti in navad, ki so nujni za
opravljanje konkretnega poklica (Jereb v: Miglič, 2005, str. 35).
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6.3 NAMEN IN CILJI USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
Namen formalnega izobraževanja je, da si udeleženci povečajo zaposlitvene možnosti z
vključitvijo v javno veljavne programe, ki izvajajo to obliko izobraževanja, ter si tako
pridobijo višjo raven izobrazbe. Namen neformalnega izobraževanja pa je večanje
zaposlitvenih možnosti z vključevanjem v programe usposabljanja in izpopolnjevanja in s
tem pridobitev novih znanj in kompetenc za uspešen vstop na trg dela ter razvoj kariere
(Katalog APZ, 2015).
Cilji usposabljanja in izobraževanja so lahko ekonomski in socialni. Kot ekonomske cilje
Svetlik navaja »pospeševanje prilagajanja ponudbe delovne sile povpraševanju in s tem
odpravljanje strukturnih neskladij pri delovanju trga delovne sile, povečanje vrednosti
človeškega kapitala in ohranjanje vrednosti človeških virov, pripravljanje delovne sile v
obdobju recesije na hitro in učinkovito vključevanje v obdobju gospodarske rasti ter večjo
storilnost posameznikov«. Kot socialne cilje pa »preprečevanje socialne izključenosti
brezposelnih oseb in zmanjšanje socialnih problemov, prerazporejanje brezposelnosti med
socialnimi skupinami, ki končajo izobraževanje in se vključijo v zaposlitev in kraji, kjer je
ta največja ter zmanjšanje duševnih stisk in malodušja pri brezposelnih osebah« (Svetlik
in Lorenčič, 2002, str. 279).

6.4 POSTOPEK VKLJUČITVE
Postopek vključevanja se prične z svetovanjem obravnavanim osebam in predlogi za
vključitev v različne programe. Na Zavodu, osebni svetovalec skupaj z brezposelno osebo,
ugotavlja ali oseba potrebuje vključitev v določen program APZ, predlog za vključitev pa
lahko poda brezposelna oseba oziroma iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.
Svoj predlog lahko podajo pisno, tako da izpolnijo obrazec in ga predajo svojemu
svetovalcu. Predlog za vključitev lahko poda tudi Zavod. Nato Zavod ugotavlja smiselnost
vključitve, na podlagi potreb brezposelne osebe, ustreznosti ciljni skupini programa44 in
zakonskih meril na podlagi 114. člena ZUTD45. Pri odločanju upošteva tudi aktualno
ponudbo programov, ustrezen nabor izvajalcev in razpoložljivost finančnih sredstev.
Svetovalec nato odločitev predstavi osebi in če oseba soglaša z odločitvijo Zavoda, se
dejavnost vključitve v določen program zapiše v zaposlitveni načrt osebe. Zaposlitveni
načrt46, ki je pogoj za vključitev osebe v program, pripravi Zavod. S podpisom oseba
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Ciljne skupine so opredeljene v Katalogu APZ za posamezno obdobje.
Pri tem upošteva stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem poklicu, ter
stroške vključitve, osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti osebe ter njeno starost,
možnosti za uspešen zaključek programa, želje osebe glede vrste programa, socialno ali
zdravstveno oviranost osebe, razpoložljiva finančna sredstva in možnosti zaposlitve po zaključenem
programu (ZRSZ, 2016).
46
Je pisni dogovor med osebo in Zavodom o vseh časovno predvidenih dejavnostih osebe pri
iskanju zaposlitve in vključevanju v programe APZ. S podpisom zaposlitvenega načrta svetovalec in
oseba potrdita dogovorjene obveznosti, pred tem pa je oseba seznanjena z vsebino, trajanjem ter
njenimi pravicami in obveznostmi (ZRSZ, 2016).
45

41

prevzame obveznost, da se bo vključila v program, kar pomeni, da bo podpisala
pogodbo47 o vključitvi v program, s katero se uredi vključitev in pogoji za izvajanje (ZRSZ,
2016).
Če gre za programe, ki so povezani z opravljanjem dela se morajo brezposelne osebe
predhodno udeležiti pogovora pri delodajalcu, če jih tja napoti Zavod. Izmed teh oseb
delodajalec izbere tiste, ki ustrezajo njegovim zahtevam in pogojem za opravljanje dela na
določenem delovnem mestu48. Programi APZ, povezani z izvajanjem usposabljanja, se ne
smejo začeti izvajati, dokler izvajalec oziroma delodajalec ne vključi brezposelne osebe v
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in dokler brezposelna oseba
ne opravi predhodnega zdravniškega pregleda, kadar je ta predpisan. Pri vključevanju v
programe izobraževanja pa izda Zavod brezposelni osebi obrazec49, ki je skupaj z
veljavnim zaposlitvenim načrtom podlaga za podpis pogodbe o vključitvi v izobraževanje
(ZRSZ, 2016).

6.5 PROGRAMI
V
IZOBRAŽEVANJE

OKVIRU

UKREPA

USPOSABLJANJE

IN

Ukrepi APZ se po obliki, namenu in cilju financirajo iz sredstev proračuna RS in sredstev
ESS. V letu 2015 je bila celotna vrednost razpoložljivih sredstev za APZ nižja kakor v letu
2014, predvsem zaradi tega, ker se je večina programov APZ, sofinanciranih iz
Evropskega socialnega sklada, v letu 2015 finančno zaključevala, medtem ko se črpanje
sredstev iz nove finančne perspektive za obdobje 2014-2020 še ni začelo. Leto 2015 je iz
tega vidika precej specifično. V letu 2015 je bilo porabljenih skoraj 60,6 milijona evrov
sredstev za APZ, tako iz proračuna RS kot iz proračuna EU. Za namene ukrepa
Usposabljanje in izobraževanje je bilo načrtovanih sredstev 24.759.347,28, porabljenih pa
22.310.846,45 evrov in realiziranih 16.020 vključitev, kar predstavlja 70 % vseh vključitev
v vse ukrepe APZ. Ukrep Usposabljanje in izobraževanje je tako najobsežnejši in ukrep z
največ vključitvami tako v letu 2015 kot v vseh letih poprej.
Programi v okviru ukrepa usposabljanje in izobraževanja se delijo na programe
neformalnega izobraževanja in programe formalnega izobraževanja.
Programe neformalnega izobraževanja lahko razdelimo na tri sklope in sicer programe
usposabljanja, programe izpopolnjevanja in programe usposabljanja na delovnem mestu.
Programi se izvajajo na različne načine in se med seboj razlikujejo glede na cilje, vsebino,
trajanje ter metode in oblike dela. V naslednjih poglavjih bom podrobneje predstavila

47

V pogodbi se določijo zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti udeleženca programa, trajanje
financiranja, denarni prejemki udeleženca ter nadzor nad izvajanjem programa (ZRSZ, 2016).
48
Brezposelne osebe lahko pričnejo usposabljanje oziroma se zaposlijo pri delodajalcu šele po
podpisu pogodbe o vključitvi. Če se usposabljanje oziroma zaposlitev začne pred podpisom
omenjene pogodbe, so stroški vključitve neupravičeni in ne morejo biti izplačani(ZRSZ, 2016).
49
Če izvajalec izobraževanja ne izpolni obrazca, se uporabi drug ustrezen dokument, iz katerega so
razvidne manjkajoče obveznosti, ki jih bo v šolskem letu moral opraviti kandidat (ZRSZ, 2016).
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programe v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, ki so se izvajali v obdobju od
leta 2013 do 2015.
6.5.1

PROGRAMI USPOSABLJANJA

V okviru programov usposabljanja sta se v obdobju 2013 do 2015 izvajala naslednja:



Nacionalne poklicne kvalifikacije - Priprava na Nacionalne poklicne kvalifikacije (v
nadaljevanju NPK) in Temeljne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju TPK)50 in
Nacionalne poklicne kvalifikacije - Potrjevanje NPK in TPK.

Namenjene so tistim brezposelnim osebam, ki so pridobile različne kompetence, ki niso
priznane in ovrednotene, dijakom brez statusa z ustreznimi delovnimi izkušnjami in tistim,
ki želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi morali končati formalno izobraževanje.
Brezposelna oseba, ki se vključi v program, najprej pridobi mnenje svetovalca za NPK o
tem, katera znanja mora pred vključitvijo v program še pridobiti, saj se pri pridobivanju
NPK upoštevajo tudi že pridobljena znanja (v času med opravljanjem poklica, s
prostovoljnim delom, samoučenjem). Priprave in potrjevanje NPK in TPK vključujejo
pridobitev51 oziroma preverjanje tistih strokovnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih
oseba potrebuje za pridobitev določene poklicne kvalifikacije, oziroma tistih, ki so
potrebna za opravljanje poklica ali posameznih zadolžitev v okviru poklica. Na podlagi
zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi udeleženci pridobijo javno listino52 o NPK
oziroma spričevalo o TPK. Program izvajajo zunanji izvajalci na podlagi javnega naročila
(Katalog ukrepov APZ, 2015).
6.5.2

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA

V okviru programov izpopolnjevanja je ZRSZ v obdobju od leta 2013 do 2015 izvajal
naslednje aktivnosti:




Institucionalno usposabljanje,
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe,
»Za Pokolpje - aktivno in dejavno!«,

50

Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti
(Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 1. člen).
51
Posameznik pridobi poklicno kvalifikacijo z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za
vse poklice, ki jih v skladu s poklicnim standardom obsega izobraževalni oziroma študijski program,
po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe, po
programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, po delih študijskih
programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje in če
dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu z zakonom o
NPK (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 3. člen).
52
Javna listina, ki se pridobi zunaj formalnega šolskega sistema in ne omogoča pridobitve stopnje
poklicne ali strokovne izobrazbe, je certifikat o poklicni kvalifikaciji (MDDSZ, 2016).
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PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015 in
»Iz faksa takoj praksa«.

Institucionalno usposabljanje
Institucionalno usposabljanje je namenjeno brezposelnim osebam, ki želijo širiti in
poglobiti že obstoječa znanja, spretnosti in kompetence, ter si tako povečati možnosti za
zaposlitev. Ciljne skupine te aktivnosti so brezposelni, predvsem tisti brez ustrezne
izobrazbe in brez delovnih izkušenj, tisti s suficitarnimi53 poklici in osebe, katerih delo je
postalo nepotrebno. Program se izvaja v obliki različnih tečajev za pridobitev funkcionalnih
znanj in drugih izobraževalnih oblik, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na podlagi javnega
naročila. Osebe se vanj vključijo na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

Vključitev brezposelnih oseb v razvojne in podporne programe
Program Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe predstavlja
vključitve brezposelnih oseb, predvsem mladih brez izobrazbe in starejših v
izobraževanja54, ki se izvajajo na podlagi Letnega programa izobraževanja, z namenom
izboljšanja zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju zaposlitve in pridobivanja
dodatnih znanj veščin ter spretnosti. Večino programov so izvajali Medpodjetniški
izobraževalni centri, ki so poleg dodatnih sredstev MDDSZ sredstva za izvajanje pridobili
tudi od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Tako so pripravljene programe izvedli
kvalitetno in omogočili vključenim osebam pridobitev novih teoretičnih in praktičnih znanj.
Največ oseb se je vključevalo v programe na področju pekarstva, slaščičarstva, kulinarike
in strežbe ter na področju CNC-tehnologij (MDDSZ, 2015).

»Za Pokolpje - aktivno in dejavno!«
Program »Za Pokolpje - aktivno in dejavno!« je namenjen brezposelnim skupinam in
iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki imajo stalno prebivališče na
območju Pokolpja. Program je obsegal aktivnosti, ki so zajemale informiranje,
izobraževanje in usposabljanje ciljnih skupin, sodelovanje z delodajalci v okviru projektne
pisarne ter iskanje priložnosti za nove zaposlitve (Katalog ukrepov APZ, 2015).

PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015
Program PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015 je namenjen spodbujanju
brezposelnim osebam, mlajšim od 26 let, ki so opustile šolanje, in drugim iskalcev
zaposlitve, ki so mlajši od 26 let, da si pridobijo veščine, ki jim olajšajo pot do zaposlitve
ali se vrnejo v izobraževanje ter si tako povečajo splošno izobraženost, socialno
vključenost in ustvarijo poklicno identiteto. Vključuje aktivnosti, ki udeležencem pomagajo

53

To so poklici, za katere je usposobljenega preveč kadra, in zato prihaja do nakopičenja
določenega kadra na trgu delovne sile (Student.si, 2016).
54
Izobraževanja v teh programih so krajša in obsegajo teoretični in praktični del, nekatera pa
omogočajo tudi pristop na izpit in potrjevanje NPK ter pridobitev javne listine.
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pridobiti izkušnje in znanja za uspešno izbiro poklicne kariere ali nadaljevanja
izobraževanja. Po uspešno izvedenem usposabljanju ali izobraževanju udeleženec dobi
potrdilo o pridobljenih znanjih, kompetencah in veščinah (Katalog ukrepov APZ, 2015).

»Iz faksa takoj praksa«
Program, ki uresničuje cilje Jamstva za mlade in se je pričel izvajati v letu 2015, je »Iz
faksa takoj praksa/Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za
konkretno delovno mesto«. Namen programa je spodbujanje brezposelnih oseb, starih do
29 let, s terciarno izobrazbo, da si pridobijo prve delovne izkušnje s sistematičnim
izpopolnjevanjem na podlagi vnaprej pripravljenega programa pri delodajalcu. S tem si
poglobijo in širijo znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v času formalnega izobraževanja,
ter si pridobijo podlago za uspešno in učinkovito opravljanje konkretnega dela pri
delodajalcu. Program se je lahko izvajal tudi s pripravništvom (Katalog ukrepov APZ,
2015). V projekte znotraj programa so se vključevale brezposelne osebe s terciarno
izobrazbo, ki so stare do vključno 29 let in so bile vodene v evidenci brezposelnih oseb ter
so bile hkrati iskalci prve zaposlitve.
6.5.3

PROGRAMI USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU

ZRSZ je v obdobju od leta 2013 do 2015 v okviru programov usposabljanja na delovnem
mestu, ki potekajo pri delodajalcih, izvajal dva programa, in sicer:



Usposabljanje na delovnem mestu in
Delovni preizkus.

Usposabljanje na delovnem mestu
V programe usposabljanja na delovnem mestu so se vključevale brezposelne osebe, ki so
bile v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ prijavljene najmanj 3 mesece. Če gre za
usposabljanje na preprostih delovnih mestih, traja vključitev 1 mesec, na zahtevnejših
delovnih mestih 2 meseca, kadar pa se v usposabljanje vključujejo osebe, mlajše od 30
let, pa usposabljanje lahko traja tudi do 3 mesece. Namen programa je omogočiti osebam
novo znanje, delovne izkušnje in spretnosti, ki povečujejo zaposljivost in konkurenčnost
posameznika, v procesu iskanja zaposlitve. Program delodajalca ne zavezuje, da mora
osebo po končanem usposabljanju tudi zaposliti (Katalog ukrepov APZ, 2015).

Delovni preizkus
Program Delovni preizkus omogoča mladim brezposelnim, prijavljenim na ZRSZ, starim do
29 let55, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi
zaposlitvenega načrta na delovnem mestu preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti.
Tako mladi s pomočjo delovnega preizkusa pred zaposlitvijo preizkusijo svoja znanja,

55

V to skupino se štejejo tudi brezposelni, ki so ob vključitvi že dopolnili 29. leto starosti, niso pa
še dosegli starosti 30 let.
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veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, medtem ko
delodajalec preizkusi oziroma spozna brezposelne iz ciljne skupine, še preden se odloči za
njihovo zaposlitev. Delovni preizkus lahko traja najmanj 100 ur in največ 1 mesec.
Program za delodajalca ne pomeni finančnih stroškov, stroške za aktivnost osebe in
prevozne stroške, osebi pokrije Zavod, delodajalec pa po koncu oddanega poročila o
uspešno opravljenem delovnem preizkusu na podlagi vloženega zahtevka, dobi povrnjene
stroške zdravniškega pregleda in mentorstva (Katalog ukrepov APZ, 2015).
6.5.4

PROGRAMI FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

S programi formalnega izobraževanja država omogoča brezposelnim osebam vključitev v
javno veljavne izobraževalne programe v osnovnih šolah. Po uspešno zaključenem
programu pridobijo udeleženci javno veljavno formalno izobrazbo. Namen teh programov
je povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb ter dokončanje
osnovnošolskega izobraževanja. Programe so izvajale osnovne šole, vpisane v register
izvajalcev programov osnovne šole za odrasle pri MIZŠ. Udeleženci se vključijo v program
na podlagi zaposlitvenega načrta in napotitve v program, ki traja eno šolsko leto (Katalog
ukrepov APZ, 2014).
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7

ANALIZA IZVAJANJA
IZOBRAŽEVANJE

UKREPA

USPOSABLJANJE

IN

7.1 ANALIZA BREZPOSELNIH MLADIH
»Po podatkih statističnega urada RS mladi predstavljajo četrtino delovne sile, a tudi
polovico brezposelnih po vsem svetu56. Brezposelnost mladih je v Evropi standardno 2 do
3-krat večja od brezposelnosti celotne populacije. Po podatkih ILO je treba v Evropski uniji
ustvariti 6 milijonov delovnih mest, da bi bile razmere na trgu dela take kot pred
začetkom krize. Po ocenah ILO-ja naj bi samo za reševanje problema brezposelnosti
mladih v EU bilo potrebnih 21 milijard evrov za ukrepe Aktivne politike zaposlovanja«
(Džidić, Jarc, Milenković Kikelj, Mohorko, 2013, str. 11).
V naslednjih poglavij bom s pomočjo poročil MDDSZ o izvajanju ukrepov na trgu dela in
poročil ter analiz ZRSZ prikazala gibanje števila brezposelnih mladih, njihovo strukturo
glede na izobrazbo in trajanje brezposelnosti ter njihovo zaposlovanje oziroma izhode v
zaposlitev. V zadnjem poglavju je opravljena analiza vključevanja mladih v ukrep
»Usposabljanje in izobraževanje«, kjer sem iz podatkov o vključitvah in deležih o
vključitvah prikazala ugotovitve glede uspešnosti programov v okviru tega ukrepa.
7.1.1

GIBANJE ŠTEVILA BREZPOSELNIH MLADIH

Kot je razvidno iz grafikona 1, je bilo konec leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza,
na ZRSZ prijavljenih 18.223 brezposelnih oseb, ki so bile stare od 15 do 29 let. V času
krize se je število registrirano brezposelnih mladih zelo povečalo glede na skupno število
brezposelnih oseb. Glede na december 2008 je bilo decembra 2015 na Zavodu prijavljenih
47,8 % več mladih v starosti od 15 do 29 let. Skupno število brezposelnih se je v istem
obdobju povečalo za 58,6 %. Delež mladih se je v teh letih gibal med 22 in 29 %, konec
decembra 2015 je bilo med brezposelnimi 25,3 % mladih.
Grafikon 1: Registrirani brezposelni mladi ter njihov delež v skupni brezposelnosti v
obdobju od leta 2008 do 2015

56

Vertot, Nelka (2009). Mladi v Sloveniji. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.
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7.1.2

BREZPOSELNI MLADI PO STRUKTURI IZOBRAZBE

Eden od osnovnih pogojev, ki je zahtevan pri razpisu delovnega mesta, je ustrezna
izobrazba. Včasih je imela raven izobrazbe pri zaposlitvenih možnostih največjo vlogo,
danes pa ni več tako pomembna, ampak imajo večje možnosti za zaposlitev tiste osebe, ki
imajo izobrazbo, po kateri obstaja povpraševanje na trgu dela.
Izobrazbena struktura se spreminja počasi, spremembe pa so hitreje vidne med mladimi.
Grafikon 2 nam prikazuje število brezposelnih mladih v štirih kategorijah ravni izobrazbe.
Zaradi visoke vključenosti v terciarno izobraževanje je opazna hitra rast mladih, ki imajo
zaključeno to raven izobrazbe, delež le-teh se je z 11,9 % v letu 2008 povišal kar na 20,2
% v letu 2014. Takšno naraščanje je vplivalo na zmanjševanje deležev oseb s srednjo
strokovno, tehniško ali splošno izobrazbo ter z osnovnošolsko izobrazbo, zlasti pa se je
znižal delež brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo, s 24,5 % na 18,3 %.
Grafikon 2: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih v obdobju od leta 2008 do 2015
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7.1.3

BREZPOSELNI MLADI PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI

Na trajanje brezposelnosti v največji meri vplivajo razmere v gospodarstvu. Ko se
gospodarstvo razvija in se odpirajo oziroma sproščajo delovna mesta, je lažje najti
zaposlitev, zaradi česar je tudi povprečni čas brezposelnosti krajši kot v kriznih časih. V
negotovih razmerah oziroma slabih obetih za gospodarstvo pa so brezposelni bolj previdni
pri menjavi zaposlitve in delodajalci pri zaposlovanju.
Grafikon 3: Trajanje brezposelnosti mladih v obdobju od leta 2008 do 2015
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V Grafikonu 3 je predstavljena struktura mladih glede na trajanje brezposelnosti od leta
2008 do 2015. Največ mladih je ob koncu leta brezposelnih od 0 do 5 mesecev, saj je
49

priliv mladih v oktobru večji, ker končajo izobraževanje in se prijavijo na Zavod kot iskalci
prve zaposlitve. Konec novembra 2015 je bilo največ, 36,5 % mladih brezposelnih od 0 do
5 mesecev. Septembra 2015 je bilo dolgotrajno brezposelnih 8.656 mladih, med njimi kar
469 oseb, ki so brezposelne že 5 let ali več. Mladim s terciarno izobrazbo predstavlja
takšna brezposelnost veliko izgubo njihovega potenciala in sredstev, ki so jih vložili v
izobraževanje.
7.1.4

ZAPOSLOVANJE BREZPOSELNIH MLADIH

V tabeli 4 imamo prikazano število zaposlitev, vseh prijavljenih brezposelnih oseb in
brezposelnih mladih ter njihov delež v skupnem številu zaposlitev. V letu 2014 je
zaposlitev našlo več kot 25 tisoč brezposelnih mladih, skoraj 5 tisoč več kot v letu pred
tem. V letu 2015 se je do konca decembra zaposlilo 23.453 mladih, kar je sicer manj kot v
primerljivem obdobju lanskega leta, a več kot v letu 2013. Učinki bolj stabilnih
gospodarskih razmer ter izvajanja Jamstva za mlade se tako kažejo tudi v zaposlovanju
mladih.
Tabela 3: Zaposlitve registrirano brezposelnih
LETO

2013

2014

2015

Vsi

65.054

73.950

70.971

Mladi od 15 do 29 let

20.827

25.742

23.454

Delež mladih v %

32,0

34,8

33,0

Zaposlitve

Vir: lasten (na podlagi analiz ZRSZ, 2016)

7.2 IZVAJANJE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
Mladi so, kot že rečeno, ranljiva skupina na trgu dela, težave pri iskanju zaposlitve imajo
predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, zaradi česar so ciljna skupina mnogih
aktivnosti v okviru ukrepov APZ. Mladi se vključujejo v vse aktivnosti APZ, tako za
pridobivanje novih oziroma dodatnih znanj in kompetenc, kot tudi v spodbude za
zaposlovanje. Število vključitev v ukrepe APZ je odvisno od obsega razpoložljivih sredstev,
zato nastanejo med leti nihanja v vključevanju, ki so lahko tudi posledica prehodov iz
evidence brezposelnih oseb v zaposlitev. Poleg tega vplivajo na število vključitev tudi
demografske spremembe, spremembe v izvajanju programov in nekontinuirano izvajanje
določenih programov. V obdobju od začetka leta 2013 do konca septembra 2015 je bilo v
ukrepe APZ vključenih 37.425 oseb, starih od 15 do 29 let.
Kot je razvidno iz grafikona 4, je bilo v celotnem prikazanem obdobju izvajanja ukrepov
APZ od začetka leta 2013 do konca septembra 2015 največ mladih brezposelnih oseb
vključenih v ukrep »Usposabljanje in izobraževanje«, v katerega so se mladi vključevali
vsa leta. Skupaj je bilo v ukrep vključenih 27.037 oseb, kar predstavlja 72,2 % vseh
50

vključitev. Sledi ukrep Kreiranje delovnih mest, v katerega se je skupaj vključilo 4.422
oseb, kar predstavlja 12 % vseh vključitev, ukrep Spodbude za zaposlitev je beležil 3.212
vključitev, kar je 9 % vseh vključitev, ukrep Spodbujanje samozaposlovanja pa se v letu
2014 in 2015 ni izvajal, v letu 2013 pa je bilo vanj vključenih 2.681 oseb.
Grafikon 4: Vključitve mladih v ukrepe APZ od leta 2009 do 2015
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Iz grafikona 5 opazimo, da je delež mladih med vsemi vključenimi brezposelnimi v
posamezen ukrep APZ spet najvišji pri ukrepu »Usposabljanje in izobraževanje«. V letu
2014 je bil delež brezposelnih mladih, ki so se vključili v ta ukrep, 47,9 % od vseh
vključenih v ta ukrep. V splošnem je bil delež mladih brezposelnih med vsemi vključenimi
v ukrepe APZ v obdobju od leta 2009 do 2014 okoli 40 %, najnižji je bil leta 2013, 32,9
%, najvišji, kar 41,8 %, pa med letoma 2014 in 2015 (ZRSZ, 2015).
Grafikon 5: Delež mladih med vsemi vključenimi v posamezen ukrep APZ v letu 2014
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7.2.1

VKLJUČITVE V PROGRAME NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

V okviru aktivnosti Nacionalne poklicne kvalifikacije je bilo v prikazanem obdobju od leta
2013 do 2015 1.582 mladih vključenih v priprave na potrjevanje poklicnih kvalifikacij in
1.420 na potrjevanje poklicnih kvalifikacij. V poročanem obdobju je glede na število vseh
vključenih v priprave na NPK delež mladih predstavljal 33,1 % in glede na število
vključenih v potrjevanje 30,3 %. Delež izhodov v zaposlitev znotraj potrjevanja NPK je v
letu 2014 dosegal 61,6 %.
Iz tabele 5 lahko opazimo, da je število vključitev v program Institucionalnega
usposabljanja leta 2014 močno poraslo, na 5.005 vključitev mladih in 12.535 vseh
brezposelnih, kar je posledica izvajanja Jamstva za mlade, vendar se je to število v letu
2015 zopet zmanjšalo, saj so bila sredstva v tem letu zelo omejena. Delež mladih, starih
do 29 let, ki so bili vključeni v poročanem obdobju, je bil 37 %. Delež izhodov v zaposlitev
je bil v letu 2013 51,9 %, v letu 2014 pa 50,8 %.
Program Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe je v letih 2014 in
2015 beležil večje število vključitev mladih, saj so bili programi delno financirani tudi iz
strani MDDSZ in MIZŠ, kar je pripomoglo k kvalitetnejši izvedbi in s tem povečanju
možnosti za pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj. Mladi so tako predstavljali 33,8 %
vseh vključitev od leta 2013 do 2015. Delež izhodov v zaposlitev je v letu 2014 znašal
50,8 %.
Program »Za Pokolpje - aktivno in dejavno!« je štel v povprečju v vseh letih okoli 200
mladih, ki so se vključili v ta program. Glede na število vseh vključenih so mladi
predstavljali kar 39,1 % vključenih. Število vključitev se je v letu 2014 občutno zmanjšalo
zaradi premalo sredstev, vendar je v letu 2015 zopet naraslo, saj program delno financira
tudi Evropski socialni sklad. Delež izhodov v zaposlitev je v letu 2014 znašal 53,2 %.
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Program PUM Projektno učenje za mlajše odrasle je namenjen samo mladim, starim do 26
let, brez izobrazbe ali z nižjo stopnjo le-te. Tako predstavljajo število vseh vključenih samo
mladi. V letu 2013 se je v program vključilo 66 oseb, saj so se nove vključitve začele s 1.
1. 2014. V letu 2014 se je vključilo 663 oseb, v letu 2015 pa 153 oseb. Med vključenimi so
večji delež predstavljali moški, skoraj polovica vključenih pa je prejemalo denarno socialno
pomoč. Delež prehodov v zaposlitev v letu 2014 je znašal 22,5 %.
Usposabljanje na delovnem mestu je program, v katerega se je v letih od 2013 do 2015
vključilo 7.813 mladih, medtem ko je bilo vseh vključenih kar 14.087. V program se je v
povprečju vsako leto vključilo 2.500 mladih. V letu 2014 je bilo vključenih oseb, starih do
29 let, kar 2.898, to je 56,5 % od vseh vključenih brezposelnih oseb. V letu 2015 se je
delež mladih med vsemi vključenimi malo znižal, a še vedno ostal visok, 54,6 %;
vključenih je bilo 2.340 oseb starih do 29 let. Dostopni podatki iz leta 2014 kažejo, da se
je med vključenimi mladimi v starosti do 30 let do konca novembra 2014 od 6.147
vključenih zaposlilo 4.017 mladih, to je 65,3 %. Večina oseb se je zaposlila v treh mesecih
po zaključku programa.
Program Delovni preizkus je še en izmed programov, ki je namenjen izključno mladim in
se je izvajal v sklopu Jamstva za mlade. Vanj so se vključevali mladi, stari do 29 let. V letu
2014 se je vanj vključilo 1.969 brezposelnih mladih, v letu 2015 pa 1.124 brezposelnih
mladih. Ker se v ta program lahko vključijo mladi brez predhodno predpisanega trajanja
brezposelnosti, se jih je največ vključilo v času do 3 mesecev in v času od 3 do 6 mesecev
prijave v evidenci brezposelnih. Med vključenimi je bilo več kot polovica iskalcev prve
zaposlitve. Tudi pri tem programu je delež prehodov v zaposlitev zelo dober in je v letu
2014 znašal kar 75,4 %. 50,7 % vseh vključenih se je zaposlilo že med trajanjem
delovnega preizkusa oziroma v 30 dneh po njegovem zaključku. Večina pa se je zaposlila
v treh mesecih po zaključku programa.
Program v okviru Jamstva za mlade, »Iz faksa takoj praksa«, je prav tako namenjen
izključno mladim, starim do 29 let, vendar le tistim, ki so iskalci prve zaposlitve s terciarno
izobrazbo. Program se je izvajal samo v letu 2015 in beleži 765 vključitev brezposelnih
mladih oseb od planiranih 820. Delež vključenih oseb, starih od 25 do 29 let, je znašal
83,7 %, delež oseb, starih od 18 do 24 let, pa 16,3 %. O izhodih v zaposlitev ni podatka,
saj se bodo enoletne zaposlitve iztekle šele v letu 2016.
V tabeli 5 so prikazane vključitve v posamezne programe ukrepa Usposabljanje in
izobraževanje, v letih 2013, 2014 in 2015.
Tabela 4: Število vključitev v posamezne programe Ukrepa 1: Usposabljanje in
izobraževanje v letih 2013, 2014 in 2015
Leto

2013

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje
(število vključenih mladih/število vseh
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2014

2015

vključenih)
NPK - Priprave na potrjevanje

607

1.827

655

1.971

320

932

NPK - Potrjevanje

525

1.721

502

1.626

393

1.338

Institucionalno usposabljanje

2.280

7.242

5.005

12.535

2.128

5.636

Vključitev brezposelnih oseb v podporne in
razvojne programe

260

2.016

484

1.245

334

1.018

»Za Pokolpje - aktivno in dejavno!«

263

748

120

278

183

420

PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015

66

66

663

663

153

153

Usposabljanje na delovnem mestu

2.575

4.672

2.898

5.126

2.340

4.289

Delovni preizkus

/

/

1.694

1.694

1.124

1.124

»Iz faksa takoj praksa«

/

/

/

/

765

765

SKUPAJ

6.576

18.337

12.021

25.138

7.740

15.675

Vir: lasten (na podlagi letnih poročil MDDSZ o izvajanju ukrepov na trgu dela 2013, 2014, 2015)

7.2.2

VKLJUČITVE V PROGRAME FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Programi formalnega izobraževanja so bili vse do leta 2012 izmed bolj uspešnih in po
številu vključitev bolj obsežnih programov APZ. So pa bili kasneje deležni največjega
upada v številu vključenih mladih, saj se je število vključenih v program formalnega
izobraževanja v letu 2009 z 2.019 vključitev znižalo na 151 vključitev v letu 2012, kar je
posledica sprememb ZRSZ, ki je na podlagi programov izobraževanja odraslih ožil ciljne
skupine za vključitev v formalno izobraževanje, najprej na zaključne letnike šolanja, v
šolskem letu 2012/2013 pa zgolj na vključevanje brezposelnih v osnovne šole. Število tako
vse do leta 2015 ostaja približno enako, okoli 200 vključenih mladih v enem letu (ZRSZ,
2015).
Spodnja tabela 6 prikazuje število vključitev v programe formalnega izobraževanja v letih
2013, 2014 in 2015.
Tabela 5: Število vključitev v programe formalnega izobraževanja v letih 2013, 2014 in
2015
Leto

2013

Programi formalnega izobraževanja (število
vključenih mladih/število vseh vključenih)

147

275

2014

169

2015

295

244

Vir: lasten (na podlagi letnih poročil MDDSZ o izvajanju ukrepov na trgu dela 2013, 2014, 2015)
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345

7.3 UGOTOVITVE
Iz analize brezposelnosti mladih sem ugotovila da se je v času krize registrirana
brezposelnost mladih podvojila, z nekaj več kot 66 tisoč brezposelnih mladih leta 2008 je
število v letu 2013 naraslo na nekaj več kot 124 tisoč brezposelnih mladih, v zadnjih dveh
letih pa se postopoma zmanjšuje. Na poslabšanje njihovega položaja je vplivala zlasti
segmentacija trga dela glede na tip zaposlitve in velika izpostavljenost mladih začasnim
zaposlitvam. Delno je k rasti brezposelnosti mladih prispevalo tudi zmanjševanje prostih
delovnih mest in posledično manj priložnosti za zaposlitev, zlasti na področjih delovno
intenzivnih panog, kot je na primer gradbeništvo. Delež mladih v skupni brezposelnosti se
skozi leta ni bistveno spreminjal, kar lahko pripišemo stalnim spremembam v strukturi
brezposelnih. Glede na leto 2013 se je število brezposelnih mladih zmanjšalo, kar lahko
pripišemo začetku izvajanja Jamstva za mlade, v letu 2015 pa je bilo brezposelnih mladih
za okoli 3 tisoč manj, kar kaže na uspešnost izvajanja programov APZ ob dejstvu, da se je
v zadnje letu izboljšala celotna gospodarska situacija Slovenije.
Izobrazbena struktura mladih nam kaže, da se vedno več mladih izobražuje na terciarni
ravni. Leta 2008 se jih je na terciarni ravni izobraževalo nekaj več kot 2.000, leta 2013 pa
že kar nekaj več kot 6.000, kar predstavlja dvakratno število vpisanih v letu 2008. V
zadnjih dveh desetletjih se je vpis na univerze in druge visokošolske institucije močno
povečal, na drugi strani pa se zmanjšuje vpis v srednje poklicne šole. To bo na dolgi rok
še bolj povečalo strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem po delavcih s
poklicno izobrazbo. Poslabšanje položaja mladih lahko v tem kontekstu pripišemo tudi
premajhni prilagojenosti izobraževanja potrebam trga dela in posledično neustrezni
sestavi diplomantov terciarnega izobraževanja. Delež mladih, ki imajo končano samo
osnovno šolo, se postopoma zmanjšuje, kar lahko delno pripišemo učinkovitemu izvajanju
programa PUM, ki omogoča mladim ponovno vključitev v osnovnošolsko izobraževanje,
ter tudi programom formalnega izobraževanja. »Vsekakor pa je pomembna ugotovitev
tudi ta, da v primerjavi z drugimi izobrazbenimi dosežki visokošolska in univerzitetna
izobrazba še vedno zagotavljata najhitrejši prehod v prvo zaposlitev in najvišji poklicni
položaj. To tudi pojasnjuje težnje mladih po doseganju čim višje stopnje izobrazbe pred
vstopom na trg delovne sile« (Ivančič, 2010, str. 121).
Podatki o številu mladih, ki so prijavljeni na Zavodu, kažejo, da je največ mladih
brezposelnih od 0 do 5 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih. To je posledica tega,
da pogosteje sprejmejo zaposlitev, ki jim ne ustreza najbolj, in ob tem še dalje iščejo
zaposlitev, ki bi jim bolj ustrezala. To pomeni, da so pripravljeni sprejeti bolj fleksibilne
zaposlitve in tako tudi hitreje zapustijo brezposelnost in se vanjo vrnejo. Največ mladih je
iskalcev prve zaposlitve (52,8 %) in dolgotrajno brezposelnih (33,6 %). Povprečno
trajanje brezposelnosti pri mladih je bilo junija 2015 12,4 meseca. V obdobju 2009-2014
se je dolgotrajna brezposelnost med mladimi povečala za več kot štirikrat.
Podatki glede zaposlovanja mladih nam kažejo, da se tudi tu kažejo učinki izvajanja
aktivne politike zaposlovanja poleg že prej omenjenih stabilnejših gospodarskih razmer,
saj je število zaposlenih mladih v letu 2014 znašalo kar 4.915 več kot leta 2013. Leta 2015
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jih je bilo sicer malo manj, a vseeno več kot leta 2013, kar je posledica zmanjšanja
finančnih sredstev. Kazalnik zaposlovanja mladih nam pokaže, da se na trgu dela situacija
izboljšuje, v letu 2014 je število brezposelnih mladih, ki so se zaposlili, poraslo za 23,6 %.
Iz podatkov o vključitvah mladih v vse ukrepe APZ lahko opazimo, da ukrep Usposabljanje
in izobraževanje šteje občutno večje število vključitev - kar 72,2 % mladih je bilo
vključenih v ta ukrep. Ukrep se je izvajal vsa leta, medtem ko se je ukrep Spodbujanje
samozaposlovanja izvajal samo v letu 2013, ukrep Spodbude za zaposlovanje pa se v letu
2015 ni izvajal. Veliko število vključitev v ukrep Usposabljanja in izobraževanja je tudi
posledica izvajanja Jamstva za mlade, ki je predvidel izvajanje dveh novih programov, ki
sta bila namenjena samo mladim brezposelnim. To sta bila »Delovni preizkus« in »Iz
faksa takoj praksa«. Iz podatkov razberemo tudi, da je bil delež mladih med vsemi
vključenimi brezposelnimi osebami v posamezni ukrep APZ najvišji pri ukrepu
»Usposabljanje in izobraževanje«; v letu 2014 je ta znašal 47,9 %, kar predstavlja skoraj
polovico mladih, ki so se vključili v ta ukrep. Število vključitev v ukrep Usposabljanje in
izobraževanje je občutno večje kot v ostale ukrepe in vsako leto se delež še povečuje. Iz
tega lahko sklepamo, da si mladi vedno bolj želijo izboljšati svoje možnosti za zaposlitev in
se usposobiti, da bodo čim prej primerni oziroma usposobljeni za poklic, ki si ga želijo
opravljati. Poleg tega je razlog za številčno vključevanje v ta ukrep tudi pomanjkanje
praktičnih delovnih izkušenj, ki predstavlja največjo oviro za zaposlitev pri mladem
človeku.
Iz podatkov o vključitvah mladih v posamezne programe usposabljanja in izobraževanja
lahko ugotovimo, da so najuspešnejši programi »Usposabljanje na delovnem mestu«,
»Institucionalno usposabljanje« in »Delovni preizkus«, ki potekajo pri konkretnih
delodajalcih in na konkretnem delovnem mestu. V usposabljanje na delovnem mestu je
bilo vsako leto vključenih več kot polovica mladih brezposelnih oseb. Ta program je poleg
tega, da šteje največ vključitev, tudi eden najuspešnejših programov v okviru ukrepa
»Usposabljanje in izobraževanje«, saj podatki kažejo največ izhodov v zaposlitev prav iz
tega programa. Tudi programa »Delovni preizkus« in »Iz faksa takoj praksa«, ki sta
namenjena izključno mladim brezposelnim osebam, sta po podatkih o vključitvah in
izhodih v zaposlitev ena bolj uspešnih.
Zelo uspešna programa pri prehodu v zaposlitev sta tudi »Priprava na potrjevanje NPK in
TPK« in »Potrjevanje NPK in TPK«. Pri preostalih programih so deleži prehodov v
zaposlitev nekoliko manjši, vendar so to programi, katerih namen je izboljšanje znanja in
kompetenc oziroma pridobitev formalne izobrazbe in ne toliko neposredno zaposlovanje.
Vključitve mladih v programe priprav in potrjevanja NPK in TPK so vsa leta razmeroma
visoke, saj mladi želijo svoja znanja in spretnosti okrepiti in se kar se da dobro izkazati v
določenem poklicu. To kaže tudi delež izhodov v zaposlitev in tako so programi priprav in
potrjevanja na NPK na drugem mestu uspešnosti izhodov v zaposlitev, takoj za programi
praktičnega usposabljanja.
Program, ki v vseh letih šteje največ vključitev tako mladih brezposelnih kot tudi ostalih
starostnih skupin brezposelnih oseb, je Institucionalno usposabljanje. V te programe se
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mladi vključujejo predvsem zaradi želje po pridobivanju znanj tujih jezikov, računalniških
znanj in drugih kompetenc. Program šteje skoraj polovico izhodov v zaposlitev od vseh
vključenih, kar pomeni, da je poleg tega, da šteje največ vključitev, tudi uspešen.
V podporne in razvojne programe in program »Za Pokolpje - aktivno in dejavno!« se
vključuje precejšnje število mladih, saj programi omogočajo izobraževanje in
usposabljanje oseb, ki prebivajo na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, zato imajo
mladi še večjo željo po pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc, da bodo lahko
konkurenčni na trgu dela. Tudi podatki o izhodih v zaposlitev kažejo na uspešnost
programov.
En izmed programov, ki je namenjen samo mladim, je PUM Projektno učenje za mlajše
odrasle, pri katerem velja enako kot pri formalnem izobraževanju, da so prehodi v
zaposlitev redki, saj je namenjen aktivaciji in dokončanju šolanja tistih, ki so šolanje
opustili ali ga niso dokončali.
Predvsem je zmanjšano število vključitev v formalne izobraževalne programe, saj se v te
lahko vključujejo samo tisti, ki želijo dokončati osnovnošolsko izobraževanje. Ker nam
podatki o izobrazbeni strukturi mladih kažejo, da je vse manj takšnih z končano samo
osnovnošolsko izobrazbo, lahko sklepamo, da večina konča osnovno šolo in potem
nadaljuje izobraževanje na poklicnih, tehniških ali splošnih šolah. Zato je tudi vključitev v
to vrsto programov manjša.
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8

ZAKLJUČEK

Delo ima za posameznika zelo velik pomen, saj z njim ustvarja sredstva za preživetje in si
ustvarja ugled v družbi, kar mu prinaša zadovoljstvo, krepi njegovo kreativnost in ga
spodbuja k vedno večjim izzivom. Za mladega človeka so te potrebe še posebej
pomembne, saj šele vstopa na trg dela, kjer je pomembno, da svoja znanja in spretnosti
ter osebne lastnosti že na začetku pokaže in uveljavi.
Področje dela in zaposlovanja je urejeno z delovnopravnimi pravili. Položaj in pravice oseb
urejajo zakoni in drugi predpisi, ki morajo biti usklajeni s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in mednarodnih pogodb. OZN je s sprejetjem Splošne deklaracije o
človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
pomembno vplivala na uveljavljanje socialne varnosti in zagotavljanje človekovega
dostojanstva. Najpomembnejša organizacija, ki ureja delovna in socialna razmerja, je
nedvomno MOD, ki pomembno vpliva na uveljavljanje pravic iz dela. Za uveljavitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na vseh področjih se zavzema tudi Svet Evrope,
ki med svojimi najpomembnejšimi dokumenti opredeljuje Evropsko konvencijo o varstvu
človekovih pravic in Evropsko socialno listino. Ureditev razmerij med državami in
spodbujanje zaposlenosti ter strateško načrtovanje povečanja zaposlovanja pa ureja
Evropska unija s svojimi priporočili, mnenji in resolucijami. Slovenska pravna ureditev
zaposlovanja in dela temelji na zgoraj omenjenih aktih mednarodnih organizacij in je
zavarovana z določbami Ustave Republike Slovenije. Ta že v svojem 2. členu določa, da je
Slovenija pravna in socialna država, kar je temeljno izhodišče za uresničevanje človekovih
pravic. Ostale pravne temelje, ki urejajo vključevanje v aktivno politiko zaposlovanja,
najdemo v posameznih zakonih in drugih predpisih, ki so v skladu z mednarodnimi
predpisi. Tako je za zaposlovanje brezposelnih, med njimi tudi mladih, in njihovo
vključevanje na trg dela najpomembnejši Zakon o urejanju trga dela, poleg njega pa še
Zakon o delovnih razmerjih in drugi podzakonski predpisi, med katerimi ima največjo
vlogo Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja.
Čeprav je delo temeljna človekova pravica, pa je brezposelnost danes v Sloveniji eden
najtežjih socialnih problemov, saj preprečuje razvoj države in ima negativen vpliv na
razmerje posameznika do družbe. Vključevanje na trg dela je za brezposelne zelo težko,
še težje pa zaposlitev najdejo ranljive skupine, med katerimi so tudi mladi, ki so zaradi
svojih specifičnih značilnosti drugače obravnavani kot drugi iskalci zaposlitve. Mladi so
izpostavljeni vse bolj razširjenim fleksibilnim zaposlitvam, poleg tega pa je eden največjih
problemov, zaradi katerega predstavljajo težko zaposljiv kader, pomanjkanje delovnih
izkušenj in znanja. Čeprav je večina mladih danes visoko izobražena, se problem še vedno
kaže v tem, da so mladi splošno visoko izobraženi, nimajo pa specifičnih znanj za
opravljanje določenih poklicev. Tudi podatki o njihovi izobrazbeni strukturi nam kažejo, da
je vse manj takih, ki se vpisujejo na poklicne in tehniške šole, kjer bi si takšna znanja
lahko pridobili.
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Kot pomoč pri pospeševanju zaposljivosti in usposobljenosti je Slovenija pričela izvajati
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi poskuša rešiti neskladja na trgu dela in
problem nezaposljivosti. Ukrepi, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, so
Usposabljanje in izobraževanje, Spodbude za zaposlovanje, Kreiranje delovnih mest,
Nadomeščanje na delovnem mestu in Spodbujanje samozaposlovanja. Ukrepi se izvajajo
na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov APZ, Načrta za izvajanje ukrepov APZ in Kataloga
ukrepov APZ. Ukrepi so namenjeni brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, prednost
pri vključevanju pa imajo brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti in socialno varstvene prejemke, osebe, ki še niso bile vključene v ukrep in
osebe iz ranljivih skupin na trgu dela, med katere spadajo tudi mladi. Pri vključevanju je
pomemben tudi postopek vključitve, ki se pri vključevanju v usposabljanje ne more
pričeti, dokler delodajalec ne vključi brezposelne osebe v zavarovanje za primer poškodbe
pri delu in poklicne bolezni ter dokler oseba ne opravi predhodnega zdravniškega
pregleda, kadar je ta predpisan.
Prvo hipotezo, da je v Sloveniji pravna ureditev izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja podrobno urejena in se ustrezno izvaja iz strani vseh z zakonom določenih
izvajalcev, lahko potrdim. S podrobnim pregledom tako mednarodnih kot nacionalnih
pravnih virov sem ugotovila, da je nacionalna pravna ureditev v skladu z mednarodno in
upošteva, kolikor lahko, vse smernice in strategije Evropske unije glede izvajanja in
financiranja ukrepov. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje upošteva vse zakonske
določbe pri vključevanju brezposelnih oseb v ukrepe APZ, saj so ti jasno navedeni v
njegovem Statutu, ki je v skladu z ZUTD. Poleg tega jasno navaja postopek, financiranje
in nadzor ukrepov, ki so prav tako skladni z ZUTD, in sistematično urejenost poročanja in
vrednotenja ukrepov, kar pomeni, da se programe predhodno, vmesno in naknadno
vrednoti in poroča o njihovi učinkovitosti. To dokazujejo številna poročila in analize
Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov, ki sem jih uporabila pri preverjanju druge hipoteze.
Zavod tako neposredno in posredno vpliva na povečanje zaposlovanja v Sloveniji.
Drugo hipotezo, da je na temelju podatkov o vključitvah mladih brezposelnih oseb v ukrep
APZ Usposabljanje in izobraževanje mogoče trditi, da je se ukrep na trgu dela izvaja tako,
da daje mladim široke možnosti, da se vanj vključujejo, kar ima za posledico, da se večajo
možnosti njihovega zaposlovanja, lahko potrdim. V ukrepe APZ se je v letu 2014 vključilo
skoraj 36 tisoč oseb, predvsem so se povečale vključitve v programe Usposabljanja in
izobraževanja, ki so predstavljale kar 70 % vseh vključitev. Mladi so bili prav tako
primerno udeleženi v ukrepih APZ, saj so predstavljali kar 60 % vseh vključenih, prav tako
pa so predstavljali največji delež pri vključitvah v ukrep Usposabljanje in izobraževanje,
kar 70,2 % v obdobju od leta 2013 do 2015. V raziskavi sem analizirala ukrep APZ
Usposabljanje in izobraževanje in poskušala ugotoviti, kako širok je spekter programov, ki
se izvajajo v okviru ukrepa, kakšne možnosti imajo mladi, da se v programe vključujejo, in
kako vplivajo na njihovo zaposlovanje. Ugotovila sem, da je ukrep eden najbolj obsežnih
tako z vidika števila vključitev vseh brezposelnih oseb kot tudi mladih. Ukrep šteje največ
programov, ki se izvajajo z vidika usposabljanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na
delovnem mestu. Najuspešnejša programa sta bila Usposabljanje na delovnem mestu in
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Delovni preizkus, ki potekata pri konkretnih delodajalcih in na konkretnem delovnem
mestu. Iz tega lahko sklepamo, da mladim veliko pomeni, da preizkusijo svoja znanja na
določenem delovnem mestu, saj tako delodajalec že pred pričetkom zaposlitve ugotovi, ali
je oseba primerna za delo ali ne. Poleg teh sta bila uspešna tudi programa Priprava na
potrjevanje in Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pri katerih posameznik pridobi
kvalifikacijo za določen poklic, kar se mladim, ki ne želijo nadaljevati šolanja, želijo pa
dobro delati v nekem točno določenem poklicu, zelo izplača. Tudi podatki o številu mladih,
ki se po vključitvi v posamezni program usposabljanja ali izobraževanja zaposlijo, kažejo,
da se več kot polovica mladih po zaključku programa zaposli, registrirana brezposelnost
mladih pa se niža, z 32.523 brezposelnih mladih v letu 2013 se je znižala kar na 26.938 v
letu 2015. Mladi so sicer še vedno med bolj ogroženimi skupinami na trgu dela, vendar se
njihov položaj izboljšuje, kar je posledica boljše gospodarske situacije in izvajanja Jamstva
za mlade. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je želja mladih po usposabljanju in
izpopolnjevanju svojih spretnosti, znanj in veščin zelo velika. Mladi si zaradi konkurence
na trgu dela vedno bolj želijo izboljšati možnosti za zaposlitev in se usposobiti, da bodo
čim prej primerni oziroma usposobljeni za poklic, ki si ga želijo opravljati.
V diplomski nalogi sem želela predstaviti širino in pomembnost vloge aktivne politike
zaposlovanja v Sloveniji s poudarkom na preprečevanju brezposelnosti pri mladih in
izvajanja ustreznih ukrepov za njeno zmanjševanje. Pogoj za uspešnost teh ukrepov je
poznavanje značilnosti posameznega trga dela, določenih skupin na trgu dela in Evropske
smernice strategij zaposlovanja, sistematični pregled področja, in spreminjanje kritičnih
značilnosti z ustreznimi programi in ukrepi APZ. Na prvem mestu pa je načrtno in
pravočasno planiranje finančnih sredstev, da se lahko zagotovi izvajanje aktivne politike,
kot jo predpisujejo zakoni in predpisi.
Pri tem velja dodati, da sami ukrepi APZ pri zaposlovanju mladih niso dovolj. Država bo
morala poskrbeti, da bo izobrazbena struktura bolj prilagojena razmeram na trgu dela in
tako mladim zagotoviti možnost pridobitve zaposlitve, ki bo skladna z njihovo izobrazbo.
Poleg tega je moje mnenje, da bi morala država neformalnim izkušnjam priznavati enako
pomembnost kot formalnim, saj bi takšno priznavanje pridobljenega znanja, sposobnosti
in delovnih izkušenj močno okrepilo položaj mladih na trgu dela in znatno povečalo
njihovo zaposljivost. Neformalna znanja in spretnosti bi se morala beležiti in dokazovati,
bistveno pa bi bilo, da bi ta zabeležena znanja formalne institucije in delodajalci tudi
priznavali. Sama bi to uredila na način, da bi se že na začetku izobraževalnega procesa
dajalo mladim različne možnosti odkrivanja poklicev ter dodati v vsebine izobraževanj
možnost pridobitve konkretnih delovnih izkušenj, poleg tega pa prepoznati in ovrednotiti
znanje in sposobnosti za delo vsakega posameznika. Na ta način bi povečali zaposljivost
skupine mladih in delodajalcem dali široke možnosti izbiranja kandidatov s točno
določenimi poklicnimi izkušnjami. Vseeno pa je usposabljanje in izpopolnjevanje
posameznika za delodajalca pomemben vir znanj in s tem povečanje zaslužka.
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