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POVZETEK
Dandanes je aktualen pogovor med ljudmi zaposlitev, kako jo najti in kje iskati. Le malo
ljudi se lahko pohvali, da ima sanjsko sluţbo in da jo sploh ima, pa čeprav mogoče ni
sanjska. Mnogi ljudje delajo zato, da preţivijo in ni vaţno, kakšno delo opravljajo. Zato
sem se v svoji diplomski nalogi osredotočila na temo brezposelnost in kako se to kaţe v
občini Slovenske Konjice. V prvem delu diplomske naloge sem zapisala nekaj splošnih
definicij in teorij o brezposelnosti in pojasnila, kaj to sploh je. V drugem delu sem sledila
temu, kaj povzroča brezposelnost posamezniku, kako posameznik doţivlja stres in kakšna
je motivacija. Tretji del je namenjen stanju brezposelnosti v Sloveniji z zgodovinskim
pregledom, kar daje jasno sliko o stanju brezposelnosti. Četrti del pa je namenjen analizi
gibanja brezposelnosti v Slovenskih Konjicah, kateri so ukrepi za učinkovito reševanje
brezposelnosti in vizija za v prihodnje.
Ključne besede:

brezposelnost, gospodarska kriza, stres in motivacija, vzroki, ukrepi.
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SUMMARY
ANALYSIS UNEMPLOYMENT IN THE CHOOSES COMMUNITY
Nowadays it is very common to talk about employment, how to find it and where to look.
Only few can say they have their dream jobs or that they even have one, even though it is
not their dream job. Many people work to survive and it does not matter what sort of work
they do. That is why my diploma is focused on the subject of unemployment and how it is
displayed in the municipality of Slovenske Konjice. In the first part of my diploma we can
read some general definitions and theories on the subject of unemployment and clear the
meaning of the word. The second part gives information about the causes of every
individual's unemployment, how that individual deals with stress and what the motivation
is. The third part is about unemployment in Slovenia and by interweaving some history on
the subject, we get a clear picture about the state of unemployment in the past and today.
The topic of the fourth part is the analysis of unemployment in Slovenske Konjice, which
are the measures for efficient salvation of unemployment and a vision for the future.
Key words: unemployment , economic crisis, stress and motivation, causes, measures.

iv

KAZALO VSEBINE
IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ................................................................ ii
POVZETEK ................................................................................................................ iii
SUMMARY ................................................................................................................ iv
KAZALO VSEBINE .......................................................................................................v
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................ vii
1 UVOD ............................................................................................................... 1
2 TEORETIČNI VIDIKI BREZPOSELNOSTI .......................................................... 3
2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI ...................................................................... 3
2.2.1 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST ................................................................ 3
2.2.2 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST .................................................................... 4
2.2.3 ODKRITA BREZPOSELNOST .......................................................................... 4
2.2.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST .......................................................................... 5
2.3 MERJENJE ŠTEVILA BREZPOSELNIH OSEB V SLOVENIJI....................................... 5
2.3.1 ANKETA O DELOVNI SILI .............................................................................. 5
2.3.2 REGISTER BREZPOSELNIH OSEB ................................................................... 6
2.5 VZROKI ZA BREZPOSELNOST............................................................................. 7
2.6 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI ........................................................................... 7
3 STRES IN MOTIVACIJA .................................................................................... 8
3.1 OPREDELITEV STRESA IN DUŠEVNA KRIZA ........................................................ 8
3.1.1 FAZE STRESA .............................................................................................. 9
3.1.2 SIMPTOMI STRESA ..................................................................................... 10
3.2 BREZPOSELNOST POVZROČA STRES ................................................................ 10
3.4 TEORIJE MOTIVACIJE ..................................................................................... 11
3.4.1 OPREDELITEV MOTIVACIJE ......................................................................... 11
3.4.2 MOTIVACIJSKA TEORIJA MASLOWA ............................................................. 11
3.4.3 FILOZOFIJA DELOVNE MOTIVACIJE .............................................................. 11
3.4.4 NAČELA VODENJA MOTIVACIJE.................................................................... 12
4 GOSPODARSKA KRIZA IN NEZAPOSLENOST V SLOVENIJI ............................ 14
4.1 GIBANJE IN BREZPOSELNOST V SLOVENIJI....................................................... 14
4.2 STRUKTURA BREZPOSELNOSTI........................................................................ 17
4.3 ZGODOVINA BREZPOSELNOSTI OD 1987-2010 ................................................. 18
5 PREDSTAVITEV OBČINE SLOVENSKE KONJICE ............................................. 19
5.1 SLOVENSKE KONJICE KOT MESTO CVETJA IN VINA .......................................... 19
5.2 VIZIJA OBČINE SLOVENSKE KONICE ................................................................ 20
5.3 STRATEŠKI CILJI OBČINE SLOVENSKE KONJICE ............................................... 21
5.4 OBRT IN INDUSTRIJA OBČINE SLOVENSKE KONJICE ......................................... 21
5.5 SWOT ANALIZA ZA INDUSTRIJO IN OBRT OBČINE SLOVENSKE KONJICE ............ 23
5.5.1 PREDNOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE ...................... 23
5.5.2 SLABOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE ......................... 23
5.5.3 PRILOŢNOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE ................... 23
5.5.5 NALOGE SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE ........................... 24
5.5 CILJI IN PROJEKTI NA PODOČJIH DO LETA 2020 V OBČINI SLOVENSKE KONJICE24
6 GIBANJE IN BREZPOSELNOST V OBČINI SLOVENSKE KONJICE.................... 26
6.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST UE SLOVENSKE KONJICE ............................... 26
6.2 DRUŢBE IN PODJETNIKI UE SLOVENSKE KONJICE ............................................ 27
6.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO IZOBRAZBI UE SLOVENSKE KONJICE ......... 28
6.4 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO STAROSTI UE SLOVENSKE KONJICE .......... 29
6.5 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI UE SLOVENSKE
KONJICE .............................................................................................................. 31

v

6.6 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO SPOLU UE SLOVENSKE KONJICE ............... 33
7 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ............................................... 35
7.1 SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE .......................................... 35
7.2 STRUKTURA UKREPOV DRŢAVE ....................................................................... 35
7.3 FINANCIRANJE IZVAJANJA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ......................... 36
7.3.1 VKLJUČITEV OSEB V AKTIVNO POLITIKO ZAPOSLOVANJA ............................. 36
7.3.2 USPOSABLJANJE, IZOBRAŢEVANJE IN SVETOVANJE ...................................... 36
8 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA........................................................... 37
9 ZAKLJUČEK ................................................................................................... 62
VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 64
INTERNETNI VIRI .................................................................................................... 64

vi

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO SLIK
Slika
Slika
Slika
Slika

1:
2:
3:
4:

Faza stresa ..................................................................................................... 9
Slikovni prikaz Maslow-e motivacijske teorije.................................................... 13
Uradni grb občine Slovenske Konjice ............................................................... 19
Pogled na stari mestni trg danes ..................................................................... 20

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Gibanje registrirane brezposelnosti, 2006-2011................................................ 14
Graf 2: Registrirana brezposelnost po območnih sluţbah Zavoda RS za zaposlovanje ..... 16
Graf 3: Primerjava strukture brezposelnosti meseca junija 2010 in 2011 ....................... 17
Graf 4: Primerjava delovno aktivnega prebivalstva med leti 2000-2010 in povprečna
registrirana brezposelnost oseb med leti 2000-2010 .................................................... 18
Graf 5: Brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-februar 2011 ................................. 26
Graf 6: Število brezposelnih oseb po izobrazbi v UE Slovenske Konjice januar-junij 2011 28
Graf 7: Registrirana brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice od januarja do junija
2011 v odstotkih ...................................................................................................... 29
Graf 8:Registrirana brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice v letu 2010 v
odstotkih ................................................................................................................. 30
Graf 9: Registrirana brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-junij 2011 po trajanju
brezposelnosti v odstotkih ......................................................................................... 31
Graf 10: Registrirana brezposelnost UE Slovenske Konjice za leto 2010 po trajanju
brezposelnosti v odstotkih ......................................................................................... 32
Graf 11: Registrirana brezposelnost po spolu UE Slovenske Konjice januar-junij 2011 .... 33
Graf 12: Registrirana brezposelnost po spolu v UE Slovenske Konjice za leto 2010 ......... 34
Graf 13: Vrsta spola v procentih ................................................................................ 37
Graf 14: Starost anketirancev v odstotkih ................................................................... 38
Graf 15: Vrsta izobrazbe anketirancev v odstotkih ....................................................... 39
Graf 16: Opravljanje študentskega dela v odstotkih ..................................................... 40
Graf 17: Upoštevanje študentskega dela kot delovne izkušnje v odstotkih ..................... 41
Graf 18: Teţja zaposljivost ţensk v odstotkih .............................................................. 42
Graf 19: Dolţina delovne dobe anketirancev v odstotkih .............................................. 43
Graf 20: V odstotkih izraţene delovne izkušnje anketirancev, primerne njihovi izobrazbi . 44
Graf 21: Doba brezposelnosti izraţena v odstotkih ...................................................... 45
Graf 22: Vzroki za brezposelnost anketirancev v odstotkih ........................................... 46
Graf 23: Način preţivljanja brezposelnosti anketirancev v odstotkih .............................. 47
Graf 24: Višina dohodkov anketirance v času brezposelnosti v odstotkih ....................... 48
Graf 25: Aktivno iskanje sluţbe anketirancev v odstotkih ............................................. 49
Graf 26: V odstotkih izraţeno, ali bi anketiranci sprejeli sluţbo, neustrezno izobrazbi...... 50
Graf 27:Preţivljanje stresnih obdobij zaradi brezposelnosti v odstotkih .......................... 51
Graf 28: Reševanje stresnih obdobij anketirancev v odstotkih ...................................... 52
Graf 29: Počutje anketirancev v stresnem obdobju v odstotkih ..................................... 53
Graf 30: V odstotkih izraţen rezultat vprašanja, ali stres načenja zdravje anketirancev ... 54
Graf 31: Mnenje anketirancev, ali je za brezposelnost kriva njihova izobrazba, izraţeno v
odstotkih ................................................................................................................. 55
Graf 32: Ţelja anketirancev po novem znanju izraţena v odstotkih ............................... 56

vii

Graf 33: V odstotkih izraţena moţnost, ali bi z pridobljenim znanjem laţje prišli do
zaposlitve ................................................................................................................ 57
Graf 34: Problem zaposlitve zaradi premalo izkušenj v odstotkih .................................. 58
Graf 35: Ocena Zavoda RS Slo. Konjice za zaposlovanje v odstotkih ............................. 59
Graf 36: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj aktivno
vključuje brezposelne v APZ, izraţeno v odstotkih ....................................................... 60
Graf 37: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice omogoča dovolj
izobraţevanja brezposelnim, izraţeno v odstotkih ........................................................ 61

KAZALO TABEL
Tabela 1: Struktura brezposelnosti primerjava junij 2010-11 ........................................ 17
Tabela 2: Struktura GD in SP po dejavnostih .............................................................. 22
Tabela 3: Brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-februar 2011 .............................. 26
Tabela 4: Druţbe in samostojni podjetniki v UE Slo. Konjice 2010 ................................ 27
Tabela 5: Število brezposelnih oseb januar-junij 2011 po izobrazbi v UE Slovenske Konjice
.............................................................................................................................. 28
Tabela 6: Brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice januar-junij ....................... 29
Tabela 7: Registrirana brezposelnost v UE Slovenske Konjice po trajanju brezposelnosti
januar-junij 2011 in leto 2010 ................................................................................... 31
Tabela 8: Registrirana brezposelnost v UE Slovenske Konjice po spolu, januar-junij 2011 in
leto 2010 ................................................................................................................. 33
Tabela 9: Vrsta spola................................................................................................ 37
Tabela 10: Starost anketirancev ................................................................................ 38
Tabela 11: Vrsta izobrazbe anketirancev .................................................................... 39
Tabela 12: Ali ste kdaj opravljali študentsko delo?....................................................... 40
Tabela 13: Upoštevanje študentskega dela kot delovne izkušnje .................................. 41
Tabela 14: Teţja zaposljivost ţensk ........................................................................... 42
Tabela 15: Dolţina delovne dobe anketirancev............................................................ 43
Tabela 16: So delovne izkušnje anketirancev primerne njihovi izobrazbi? ...................... 44
Tabela 17: Doba brezposelnosti ................................................................................. 45
Tabela 18 : Vzroki za brezposelnost anketirancev........................................................ 46
Tabela 19: Način preţivljanja brezposelnosti anketirancev ........................................... 47
Tabela 20: Višina dohodkov anketirancev v času brezposelnosti ................................... 48
Tabela 21: Kako aktivno anketiranci iščejo sluţbo ....................................................... 49
Tabela 22: Bi anketirana oseba sprejela sluţbo, neustrezno izobrazbi? .......................... 50
Tabela 23: Stresna obdobja zaradi brezposelnosti ....................................................... 51
Tabela 24: Reševanje stresnih obdobij ....................................................................... 52
Tabela 25: Počutje v stresnem obdobju ..................................................................... 53
Tabela 26: Ali stres načenja zdravje anketirancev? ...................................................... 54
Tabela 27: Mnenje anketirancev, ali je za brezposelnost kriva njihova izobrazba ............ 55
Tabela 28: Si ţelijo anketiranci novih znanj? ............................................................... 56
Tabela 29: Moţnost s pridobljenim znanjem do laţje zaposlitve .................................... 57
Tabela 30: Problem zaposlitve zaradi premalo izkušenj ................................................ 58
Tabela 31: Ocena Zavoda RS Slo. Konjice za zaposlovanje ........................................... 59
Tabela 32: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj aktivno
vključuje brezposelne v APZ ...................................................................................... 60
Tabela 33: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice omogoča dovolj
izobraţevanja brezposelnim ...................................................................................... 61

viii

1 UVOD

Brezposelnost je na splošno aktualna tema današnjega časa. Kaj dejansko pomeni biti
brezposeln? Ali je to nekaj, kar te dolgočasi, ko nimaš doma kaj početi, ali je to pojav, ko
ti nekdo ne nudi ali ne more nuditi dela, s tem pa posledično ni finančnih sredstev, da bi
lahko preţivljal sebe ali svojo druţino?
V današnjem času, ko so večje moţnosti študija, ko niti ni potrebno biti več najboljši v
šoli, da lahko sploh greš študirat, ko je študentov preveč, zaposlitev pa premalo, ker je trg
dela premajhen, da bi se delo zagotovilo vsem, se vse pogosteje pojavlja beseda
brezposelnost, ki jo mladi še kako dobro poznamo. Podjetja, ki sploh še zaposlujejo, rada
zaposlijo bolj izkušene delavce z dovolj nabrano kilometrino, mladim, ki ravno zapustijo
prag fakultete, pa ţal malo kje nudijo moţnost, da bi se izkazali in nekje začeli na novo.
Skratka, izkušnje v današnji gruči brezposelnosti pomenijo vse ali nič, če je interes
podjetja prihraniti nekaj denarja.
In kaj dejansko povzroča brezposelnost? Stres, slabo voljo, nemotiviranost, nezbranost in
nesamospoštovanje? V diplomski nalogi bom ugotavljala ravno slednje, kaj povzroča
brezposelnost in kaj to pomeni za posameznika.
Tudi občina Slovenske Konjice ni nobena izjema pri problematiki zaposlovanja in števila
brezposelnih. Vsak lahko vidim na zavodu za zaposlovanje zaskrbljene in povešene glave,
ki obupno iščejo sluţbo in se iz dneva v dan borijo za boljši jutri. Tako sem se v diplomski
nalogo bolj posvetila tej občini in skušala ugotoviti, kje je največji problem brezposelnosti
in zakaj je temu tako.
Recesija se je začela nekje v jeseni leta
splošna gospodarska kriza. Skoraj da ni
vplivala na njeno gospodarstvo. Ampak
zavladala je gospodarska kriza, katera se

2007 in se razširila po vsem svetu. Zavladala je
drţave, da bi se lahko pohvalila, da recesija ni
tako se je zgodilo, svetovni trg se je zlomil in
počasi, ampak zelo počasi stabilizira.

Konec 2007 se je recesija začela kazati tudi v Sloveniji, zapiranje podjetij, skrajšanje
delovnih urnikov, niţanje plač, odpuščanja, stečaji. Nekateri pravijo, da krize še ni konec,
da se je pravzaprav šele začela, a vendar ostaja upanje za posameznika, da se bo ravno
njemu ponudila nova moţnost tudi v teh teţkih časih.
Zavod RS za zaposlovanje napoveduje, da bo v letu 2011 gospodarstvo v počasnem
okrevanju. UMAR je napovedal rast BDP-ja v višino 2,2 odstotka, še vedno pa bo zelo
pomembno tuje povpraševanje prav tako pa v večji meri tudi domače povpraševanje. V
letu 2011 so delodajalci napovedali 6.770 preseţenih delavcev, anketa pa je pokazala da
je to okoli 2.000 delavcev manj kot v letu 2010, kar je zelo vzpodbuden rezultat.

1

PREDSTAVITEV PROBLEMA
Vedno več je brezposelnosti, trg dela pa se ne širi, problem je tudi vedno večje
zaposlovanje tujcev, medtem ko domači delavci ostajajo na cesti. Na naslednjih straneh
sem predstavila, kako je z brezposelnostjo v Slovenji in kako v občini Slovenske Konjice,
od koder prihajam.

NAMEN IN CILJ NALOGE
Namen moje diplomske naloge je analizirati vzroke brezposelnosti in oblikovati predloge
za zmanjšanje brezposelnosti.
Cilj diplomske naloge pa je raziskati, kakšne moţnosti imajo prebivalci Republike Slovenije
in občine Slovenske Konjice priti do zaposlitve v času, ko po svetu in v Slovenji še vedno
vlada gospodarska kriza. Raziskala bom tudi, kako na posameznika vpliva brezposelnost,
ali so takšni ljudje pod stresom in kakšna je motiviranost brezposelnih.

RAZISKOVALNE METODE
Kot raziskovalno metodo sem uporabila anketni vprašalnik, kateri je bil namenjen
brezposelnim osebam, pri katerih sem ugotavljala kako vpliva na njih brezposelnost,
koliko za njih pomeni stres in kako so motivirani. V petem poglavju sem naredila tudi swot
analizo, v kateri sem ugotavljala prednosti, slabosti in morebitne načrte za v prihodnje v
občini Slovenske Konjice.
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2 TEORETIČNI VIDIKI BREZPOSELNOSTI

2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI

Brezposelnost je stanje brez uradne zaposlitve. Registrirane brezposelne osebe so
prijavljene na ustreznih zavodih ali pa prejemajo denarna nadomestila. Brezposelnost v
socializmu praktično skoraj ni bila poznana, največji problem predstavlja v kapitalističih
drţavah. Pogosto je stopnja brezposelnosti odvisna tudi od gospodarskega stanja v drţavi.
Brezposelnost kot jo opredeljuje mednarodna organizacija dela, se največkrat pojavi, ko
so ljudje brez dela in so aktivno iskali delo v zadnjih štirih tednih. Stopnja brezposelnosti
je merilo brezposelnosti in je ponavadi izračunana kot odstotek. Obstaja veliko teoretične
razprave o vzrokih, posledicah, in rešitvah za brezposelnost kot so klasični, neoklasični in
avstrijske šole.
Brezposelnost poslabša kvaliteto ţivljenja, saj prinaša manjšo finančno zmogljivost.
Brezposelni se manj druţbeno in kulturno udejstvujejo, pomembnejše postanejo osnovne
človeške potrebe: hrana , obleka ter dom. Zaposleni brezposelne in obratno, vidijo kot
vzrok svoje slabo finančno stanje. S tem pride do večjih napetosti ter še večjega razmika
med druţbenimi sloji. Med brezposelnimi je še večje deviantno vedenje, kot je nasilje,
samomorilnost ter kriminal. Zaradi manjšega dotoka davkov ter stroškov v obliki denarnih
nadomestil, je brezposelnost tudi za drţavo problematična. Pri mladih kadrih je neugodna,
ker znanje, ki so ga ravno pridobili, hitro izgubijo.

2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI

2.2.1 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST

Za prostovoljno brezposelne se štejejo tisti posamezniki, ki niso pripravljeni sprejeti dela
za niţjo plačo, kot se jim zdi ustrezna, ki se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so na
voljo prosta delovna mesta, ali ki se niso pripravljeni prekvalificirati. Čim bolj je oseba
pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti delovnega mesta od doma
in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je njena brezposelnost.
O prostovoljni brezposelnosti se veliko razpravlja v zvezi z raznimi oblikami pomoči, ki so
je deleţni brezposelni. Če je ta pomoč previsoka, jih to spodbuja, da zapuščajo delo, se ne
zaposlujejo in so bolj izbirčni pri iskanju nove zaposlitve (Svetlik 1985, str.25-30).
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2.2.2 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST

Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja po delovni sili. Je posledica
novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje delovnih mest in na spremembe v
njihovi strukturi. Do izrazito teţkih posledic pri zaposlovanju pride v primerih, ko nova
tehnologija zamenja staro in se tako poveča produktivnost dela, hkrati pa ne omogoča
kreiranja
novih
delovnih
mest
(Bagon
1991,
str.
41).
Tehnološka brezposelnost nastaja v bistvu zaradi inovacij, uvajanja novih tehnologij ter se
ne ponavlja več ciklično, temveč postaja zaradi hitrega razvoja trajna. Ta gibanja niso več
jasna, ko podjetja ohranjajo delavce na zalogo (Svetlik 1985, str. 30-34).

2.2.3 ODKRITA BREZPOSELNOST

Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Kakšne vrste je odkrita
brezposelnost, pa je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem in aktualno
ponudbo delovne sile, torej od števila in vrste prostih delovnih mest na eni strani ter od
števila in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi strani. Odkrita brezposelnost se deli na
frikcijsko brezposelnost, zaradi premajhnega povpraševanja pa se loči še na ciklično
brezposelnost in pa brezposelnost zaradi neskladne rasti (Svetlik 1985, str. 30-34).


Sezonska brezposelnost: o sezonski brezposelnosti se govori, ko podjetja
zaradi nihanja v proizvodnji v določenih sezonah najemajo oziroma odpuščajo
sezonske delavce.



Frikcijska brezposelnost je v primeru, kjer ima vlogo trg delovne sile. Ker je
samo teoretično mogoče, da trg deluje brezhibno, to pomeni, da je usklajevanje
med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili tekoče in da imajo delodajalci
popolne informacije o iskalcih zaposlitve. Je ponavadi kratkotrajno obdobje,
posledica časovnega zamika med začetkom iskanja zaposlitve in iskanja le-te.
Najpogosteje se pojavi med mladimi, ki iščejo prvo zaposlitev, ter odpuščenimi
delavci, ki iščejo novo zaposlitev (Svetlik 1985, str. 34).



Strukturna brezposelnost je posledica neusklajenosti med ponudbo kadrov na
trgu delovne sile ter povpraševanjem po njih. Pogosto je vzrok za ta tip
brezposelnosti hiter tehnološki razvoj, ki spremeni razmerje iskanih kadrov.
Predstavlja največji problem za drţave, ki se z njo spopadajo, saj je dolgotrajna in
lahko prizadene cele generacije ljudi.



Ciklična brezposelnost je kratkotrajna, predvideno naj bi trajala manj kot 6
mesecev, nastaja pa zaradi gospodarskih ciklov.
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2.2.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST

Prikrito brezposelne so tiste osebe, ki same nočejo biti bolj produktivno zaposlene ali dalj
časa zaposlene, in osebe, ki niso zaposlene in ne iščejo aktivno zaposlitve, pa bi se vendar
ţelele zaposliti takrat se govori o podzaposlenih in latentno zaposlenih.


Podzaposlene ali delno brezposelne so tiste osebe, ki so sicer zaposlene ali
samozaposlene, vendar bi ţelele delati več ali na zanje bolj primernih delovnih mestih.



Latentna brezposelnost: sem spadajo ljudje, ki niso zaposleni, ne iščejo več
zaposlitve ali pa to iskanje ni nikjer registrirano, vendar so se pripravljeni takoj ali pod
določenimi pogoji zaposliti (Svetlik 1985, str. 37-47).

2.3 MERJENJE ŠTEVILA BREZPOSELNIH OSEB V SLOVENIJI

V Sloveniji imamo dva vira podatkov o številu brezposelnih oseb: Anketo o delovni sili in
Register registrirano brezposelnih oseb.

2.3.1 ANKETA O DELOVNI SILI

Izvaja jo Statistični urad RS, od leta 1993 do 1997 je bila letna in se je izvajala meseca
maja v posameznem letu. Od 2. četrtletja 1997 pa anketa poteka nepretrgoma, podatke
pa objavljajo četrtletno. Izvaja se skladno s priporočili in navodili mednarodne organizacije
za delo ILO in evropskega statističnega urada Eurostat. Po mednarodno dogovorjeni
definiciji je brezposelna oseba tista, ki v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje ni
opravila niti ure dela za plačilo, dobiček ali druţinsko dobrobit, ki je v zadnjih štirih tednih
aktivno iskala delo in je to delo pripravljena sprejeti v dveh tednih. Med brezposelne
osebe sodijo tudi tiste, ki so ţe našle delo, in ki ga bodo začele opravljati v naslednjih
dveh tednih. Največja prednost ankete je mednarodna primerljivost podatkov. Slabost pa
je vzorec, na katerem temelji anketa, in ki včasih ne dovoljuje podrobne razčlenitve
podatkov.
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2.3.2 REGISTER BREZPOSELNIH OSEB

Vodi in vzdrţuje ga Zavod RS za zaposlovanje. Registrirano brezposelna oseba je tista
oseba, ki je prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ki ustreza vsem merilom
brezposelnosti, določenimi s strani zavoda za zaposlovanje. Največja prednost tega vira je
dostopnost in točnost podatkov. Podatki se lahko izkazujejo na najniţji moţni ravni z
upoštevanjem varstva osebnih podatkov. Največja pomanjkljivost pa so merila, ki so
postavljena za drţavo Slovenijo, kar pa pomeni, da ti podatki ne omogočajo mednarodne
primerjave z drugimi drţavami.
Za spremljanje programov, Nacionalnega programa razvoja trga dela in Lizbonske
strategije, se potrebujeta oba vira podatkov. Le s pomočjo stalnega in sprotnega
preverjanja stanja na področju trga se lahko ugotovijo pozitivne ali negativne posledice
izvajanja politike Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve in drugih pristojnih
ministrstev.

2.4 DEFINICIJA BREZPOSELNOSTI PO ILO-U

Veliko evropskih drţav pesti brezposelnost bolj kot Slovenijo, vendar je dosti drţav, kjer je
brezposelnost manjša. Po definiciji mednarodne organizacije za delo (International Labour
Organisation – ILO) se štejejo med brezposelne vse tiste osebe, stare 15 ali več let, ki v
določenem obdobju niso opravile nobenega dela za plačilo (denarno ali materialno), v tem
času so aktivno iskale neko obliko dela za plačilo, ter so lahko začele z delom v
predvidenem roku. Med neaktivne po definiciji ILO se štejejo vse osebe, stare 15 ali več
let, ki jih ni mogoče razvrstiti med delovno aktivne ali brezposelne. Po definiciji so to
osebe, ki niso v določenem obdobju opravile nobenega dela za plačilo, niso iskale dela ali
niso mogle začeti z delom za plačilo v določenem roku (Ignjatovič, 1994 V:Pirher, 1994,
str. 13-14).
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2.5 VZROKI ZA BREZPOSELNOST

Vzroki za brezposelnost so:


Vpliv socialističnega druţbenega sistema ter prehod v drug sistem. Gospodarski
sistem je v Sloveniji pred osamosvojitvijo temeljil na socialni druţbeni ureditvi. Ta
zaposlenih kopičil vse večje število delavcev z zaposlitvijo a brez dela (Mencinger,
1995, št. 264 ).



Število samozaposlenih se je relativno zmanjšalo v letu 1991. Vzroki so številni. S
prehodom v trţno gospodarstvo se je omajala zaposlitvena varnost. Drţava je
opustila skrbniško vlogo in dopustila odpuščanje iz operativnih razlogov. Dosti
delavcev se je znašlo na cesti, ko so podjetja skušala povečati gospodarsko
učinkovitost ali pa šla v stečaj. S stališča narodnega gospodarstva je odpuščanje in
brezposelnost nujno zlo trţne ekonomije (Vodopivec, 1995, str. 37).



Izguba jugoslovanskih in drugih trgov. Število zaposlenih se je zmanjševalo glede
na postopno zmanjšanje jugoslovanskih trgov in delno vzhodnih trgov ter recesijo
zahodnih trgov, kar je potem vplivalo na padec povpraševanja in s tem na padec
proizvodnje (Kraigher, 1994, str. 27,28).



Brezposelnost in inflacija. Visoke plače predstavljajo strošek, in vplivajo na rast
cen. Ker pa trg ni dopuščal prodati blaga po višjih stroških dela, se je zmanjševala
zaposlenost.

2.6 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI

Brezposelne osebe se soočajo z različnimi posledicami, ki lahko vplivajo na njihovo fizično
ali psihično zdravje in povzročajo nezadovoljstvo. To so na primer (SBAZA, 2011):









zmanjšanje lastne aktivnosti
izguba zaupanja in samospoštovanja
poslabšanje osebnih in druţbenih stikov
večja izolacija in občutek drugorazrednosti
osebni in druţinski problemi
pomanjkanje denarja
pomanjkanje dostopa do informacij
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3 STRES IN MOTIVACIJA

3.1 OPREDELITEV STRESA IN DUŠEVNA KRIZA

Stres je opredeljen kot neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za
obvladovanje na drugi strani. Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za
kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na doţivljanje stresa – škodljivega in prijaznega
(Looker, Gregson, 1989, str. 31).
Frustracije in konflikti, problemi in teţave, vse to so do neke mere normalni ţivljenjski
pojavi. V nekakšni zmerni obliki nas vzpodbujajo drugače pa so izziv, brez katerega
ţivljenje nebi bilo tako privlačno. V kolikor pa se pojavljajo pogosto, nas obremenjujejo. V
tem primeru govorimo o duševnih obremenitvah (Musek, Pečjak, 1997, str. 102,103).
Hujše frustracije in konflikti so nedvomno obremenitev. Znane pa so tudi druge oblike
psihičnih obremenitev. Pojavi, ki telesno ali duševno obremenjujejo osebnost, pravimo
stresorji, posledice stresorjev pa je stres. Stres je sklop odzivov našega organizma na
delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu. V prvi alarmni fazi povzročajo
stresorji navadno upad in dezorganizacijo delovanja kot nekakšen šok, kmalu se pojavijo
znaki mobilizacije in pripravljanja na spoprijem s stresom (protišok). V naslednji fazi
odpora se okrepita delovanje in prizadevanje organizma, da bi uspešno obvladali učinke
stresorjev. Če ta prizadevanja uspejo, se delovanje povrne na običajno raven. V kolikor pa
so neuspešna in takšna tudi ostanejo, se pojavijo znaki izčrpanosti in motnje. V skrajnem
primeru se stres konča z smrtjo (Musek, Pečjak, 1997, str. 102,103).
Posebna oblika duševne obremenitve je duševna kriza. Kriza pomeni relativno hudo
duševno ali osebnostno obremenitev (stisko), ki je ponavadi trajnejša in prizadene
človekovo običajno duševno ravnovesje. Pogosto povzročajo duševne krize dogodki, ki
preprečujejo ali ovirajo izpolnjevanje pomembnih ţivljenjskih ciljev. Navadno so to
nepričakovane in velike ţivljenjske spremembe, ki nas vrţejo iz tira in se jim teţko
prilagodimo. Nekatere krize se pojavljajo v razvoju posameznika zakonito in tedaj
govorimo o razvojnih krizah. Druge krize sproţijo določeni dogodki v različnih obdobjih.
Čeprav lahko duševne krize hudo prizadenejo posameznika, so navadno prehodne in jih je
moč premagati (Musek, Pečjak, 1997, str. 102,103).
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3.1.1 FAZE STRESA

Poznamo več vrst stresa, ki so razdeljene po posameznih fazah. Te faze so naslednje:


Faza alarma: organizem se pripravi na ukrepanje, sprostijo se energetske zaloge,
duševne in telesne spremembe dvignejo našo učinkovitost ter pripravljenost na
soočanje, (KVCB, Vidmar, 2011).



Faza prilagoditve: telesni procesi se poskušajo normalizirati; do te faze je učinek
stresa lahko pozitiven. Če pa je stres podaljšan, je potrebno obrambo vzdrţevati,
kar je za telo velik napor, energetske zaloge se praznijo, in če se v tem času nič ne
spremeni, nas to vodi v fazo izčrpanosti, (KVCB, Vidmar, 2011).



Faza izčrpanosti: takrat govorimo o negativnem stresu, za katerega so značilne
spremembe na telesnem, emocionalnem, kognitivnem in vedenjskem področju.
Ogroţeno je tudi naše zdravje, (KVCB, Vidmar, 2011).
Slika 1: Faza stresa

2.
FAZA
PRILAGODITVE

1.
FAZA ALARMA

3.
FAZA
IZČRPANOSTI
Vir: lasten
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3.1.2 SIMPTOMI STRESA

Doţivljanje stresa lahko spremeni način, kako se oseba počuti in obnaša. Simptomi stresa
so različni. Poznamo jih na organizacijski ravni ali na ravni posameznika.
Na organizacijski ravni:







izostajanje z dela
fluktuacija zaposlenih
zamujanje
disciplinske teţave
odpuščanja zaposlenih in nezgode
zmanjšanje storilnosti…

Na ravni posameznika:





čustveni odzivi (depresija, razdraţljivost,,tesnoba,,teţave z spanjem…)
kognitivni odzivi (teţave s koncentracijo, spominom, učenje novih izzivov,
sprejemanje odločitev)
vedenjski odzivi (uporaba drog, alkohola, tobaka)
fiziološki odzivi (razne fizične bolečine, oslabljen imunski sistem…), ( Evropska
agencija za varnost in zdravje pri delu, 2011)

3.2 BREZPOSELNOST POVZROČA STRES

Stres je lahko zelo povezan z brezposelnostjo. Ker so z brezposelnostjo posledično
povezane finance, te pa so pomembne za preţivetje samega sebe in druţine, je lahko to
zelo stresna situacija za posameznika. Človek potrebuje za svoje nujne potrebe neko
finančno zagotovilo, ki ga lahko ima s strani drţave ali pa tudi ne, odvisno od tega, v
kakšni situaciji se znajde (ali mu pripada kakšno nadomestil itd.). Največkrat pa se
brezposelni znajdejo na plečih svojih najbliţjih, ki so ga dolţni preţivljati ali pa tudi ne. In
takrat, ko človek postane povsem nemočen, ker nima financ, ker mu upade
samospoštovanje, ker nastopijo številne skrbi, med njimi največja, kako preţiveti, takrat
ljudje največkrat zaidejo v razne situacije, ki pa se največkrat ne končajo prav dobro
(kriminal, samomor, nasilje, razne opojne substance…). Takšna ravnanja pogosto vodijo v
razkol druţine ali pa v sled propadajočega človeka, ki se ne bo pobral, če ne bo začel
razmišljati pozitivno ali si poiskal strokovno pomoč.
»Izguba dela je stres, ki povzroči takojšnje psihofizične odzive: povzroča se izločanje
nekaterih hormonov, kot je adrenalin, pospeši se bitje srca in dviga krvni tlak, spreminja
se tudi občutljivost koţe. Če je človek dolgo izpostavljen stresu, se zmanjša izločanje tako
imenovanih stresnih hormonov, pa tudi moč naštetih reakcij.« (T. Pačnik, 1995, str. 25).
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3.4 TEORIJE MOTIVACIJE

3.4.1 OPREDELITEV MOTIVACIJE

Motiv je vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost. Motiviranje pa je nizanje
različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi. Motivacija pa je psihološko
stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe.
Temeljni človeški motivi so biološki in socialni:



biološki motivi (potreba po hrani, zraku, počitku, zaščiti, druţbi..)
socialni motivi (kariera, poklic, poslovno-ekonomski interes, rekreacija…)

Vsebinske teorije motivacije obravnavajo naravo človekovih potreb in poskušajo določiti
specifične potrebe, ki motivirajo posameznika ter pojasnjujejo, zakaj posameznik ravna na
določen način. Procesne teorije motivacije pa poskušajo razloţiti spremembe v
posameznikovem vedenju (Po Brejcu, 2002, str. 55, 57).

3.4.2 MOTIVACIJSKA TEORIJA MASLOWA

Teorija potreb ali teorija Maslowa je prvič objavljena 1943. Njena bistvena značilnost je
hierarhija potreb, ki jo lahko ponazorimo s piramido ali stopnicami. Spodaj so elementarne
fiziološke potrebe, tem sledijo potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po
samospoštovanju in na vrhu še potreba po samopotrjevanju. Ko posameznik zadovolji
potrebo na niţji stopnji, si prizadeva na višjo (Po Brejcu, 2002, str. 57, 58).

3.4.3 FILOZOFIJA DELOVNE MOTIVACIJE

Teorija, da je denar glavna spodbuda za delo, ima lahko dva pomena. Kot prvič da je ta,
da je strah pred lakoto glavna spodbuda za delo, in drugi, da se denarna spodbuda
pogosteje nanaša na ţeljo po večjem zasluţku, kar pa bi bila motivacija za večje napore
pri delu. Razlikovati je potrebno med motiviranjem odnosa in motiviranja s spodbudami.
Motiviran odnos se izraţa v načinu, kako ljudje mislijo in čutijo. O motiviranju s spodbudo
se govori takrat, ko posameznik ali tem poţanje neko nagrado za svoje delo. Zelo
pomembno je, da razlikujemo med tema vrstama motiviranja. Naj bolj učinkoviti pa sta ko
delujeta obe.
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3.4.4 NAČELA VODENJA MOTIVCIJE

Katera so načela vodenja motivacije, (Uhan, 2000, str. 12-13):










določite cilje,
postavite zgled,
stalno se izpopolnjujte,
vzemite si čas za razmišljanje,
sodite po doseţkih,
pridobivajte in utrjujte samozavest
mislite na prihodnost,
pričakujte kritiko,
razmišljajte kot zmagovalec

»Motivacija brez akcije ne pomeni nič. Prav tako pa ne pomeni nič veliko število ciljev, idej
in načrtov, če nimamo motivacije oziroma energije za dosego svojih ciljev.« (Mori, 2002,
str. 220).
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Teorije po Maslowu se torej naj prej kaţejo po osnovnih potrebah, ki so potrebne za
ţivljenje, nato se šele počasi dvigujejo na višjo raven in postajajo vse večje in
zahtevnejše. Te potrebe razvrstimo na, (Po Brejcu, 2002, str. 57, 58):


fiziološke potrebe so temeljne biološke potrebe, ki jih človek pridobi z rojstvom
in se mu jih ni treba naučiti (potreba po zraku, hrani, pijači, spanju…),



potrebe po varnosti skupaj s fiziološkimi potrebami sodijo med eksistenčne
potrebe človeka, ki poleg hrane in pijače potrebuje tudi bivališče, ki ga ščiti
pred zunanjimi vplivi v najširšem pomenu besede,



socialne potrebe, z njimi razumemo potrebo po pripadnosti in ljubezni, po
socialni interakciji,



potrebe po spoštovanju, to so ţelje po moči, vplivu, ugledu, po tem, da nas
drugi spoštujejo,



potrebe po samopotrjevanju odsevajo ţeljo posameznika, da bi se spopadel z
zahtevnejšimi nalogami, kjer uspeh ni zagotovljen
Slika 2: Slikovni prikaz Maslow-e motivacijske teorije

SAMOPOT
RJEVANJE

PO SPOŠTOVANJU

SOCIALNE POTREBE

POTREBE PO VARNOSTI

FIZIOLOŠKE POTREBE

Vir: lasten
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4 GOSPODARSKA KRIZA IN NEZAPOSLENOST V SLOVENIJI

4.1 GIBANJE IN BREZPOSELNOST V SLOVENIJI

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti v prvem kvartalu leta 2010 po podatkih Eurostata
znašala 6,2 odstotka, kar je za 0,2 odstotka manj kot v zadnjem kvartalu leta 2009, ko je
znašala 6,4 odstotka.
Slovenija ima po podatkih Eurostata četrto najniţjo stopnjo brezposelnost v EU. Niţjo
stopnjo brezposelnosti v območju EU v prvem kvartalu leta 2010 imajo le še Nizozemska 4
odstotke, Avstrija 4,9 odstotka in Luksemburg 5,5 odstotka.

Graf 1: Gibanje registrirane brezposelnosti, 2006-2011

Vir: ZRSZ, Trg dela v številkah, 2011
Z nekajmesečnim zamikom se je gospodarska kriza pokazala tudi na trgu dela.
Brezposelnost je v letu 2009 močno narastla. Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo v
povprečju prijavljenih 86.354 brezposelnih oseb. V letu 2010 je brezposelnost močno
narasla in število brezposelnih oseb se je povečalo na 110.021. V letu 2011 se je
brezposelnost glede naraščanja postopoma umirila in se je aprila 2011 ţe drugič
zmanjšala. Ob koncu aprila 2011 je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih
111.561 oseb, kar je 2,1 odstotka manj kot marca. Zaposlilo oz. samozaposlilo se je 6.015
brezposelnih oseb, kar je za 54 odstotkov več kot aprila ( ZRSZ, 2011).
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Aprila 2011 se je na novo prijavilo 6.216 brezposelnih oseb, kar je 21,2 odstotka manj kot
v marcu in 12,7 odstotka manj kot aprila lani. Med tistimi, ki so se na novo prijavili je bilo
698 iskalcev prve zaposlitve, 1.665 trajno preseţnih delavcev in stečajnikov ter 2.918
brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V prvih štirih mesecih se je pri
Zavodu prijavilo največ oseb, ki so izgubile zaposlitev za določen čas in sicer 16.609 oseb,
prijavilo pa se je še 3.891 iskalcev prve zaposlitve ter 8.538 trajno preseţnih delavcev oz.
stečajnikov.
Od 8.603 brezposelnih oseb, katere je Zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo
oziroma samozaposlilo 6.015, to je kar 11,7 odstotka manj kot marca, v primerjavi z
aprilom 2010 pa je bilo zaposlitev za 54,0 odstotkov več. V letošnjih štirih mesecih se je iz
evidence odjavilo skupaj 33.013 oseb, od teh 23.494 zaradi zaposlitve, kar je 29,9
odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2010.
Tudi maj in junij sta beleţila upad brezposelnosti. Konec junija 2011 je bilo na Zavodu
prijavljenih 107.081 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot maja. Letos se je
zaposlilo 34.699 brezposelnih oseb, kar je skoraj tretjina več kot lani v istem obdobju.
Povpraševanje delodajalcev pa še naprej raste. Število brezposelnih oseb, se je tako junija
zmanjšalo ţe četrti mesec zapored. Ob koncu junija 2011 je bilo na Zavodu prijavljenih
107.081 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem
2010 pa je bila brezposelnost višja še za 9,1 odstotka. V prvih šestih mesecih letošnjega
leta je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 111.994 brezposelnih oseb, 13,1 odstotka
več kot v prvih šestih mesecih leta 2010.
Junija 2011 se je na novo prijavilo 6.454 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka več kot v
maju in 5,6 odstotka manj kot junija lani. Na novo se je prijavilo 650 iskalcev prve
zaposlitve, 1.973 trajno preseţnih delavcev in stečajnikov ter 2.863 brezposelnih zaradi
izteka zaposlitev za določen čas. V prvem polletju se je na Zavodu prijavilo 47.373
brezposelnih oseb, med njimi je bilo naj več oseb, ki so izgubile zaposlitev za določen čas,
teh je bilo kar 22.184. Prijavilo pa se je še 5.221 iskalcev prve zaposlitve ter 12.481 trajno
preseţnih delavcev oz. stečajnikov.
Od 8.007 brezposelnih oseb, ki jih je junija Zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo
oziroma samozaposlilo 4.946, kar je 21 odstotkov manj kot maja, v primerjavi z junijem
2010 pa je bilo zaposlitev za 16,7 odstotka več. V letošnjih šestih mesecih se je iz
evidence odjavilo skupaj 50.313 oseb, od teh 34.699 zaradi zaposlitve, kar je 28,4
odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2010.
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Graf 2: Registrirana brezposelnost po območnih sluţbah Zavoda RS za
zaposlovanje
število brezposelnih oseb
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Graf številka 2, nam prikazuje, da je število brezposelnih v območni sluţbi Celje ZRSZZ, v
juniju 2011 nekoliko večje v primerjavi z junijem 2010 in to nekje v povprečju za 500
brezposelnih oseb. V območni sluţbi Koper enako beleţijo porast v juniju 2011, v
primerjavi z junijem 2010, prav tako je v območnih sluţbah ZRSZZ, Kranj, Maribor, Nova
Gorica in Velenje. Sevnica in Trbovlje pa imata najmanjše odstopanje pa vendar je junij
2011 beleţil nekaj več brezposelnih oseb kot junij 2010. Največje odstopanje pa beleţi
območna sluţba ZRSZZ v Ljubljani in to kar za 3000 brezposelnih v povprečju. Na nekje
enaki ravni med primerjavo junij 2010 in junij 2011 ostaja Ptuj.

16

4.2 STRUKTURA BREZPOSELNOSTI

V strukturi brezposelnosti sta se zaradi mnoţičnega odpuščanja v minulih dveh letih
povečevala deleţa brezposelnih moških in brezposelnih trajno preseţnih delavcev in
stečajnikov. V zadnjih štirih mesecih, se število brezposelnih zniţuje, opazno pa je
predvsem nadaljnje povečevanje deleţa brezposelnih, ki so stari 50 let in več, ter deleţa
oseb, ki so ţe dlje časa brez zaposlitve.
Tabela 1: Struktura brezposelnosti primerjava junij 2010-11
v%
junij 2010

junij 2011

Ženske

47,7

46,9

Stari od 15 do 24 let

10,5

8,8

Stari od 25 do 39 let

37,5

35,5

Stari od 40 do 49 let

20,9

19,5

Stari 50 let in več

31,1

36,2

Trajno presežni delavci in brezposelni zaradi stečajev

29,3

29,5

Iskalci prve zaposlitve

13,8

13,5

Dolgotrajno brezposelni

43,7

45,3

Brezposelni s I.-II. stopnjo izobrazbe

37,4

35,9

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Deleţi starostnih skupin so se v primerjavi z lanskim junijem zmanjšali, enako velja tudi za
deleţ iskalcev prve zaposlitve in deleţ brezposelnih z najniţjo izobrazbo (I.-II. stopnja),
medtem ko so se deleţi brezposelnih s srednješolsko (V. stopnja), višjo in visokošolsko
izobrazbo (VI.-VIII. stopnja) povečali, deleţ brezposelnih s poklicno izobrazbo (III.-IV.
stopnja) pa je ostal nespremenjen. Povečal se je deleţ brezposelnosti ţensk, vendar
ostaja niţji. Ob koncu junija je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna 1 leto, 8
mesecev in 26 dni, konec junija 2010 pa 21 dni manj, to je 1 leto, 8 mesecev in 5 dni.
Graf 3: Primerjava strukture brezposelnosti meseca junija 2010 in 2011
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4.3 ZGODOVINA BREZPOSELNOSTI OD 1987-2010
Po letu 1987, tik pred razpadom nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
se je število brezposelnih oseb v Sloveniji začelo povečevati. Vzrok za to je bilo kar
desetkratno zmanjšanje gospodarskega trga. Brezposelnost je vrh dosegla leta 1993, ko
je bilo vseh brezposelnih oseb kar 129.087. Gre za najvišjo število brezposelnih v
zgodovini samostojne Slovenije. Brezposelnost je začela rahlo padati vse do leta 2008, ko
je nastopila svetovna gospodarska kriza, katera je po mnenju nekaterih poznavalcev
najhujša v zgodovini. V letu 2008 je bilo 63.216 brezposelnih oseb. Posledice krize so se
na področju zaposlovanja pokazale v letu 2009, ko se je začelo število brezposelnih zopet
povečevati in se je povečevalo tudi v letu 2010. Število in stopnja brezposelnih sta se sicer
v obdobju od leta 2000 do leta 2008 zniţevali in v septembru 2008 dosegli najniţje
število. V oktobru 2010 je število brezposelnih zopet preseglo mejo 100.000. V primerjavi
z letom prej je priliv v brezposelnost v letu 2010 precej bolj upočasnjen. Do novembra
2010 je bilo registriranih povprečno 99.220 brezposelnih oseb, ob koncu oktobra (v času
analize) pa je bilo na Zavodu prijavljenih 102.683 oseb. Stopnja registrirane
brezposelnosti, izračunana kot deleţ brezposelnih oseb med vsemi aktivnimi prebivalci
Slovenije, je do konca oktobra 2010 10,6 odstotka, kar je 1,5 odstotne točke več kot v
letu 2009. Še vedno naraščajoče število brezposelnih je posledica gospodarske krize iz
leta 2008, kar se še danes kaţe v obliki stečajev številnih podjetij in odpuščanju delavcev,
poleg tega pa se je v oktobru 2010 brezposelnost nekoliko povečala tudi na račun iskalcev
prve zaposlitve, (ZRSZZ, 2011).
Graf 4: Primerjava delovno aktivnega prebivalstva med leti 2000-2010 in
povprečna registrirana brezposelnost oseb med leti 2000-2010
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Kot je razvidno iz grafa, je delovno aktivno prebivalstvo iz leta v leto nekoliko raslo in leta
2008 doţivelo vrhunec. Zaradi gospodarske krize je začelo počasi upadati. Registriranost
brezposelnih oseb je bila v letih 2000-2003 nekje na meji okoli 100.000, nato je z letom
2003 začela upadati in je številka do leta 2008 padla nekje pod 65.000. Po letu 2008 je
tudi ta številka zaradi svetovne gospodarske krize začela naraščati in je leta 2010 zopet
dosegla mejo nekje nad 100.000.
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5 PREDSTAVITEV OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Slika 3: Uradni grb občine Slovenske Konjice

Vir: Občina Slovenske Konjice, 2011

5.1 SLOVENSKE KONJICE KOT MESTO CVETJA IN VINA

Tik preden vas v svoj objem zavijejo mogočni pohorski gozdovi, se odprejo vrata v mesto
s tisočletno starotrško zasnovo, Slovenske Konjice. Prijazno srednjeveško podeţelsko
mesto s skoraj šest tisoč prebivalci je poloţeno med skrivnostno Konjiško goro na eni
strani, na drugi ga objemajo sončni zlati griči vinorodnih Škalc. Mesto, katerega prva pisna
omemba sega v leto 1146 pod nazivom Counowiz, s številnimi okoliškimi vasmi zaokroţa
podobo doline ob reki Dravinji. Slovenske Konjice so središče Dravinjske doline, ki se od
tukaj s svojimi lepo obdelanimi polji in griči odpre vse do Boča, Ptujske gore, Haloških
goric in Dravskega polja. Občina je bila ustanovljena 4. 10. 1994. Pristojna upravna enota
je Slovenske Konjice, občina meri 97,8 km² , naselij je 58, katastrskih občin 18 ter 16
krajevnih skupnosti. Občina ima 14.223 prebivalcev (Občina Slovenske Konjice, januar
2008).

19

Slika 4: Pogled na stari mestni trg danes

Vir: Občina Slovenske Konjice, 2011

5.2 VIZIJA OBČINE SLOVENSKE KONICE

Občina Slovenske Konjice je podeţelska občina in ţeli takšna tudi ostati. Uspešno in
vitalno gospodarstvo, ki okolja ne obremenjuje prekomerno. Občina Slovenske Konjice je
zdravo ţivljenjsko okolje z dobrimi moţnostmi za rekreacijo, poleg tega pa še kakovostne
javne storitve in urejena infrastruktura, ki omogoča sodobno ţivljenje v zdravem okolju,
upošteva spoznanja trajnostnega razvoja, prostorske moţnosti za širjenje gospodarskih
dejavnosti in gradnjo stanovanj. V takšni občini ţivijo zadovoljni in ustvarjalni ljudje,
priseljujejo pa se tudi novi, saj so Slovenske Konjice v širšem srednjeevropskem prostoru
poznane kot mesto priloţnosti.
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5.3 STRATEŠKI CILJI OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Iz zgornje vizije izhajajo trije ključni strateški cilji, ki jih ţeli občina Slovenske Konjice
doseči v srednjeročnem obdobju, to pa so:




uspešno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo na proizvod
vrhunsko ţivljenjsko in delovno okolje
ustvarjalni ljudje/druţba

5.4 OBRT IN INDUSTRIJA OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Na območju občine Slovenske Konjice so se razvijale številne dejavnosti vse od antike pa
vse do današnjih dni. Ves čas do začetka industrializacije je prebivalstvo ţivelo poleg
agrarnih dejavnosti tudi od prometa, trgovine, obrti in gostinstva. Prisotna tranzitna
trgovina je za seboj potegnila tudi furmanstvo in razvoj manufaktur vseh vrst: rudarske,
fuţinarske, glaţutarske, usnjarske, ţagarske in drugih.
Iz usnjarske manufakture se je po 2. svetovni vojni razvilo podjetje Konus - usnjarsko
kemični kombinat. Konus je konec 80-ih let proizvajal vrhnje goveje, telečje in svinjsko
usnje za obutev, konfekcijo in galanterijo, tehnične jermene, izdeloval in predeloval
umetno usnje ter usnjene surovine, termoplaste, konfekcioniral tkane in netkane
materiale (filtri, filtrske maske, čistilne krpe, abrazivi, rokavice, obutveni vloţki). Opravljal
je inţeniring, raziskave, nadzor kakovosti, komercialne storitve ter trgoval z ţivilskimi in
neţivilskimi izdelki na debelo in drobno. Leta 1990 je Konus zaposloval 1588 delavcev. Po
razpadu Jugoslavije leta 1991 je iz poslovnega sistema Konus nastalo več manjših druţb,
katere so se samostojno poskušale uveljaviti na trgu. Število zaposlenih se je močno
padlo, uspeh novonastalih druţb pa je bil različen. Veliko se jih je znašlo v stečaju, na
pogoriščih prejšnjih so nastajale nove: Konus Konex, proizvodnja transportnih in
pogonskih elementov, netkanih materialov in filtrov, d.o.o., Konus Kon, proizvodnja
usnjenih izdelkov in trgovina d.o.o., Isokon, proizvodnja in predelava termoplastov d.o.o.,
Kostroj-strojegradnja, d.o.o.
Na območju občine je registriranih 391 samostojnih podjetnikov. Največ med njimi se jih
ukvarja s predelavo različnih plastičnih mas in izdelavo izdelkov iz njih, splošnimi
mehaničnimi in strojnimi deli ter proizvodnjo kovinskih izdelkov, različnimi gradbenimi deli,
trgovino, gostinstvom in avtoprevozništvom. V teh podjetjih je zaposlenih 643 ljudi.
Registriranih je tudi 256 druţb različnega statusa, v katerih je zaposlenih 1.961 ljudi.
Največ je druţb, ki se ukvarjajo s predelavo različnih plastičnih mas in izdelavo izdelkov iz
njih, gradbeništvom, trgovino in svetovalnimi storitvami (Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve, Izpostava Celje, oktober 2004).
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Struktura gospodarskih druţb (GD) in samostojnih podjetnikov (SP) po dejavnosti, številu
zaposlenih v letu 2003:

Tabela 2: Struktura GD in SP po dejavnostih

Dejavnost
Kmetijstvo, lov,
gozdarstvo
Predelovalne
dejavnosti
Oskrba z
električno
energijo, plinom in
vodo
Gradbeništvo
Trgovina
Gostinstvo
Promet
Finančno
posredništvo
Poslovanje z
nepremičninami,
poslovne storitve
Izobraţevanje
Zdravstvo in
socialno varstvo
Druge javne
skupne in osebne
storitve
Skupaj

Št. subjektov

Št. zaposlenih
GD
SP
117
7

GD
2

SP
1

70

92

1.212

304

2

0

53

-

37
81
1
5
1

65
69
40
47
1

190
173
13
7
0

150
47
48
52
0

44

45

149

19

3
1

1
1

6
10

0
0

9

29

31

18

256

391

1.961

643

Vir: AJPES, 2003, Izpostava Celje
Glede na strukturo, po dejavnosti in velikosti podjetij na območju občine lahko sklepamo,
da je interes po zazidljivih območjih z ustrezno komunalno infrastrukturo, namenjenih
razvoju predelovalnih in storitvenih dejavnosti, precej velik. Na območju občine Slovenske
Konjice se nahaja več poslovno - industrijskih con, kjer je še vedno dovolj prostora za
različne dejavnosti, v nekaterih pa so tudi moţnosti prostorske širitve. Problemi, s katerimi
se srečujejo podjetja na območju občine:





nepovezanost podjetij
premalo lastnega razvoja in vlaganj v tehnološke inovacije
nizka dodana vrednost na zaposlenega
pomanjkljivo znanje/kvalificiranost delovne sile predvsem v smislu operativnih
znanj
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5.5 SWOT ANALIZA ZA INDUSTRIJO IN OBRT OBČINE SLOVENSKE
KONJICE

5.5.1 PREDNOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE

V občini sta dobro razvita obrt in podjetništvo, ki imata v Slovenskih Konjicah dolgoletno
tradicijo. Obstajajo tudi večja industrijska podjetja, ki so se uveljavila tako doma kot v
tujini. Okoli 50 odstotkov svojih izdelkov prodajo na tuje trge. Dobra prometna lega in
primerna infrastruktura omogočata še nadaljnji razvoj obrti in podjetništva in sta primerni
tudi za tuje investitorje.

5.5.2 SLABOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE

V občini je veliko pomanjkanje povezovanja med organizacijami. Ne obstaja niti ena večja
mreţa med seboj povezanih podjetij. Podjetja ne vlagajo zadosti v tehnološki razvoj, v
izdelkih pa je čutiti premalo lastnega znanja ali pa se izdelujejo izdelki z nizko dodano
vrednostjo.

5.5.3 PRILOŢNOSTI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE

Veliko je število podjetij katera poslujejo v isti panogi in ponujajo moţnost medsebojnega
povezovanja, takšna podjetja bi se lahko med seboj specializirala za določene izdelke in
storitve in ustanovila skupno organizacijo za določene izdelke in storitve ter hkrati
ustanovila skupno organizacijo (raziskovalni ali izobraţevalni center,marketing), ki bi
izvajala storitve po niţjih cenah za celotno mreţo. Pri tem bi se tudi zmanjšali celotni
stroški prodora na tuje trge.

5.5.4 CILJI SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE

Občina Slovenske Konjice ima veliko ciljev na področju obrti, ki jih ţeli uresničiti v
določenem času. Kateri so ti cilji občine Slovenske Konjice na področju obrti:




Prednostno spodbujati razvoj in širitev podjetništva in obrti z višjo dodano
vrednostjo
V občini zagotavljati prostorske moţnosti za razvoj industrijskih in obrtnih
dejavnosti
V občini bodo imele prednost okolju prijazne dejavnosti in tiste, ki bodo odpirale
nova kvalitetna delovna mesta
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5.5.5 NALOGE SWOT ANALIZE ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE

Razvoj obrti in industrije bo prostorsko usmerjen v za to določena območja.
Občina bo skrbela za urejeno komunalno in cestno infrastrukturo. V prostorskih planih
bodo zagotavljali prostor za širitev industrije in obrti, tudi večjih kompleksov ob avtocesti.
Izvajale se bodo subvencije komunalnega opremljanja zemljišč za razvoj podjetništva v
smislu pridobitve novih programov in novih delovnih mest. Prizadevalo se bo za
povezovanje vseh gospodarskih panog (podjetništvo, turizem, kmetijstvo) za skupen
nastop na poslovnih prireditvah in trţiščih in ustvarjanje ugodnega podpornega okolja za
nova podjetja.

5.5 CILJI IN PROJEKTI NA PODOČJIH DO LETA 2020 V OBČINI
SLOVENSKE KONJICE

Občina Slovenske Konjice ima projekte in cilje, katere ţeli izpolniti nekje do leta 2020.
Kateri so cilji in projekti na področju občine Slovenske Konjice vse do leta 2020:


Prebivalstvo: hraniti starostno strukturo prebivalstva, izobrazbena struktura
zaposlenega prebivalstva bo boljša od drţavnega povprečja.



Naloge: s prostorsko politiko in gradnjo omogočiti čim boljši razvoj
gospodarskih dejavnosti in priseljevanja ljudi in podjetij. Naloge so tudi razširiti
izbiro izobraţevalnih programov in izboljšati dostopnost izobraţevanja. Večje
vzpodbujanje med šolstvom in delodajalci pomeni vključevanje mladih
diplomantov v delovna okolja. Naloga je tudi skrb za zagotavljanje kvalitete
bivanja in preprečevanja odseljevanja mladih in izobraţenih kadrov.



Projekti: Slovenske Konjice kot izobraţevalno
prostorskega razvoja in stanovanjske politike.



Cilji: Zagotoviti kakovost bivanja in delovno okolje na območju celotne
občine. Racionalno in usklajeno umeščanje dejavnosti v prostoru. Cilj je, da
Slovenske Konjice ostanejo podeţelsko mesto, kar pa pomeni, da razvoj in
poselitev ne bosta skoncentrirana le v občinskem središču. Potrebno je
usklajeno širiti naselje Tepanje in Loče ter ohranjati poseljenost v ostalih
naseljih.

središče,

spodbujanje

Do leta 2020 se bo v občini zgradilo najmanj 200 stanovanjskih enot, zagotovili se bodo
prostorski pogoji za gradnjo 200 druţinskih stanovanjskih objektov. Ohranjanje in
oţivitev starega mestnega jedra v Slovenskih Konjicah.
V vseh naseljih bodo zagotovljene prostorske moţnosti za stanovanjsko gradnjo in razvoj
mirnih dejavnosti z upoštevanjem lokacijskih moţnosti in omejitev v prostoru. Za širjenje
proizvodnih dejavnosti pa bodo urejene komunalno opremljene poslovne in industrijske
cone na primernih lokacijah. Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in
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racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mreţo gospodarskih in storitvenih
dejavnosti ter dostopnostjo do javne infrastrukture.
Popestritev gospodarskih dejavnosti na podeţelju ter spodbujanje sodelovanja med
mestom in podeţelskimi naselji. Vse bolj se bo podpirala gradnja kvalitetnih in
nadstandardnih stanovanj. Vlagalo se bo v vzdrţevanje in obnovo objektov v starem
mestnem jedru Slovenskih Konjic in v drugih naseljih. Veliko se bo vlagalo v adaptacijo in
rekonstrukcijo objektov in podstrešij za ureditev stanovanj v starem mestnem jedru v
smislu oţivitve starega mestnega jedra.
Projekti zajemajo naslednje:




izdelava strategije prostorskega razvoja občine Slovenske Konjice in ustreznih
izvedbenih prostorskih aktov
izgradnja 200 stanovanjskih enot do leta 2020
oţivitev starega mestnega jedra v Slovenskih Konjicah (program, obnova objektov
in nove vsebine)
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6 GIBANJE IN BREZPOSELNOST V OBČINI SLOVENSKE
KONJICE

6.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST UE SLOVENSKE KONJICE

Na območju Upravne enote Slovenske Konjice, ki jo zajemajo občine Slovenske Konjice,
Zreče in Vitanje, je bilo konec februarja 2011 registriranih 1.322 brezposelnih oseb. V
primerjavi z januarjem 2011 je brezposelnost padla za okoli 1 odstotek. V celotni celjski
regiji pa se pozna tudi odprtje sezonskih del na področju sadjarstva in hmeljarstva.
Tabela 3: Brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-februar 2011

število brezposelnih
UE Slovenske Konjice
občina Slovenske Konjice
občina Zreče
občina Vitanje

januar 2011
1.343
880
331
132

februar 2011
1.322
872
321
129

Vir: Novice, 2011
Kot je lahko razbrati iz tabele, je bilo v UE Slovenske Konjice januarja 2011 21
brezposelnih več kot februarja 2011. V občini Slovenske Konjice jih je bilo januarja 8
brezposelnih več kot v februarju, v občini Zreče je bilo januarja 10 brezposelnih več kot
februarja, občina Vitanje pa je iz januarja na mesec februar zmanjšala število za tri
brezposelne.
Graf 5: Brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-februar 2011
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Vir: lasten
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Vitanje

6.2 DRUŢBE IN PODJETNIKI UE SLOVENSKE KONJICE

Druţbe in podjetniki so v letu 2010 poslovali nekoliko bolje kot v letu 2009, ampak se
kriza še vedno čuti. Celjska izpostava Republiške agencije za javnopravne evidence in
storitve je objavila prve rezultate poslovanja gospodarskih druţb in manjših podjetnikov
na območju savinjske statistične regije za leto 2010. Ti sicer po naj bolj kriznem letu 2009
kaţejo na rahlo oţivitev gospodarstva, je pa ekonomska kriza lani še vedno vplivala na
uspešnost slovenskega gospodarstva (Novice 2011, št. 1047, str. 4 ).
Na konjiškem, zreškem in vitanjskem področju je bilo ob koncu lanskega leta 461
gospodarskih druţb in 728 samostojnih podjetnikov, ki so skupaj zaposlovali 6.262 oseb.
Kot je razvidno iz podatkov, se je v vseh treh občinah skupaj v letu 2010 število
zaposlenih v gospodarskih druţbah nekoliko zvišalo. Najbolj na zreškem, kjer so druţbe
zaposlile 61 oseb, na območju konjiške občine so zaposlili 31 oseb in v Vitanju 1 osebo.
Nekoliko drugačen trend je zaznati pri samostojnih podjetnikih. Če so še v letu 2009 v
vseh treh občinah skupaj zaposlovali 807 oseb, se je v letu 2010 to število zniţalo na 778.
Na konjiškem območju so samostojni podjetniki izgubili 44 zaposlenih, na vitanjskem štiri,
na zreškem pa je nasprotno zaznati opazitveni trend, podjetniki so namreč tam na novo
zaposlili 19 oseb (Novice 2011,št. 1047, str. 4).
461 druţb na območju konjiške, zreške in vitanjske občine je skupaj ustvarilo skoraj 15
milijonov evrov čistega dobička, obenem pa za dobrih 5 milijonov evrov čiste izgube.
Druţbe so v letu 2010 zvišale tudi prihodke na tujem trgu, konjiške slabih 79 milijonov
evrov na skoraj 111 milijonov evrov, zreške dobrih 125 milijonov evrov na skoraj 144
milijonov evrov, vitanjske pa z dobrih 4 milijonov evrov na dobrih 6 milijonov evrov. Tudi
dodana vrednost je bila konec leta 2010 višja kot leto poprej – na konjiškem in zreškem
za okoli 11 milijonov evrov, v Vitanju pa za dobrih 200 tisočakov (Novice 2011, št. 1047,
str. 4).
728 samostojnih podjetnikov je na območju treh občin lani ustvarilo skoraj 80 tisoč evrov
skupnih prihodkov, kar je le slabih 5 tisočakov več kot leto poprej. Tudi konjiški in zreški
podjetniki so lani zvišali neto dodano vrednost, in sicer konjiški za skoraj tri tisočake,
zreški za okoli 4.600 evrov. So pa nekoliko povečali tudi skupne odhodke: konjiški
podjetniki za skoraj več kot 1.300 evrov, zreški pa za več kot 3.500 evrov, med tem ko so
jih vitanjski zniţali za dobrih 300 evrov (Novice 2011, št. 1047, str. 4).
Tabela 4: Druţbe in samostojni podjetniki v UE Slo. Konjice 2010

Občine
Slo. Konjice
Zreče
Vitanje
Skupaj

Število
gospodarskih
druţb
341
103
17
461

Število
zaposlenih
2.603
2.814
67
5.484
Vir: Novice, 2011
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Število
samostojnih
podjetnikov
472
203
53
728

Število
zaposlenih
470
271
37
778

6.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO IZOBRAZBI UE SLOVENSKE
KONJICE

Tabela 5: Število brezposelnih oseb januar-junij 2011 po izobrazbi v UE
Slovenske Konjice

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

I.
261
261
248
241
243
231

II.
43
40
39
37
35
35

III.
7
7
6
5
5
5

IV.
224
221
220
215
204
203

V.
259
259
261
264
256
255

VI.
18
16
15
14
15
16

VII.+VIII.
63
64
61
66
67
69

B.Š.
5
4
4
4
4
5

Skupaj
880
872
854
846
829
819

Vir: ZRSZZ, 2011
Kot je razvidno iz tabele, je brezposelnost na določenih stopnjah izobrazbe upadala, na
določenih pa celo naraščala. Majhen upad lahko opaziti na I., II., III., IV. in VI. stopnji
izobrazbe, medtem ko je V. stopnja izobrazbe nekoliko narasla od januarja do aprila,
vendar je v mesecu maju in juniju zopet nekoliko padla, VII. In VIII. je od januarja pa do
junija nihala, nato pa junija nekoliko narasla.

Graf 6: Število brezposelnih oseb po izobrazbi v UE Slovenske Konjice januarjunij 2011
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VI.
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Vir: lasten
Iz grafa je razvidno, da najvišji odstotek brezposelnosti beleţi I. stopnja izobrazbe,
sklepamo lahko, da je brezposelnih s takšno izobrazbo največ, za 1 odstotek zaostaja V.
stopnja izobrazbe, nato ji sledi VI. stopnja izobrazbe s 25 odstotki brezposelnih oseb,
ostale stopnje izobrazbe si sledijo v nekakšni manjšini: 7 odstotkov beleţi VII.+VII.
stopnja izobrazbe, 5 odstotkov II. stopnja izobrazbe, sledita 2 odstotka s VI. stopnjo
izobrazbe, vsaka po 1 odstotek pa imata III. stopnja izobrazbe in B.Š..
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6.4 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO STAROSTI UE SLOVENSKE
KONJICE

Tabela 6: Brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice januar-junij
2011 in leto 2010

2011
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
2010
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

do 18

od 18
do 25

od 25
do 30

od 30
do 40

od 40
do 50

od 50
do 60

60 in
več

Skupaj

1
1
1
2
2
1

92
96
93
91
77
72

152
148
140
133
137
140

182
180
172
175
174
176

156
149
150
153
148
140

270
269
270
267
265
265

27
29
28
25
26
25

880
872
854
846
829
819

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

119
109
112
106
102
97
102
104
91
116
110
96

132
132
126
125
128
131
132
131
118
141
147
147

151
155
161
159
162
169
175
175
168
165
167
173

147
141
135
141
142
144
147
150
144
147
147
152

215
226
226
235
239
236
233
226
228
230
239
272

19
25
27
27
29
30
32
32
31
32
27
28

783
789
787
793
802
807
821
818
780
831
837
868

Vir: ZRSZZ, 2011
Graf 7: Registrirana brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice od
januarja do junija 2011 v odstotkih
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30-40

40-50

Graf 8:Registrirana brezposelnost po starosti v UE Slovenske Konjice v letu
2010 v odstotkih
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Kot je lahko iz obeh grafov razbrati, je odstotek pri kategoriji do 18 let zelo majhen
oziroma nič. Leto 2011 se je glede na uradne podatke iz urada za zaposlovanje začelo
dokaj spodbudno. Najbolj se pozna pri skupini od 18 do 25 let, katera je v nasprotju z
letom 2010 v letu 2011 padla nekje v povprečju za 5 odstotkov. V skupini od 25 do 30 let
ostaja v povprečju enak, v skupinah od 30 do 40 let je v letu 2011 večje za 2 odstotka kot
v letu 2010, v skupini 40 do 50 let je za 1 odstotek v letu 2010 večje. Skupina
brezposelnih od 50 do 60 let je v letu 2011 v prvih 4 mesecih porasla za 3 odstotke ,
skupina nad 60 let je v prvem obdobju leta 2011 po starosti večja za 1 odstotek.
Komentar: to niso ravno podatki, s katerimi bi lahko bili zadovoljni, ampak glede na dani
rezultat pomeni, da nekaj se le premika tudi za starejše delavce, ki so morda tik pred
upokojitvijo ali pa jih čaka le še nekaj let aktivnega dela. Prav tako je spodbuden podatek
pri mlajših delavcih, če lahko rečem začetnikih, ki še nimajo izkušenj, saj se upad
brezposelnosti v občini Slovenske Konjice pozna ravno pri tej skupini. To pomeni, da
občina dela v tej smeri, da se vzpodbuja zaposlovanje mladih in se jim dajo moţnosti
pridobitve izkušenj. Vendar pa je še veliko takšnih, ki morda bodisi zaradi svoje starosti ali
pa pomanjkanja izkušenj ne dobijo dela.
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6.5 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI
UE SLOVENSKE KONJICE

Tabela 7: Registrirana brezposelnost v UE Slovenske Konjice po trajanju
brezposelnosti januar-junij 2011 in leto 2010

2011

Do
3
mesecev

3-6
mesecev

6-9
mesecev

9-12
mesecev

1-2
leti

2-3
leti

3-5
let

5-8
let

nad
8 let

Skupaj

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
2010
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

194
162
122
240
119
113

122
142
156
316
117
85

78
70
80
218
96
110

61
66
68
96
60
70

173
181
172
270
178
176

88
90
95
160
97
103

65
63
63
100
64
66

53
54
53
58
53
51

45
44
45
42
45
45

880
872
854
1500
829
819

138
127
126
134
137
141
145
134
119
165
177
205

141
150
146
104
102
99
105
106
98
98
92
105

83
72
65
108
119
117
80
83
78
79
79
75

61
73
62
59
55
54
88
98
92
63
63
56

164
171
188
185
188
192
195
182
168
194
188
187

57
54
56
55
51
56
60
64
70
74
80
82

43
43
42
45
51
50
51
54
53
55
58
59

53
56
59
59
56
53
52
51
57
59
55
54

43
43
43
44
43
45
45
46
45
44
45
45

783
789
787
793
802
807
821
818
780
831
837
868

Vir: ZRSZZ, 2011
Graf 9: Registrirana brezposelnost UE Slovenske Konjice januar-junij 2011 po
trajanju brezposelnosti v odstotkih
5%

6%

22%

7%
10%

14%

7%

9%

20%

do 3 mes.
2-3 leti

3-6 mes.
3-5 let

6-9 mes.
5-8 let

Vir: lasten
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9-12 mes.
nad 8 let

1-2 leti

Graf 10: Registrirana brezposelnost UE Slovenske Konjice za leto 2010 po
trajanju brezposelnosti v odstotkih
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18%

5%

7%
18%

21%

8%

11%

do 3 mes.

3-6 mes.

6-9 mes.

9-12 mes.

2-3 leti

3-5 let

5-8 let

nad 8 let

1-2 leti

Vir: lasten
Kot je iz obeh grafikonov razvidno, je največ brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti
skupina do treh mesecev. To so večina tisti, ki so nenadoma ostali brez sluţbe zaradi
različnih razlogov, in pa osebe, ki so končale šolanje in si iščejo prvo zaposlitev. Druga
skupina, ki beleţi največje število brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti,pa je od 9
do 12 mesecev. Najmanj je zabeleţeno obdobje 5-8 let ali nad 8 let, iz katerega je lahko
sklepati, da so to osebe, ki so morda delno invalidne, ki so morda zaradi tehnološkega
viška ali pa stečaja podjetja v nekem srednjem starostnem obdobju ostali brez sluţbe in
so ţe padli v starostno skupino, kjer je najteţje dobiti sluţbo in se jih delodajalci
nemalokrat radi izogibajo zaradi morebitnih bolniških odsotnosti, zmanjšane fizične
zmogljivosti; to so osebe nad 50 let.
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6.6 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO SPOLU UE SLOVENSKE
KONJICE

Tabela 8: Registrirana brezposelnost v UE Slovenske Konjice po spolu, januarjunij 2011 in leto 2010

2011
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
2010
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Moški
442
440
443
424
416
410

Ţenske
438
432
421
422
413
409

Skupaj
880
872
854
846
829
819

375
389
391
395
393
393
401
399
383
412
411
438

408
400
396
398
409
414
420
419
397
419
426
430

783
789
787
793
802
807
821
818
780
831
837
868

Vir: ZRSZZ, 2011
Graf 11: Registrirana brezposelnost po spolu UE Slovenske Konjice januar-junij
2011
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Vir: lasten
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maj

junij

Graf 12: Registrirana brezposelnost po spolu v UE Slovenske Konjice za leto
2010

440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
moški

ženske

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

Vir: lasten
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7 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Temeljni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšanje brezposelnosti oz. doseganje
polne zaposlenosti. Polno zaposlenost je potrebno doseči tako, da se zagotovi delo vsem,
ki ţelijo delati. Tega cilja pa aktivna politika zaposlovanja ne more doseči, zato se ukvarja
predvsem z vprašanji, kako omejiti brezposelnost (Svetlik 1985, 116-117).
Med ukrepi za izboljšanje dela sluţb za zaposlovanje je tudi obvezno registriranje prostih
delovnih mest. Glavni namen je, da bi skrajšali čas čakanja na zaposlitev in čas, ki je
potreben za zasedbo prostih delovnih mest. Delodajalci pa so mnenja, da drţavne sluţbe
zaposlovanja ne rešujejo njihovih problemov, kot je pomanjkanje delavcev s specifičnimi
sposobnostmi, ampak rešujejo predvsem probleme brezposelnosti (Svetlik 1985, 118127).

7.1 SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

Namen APZ je pomagati brezposelnim do zaposlitvenih moţnosti, se pravi iskati zaposlitve
in nuditi moţnost dodatnega izobraţevanja. Namen je tudi spodbujanje k
samozaposlovanju brezposelnih oseb in spodbujanje k zaposlovanju teţje zaposljivih oseb.
Čim več je potrebno vključevati brezposelne v javno izobraţevalne programe, vključevanje
se izvaja na podlagi zaposlitvenega načrta.

7.2 STRUKTURA UKREPOV DRŢAVE

Kateri so ukrepi drţave na področju brezposelnosti in iskanje zaposlitve:









Sofinanciranje novih delovnih mest v gospodarstvu, na podlagi planov, programov,
javnih razpisi pa so objavljeni v uradnem listu
Sofinanciranje in ohranjanje obstoječih delovnih mest
Zagotavljanje sredstev za pomoč pri izobraţevanju in usposabljanju
Zagotavljanje sredstev »job rotation« , to pomeni, da delodajalec pošlje delavca
na izobraţevanje, za ta čas pa zaposli brezposelno osebo in stroške za to osebo
krije drţava
Za teţje zaposljive kategorije (invalidi, dolgotrajno brezposelni, starejši delavci),
drţava krije prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje (mladina do 18
let in starejši od 55 let)
Pomoč pri usposabljanju novo sprejetih delavcev
Nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih mest
Javna dela, organizira jih drţava skupaj z lokalnimi skupnostmi. Osebe sklepajo
pogodbe za določen čas največ do 1 leta, izjemoma pa se lahko pogodba podaljša.
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7.3 FINANCIRANJE IZVAJANJA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejema vlada. Poseben element v tem
okviru so javna dela, ki jih organizira Zavod RS za zaposlovanje. Opredeljena so kot
lokalni ali drţavni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih
delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se
organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraţevalnih in drugih programov.
Izvajanje aktivne politike izobraţevanja se financira iz proračuna , tudi iz evropskega ter iz
sklada dela, ta finančna sredstva zbirajo drţava, gospodarske druţbe, sindikati.

7.3.1 VKLJUČITEV OSEB V AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Ukrepi





so namenjeni različnim ciljnim skupinam:
brezposelnim osebam
iskalcem zaposlitev
šoloobveznim
zaposlenim

Prednost pri vključevanju v APZ imajo osebe , ki prejemajo denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke.
Postopek vključitve:




brezposelne osebe, katerih zaposlitev je ogroţena, so upravičene do APZ
mladi, ki se še šolajo
zaposleni neposredno ali na podlagi projekta delodajalca

Denarne dodatke se osebam, ki so vključeni v APZ, izplačuje na njihov TRR. Denarni
izdatki se plačujejo za dodatek na aktivnost, potne stroške, nadomestilo ţivljenjskih
stroškov, obvezno zdravstveno zavarovanje, stroške predhodnega zdravniškega pregleda.

7.3.2 USPOSABLJANJE, IZOBRAŢEVANJE IN SVETOVANJE

Cilj in namen je povečanje fleksibilnosti brezposelnih oseb, jih informirati, motivirati,
skratka jih vključevati v APZ, da si bodo pridobili spretnosti, znanja, ki bodo povečala
njihovo moţnost zaposlitve. Spodbuja se povečanje zaposlovanja diplomantov preko
subvencij.
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8 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Sestavila sem anketni vprašalnik, s katerim sem hotela ugotoviti, koliko vpliva
brezposelnost na stres in kakšna je motivacija anketirancev. Anketirala sem 100 oseb, ki
so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje v Slovenskih Konjicah. Anketiranci so na zavodu
za zaposlovanje razdeljeni v posebne skupine, kjer imajo vsakodnevne delavnice po 4 ure
na dan.
1. Obkroţite spol.
Tabela 9: Vrsta spola

Spol
Moški
Ţenski

Število
62
38
Vir: lasten

Iz zgornje tabele je razvidno, da je anketo reševalo 62 moških in 38 ţensk.
Graf 13: Vrsta spola v procentih
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Vir: lasten
Iz grafa številka 13 je razvidno, da je anketo reševalo 62 odstotkov moških in 38
odstotkov ţensk. Da je v času izpolnjevanja ankete večja populacija moških, kaţe na to,
da je veliko moških ostalo brez delovnih mest, ki veljajo za fizična, ostalo so prvi iskalci
zaposlitve. Ţenske so večinoma iz podjetij, kjer je bil opravljen stečaj ali pa so tudi prve
iskalke zaposlitve.
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2. V katero starostno skupino spadate?
Tabela 10: Starost anketirancev

Starost
Mlajši od 20 let
21-35 let
36-50 let
Nad 50 let

Število
1
46
40
13
Vir: lasten

Iz tabele številka 10 je lahko razbrati, da je v starostni skupini mlajših od 20 let eden
anketiranec, v starostni skupini med 21-35 let je bilo 46 vprašanih, v skupini med 36 in 50
let je bilo 40 vprašanih, nad 50 let pa je bilo 13 vprašanih.
Graf 14: Starost anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
Iz grafa številka 14 je lahko razbrati, da je v starostni skupini mlajših od 20 let 1 odstotek
vprašanih, v starostni skupini med 21-35 let je bilo 46 odstotkov vprašanih, v skupini med
36 in 50 let je bilo 40 odstotkov vprašanih, nad 50 let pa je bilo 13 odstotkov vprašanih.
Kot je razvidno, je največ brezposelnih v Občini Slovenske Konjice med 21 in 35 letom ter
med 36 in 50 letom. Ti ljudje so večinoma na začetku kariere, bodisi so ravno končali
šolanje in iščejo prvo zaposlitev, ali je njihovo delovno mesto postalo nepotrebno ali pa so
podjetja padla v stečaj.
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3. Vrsta izobrazbe
Tabela 11: Vrsta izobrazbe anketirancev

Izobrazba
OŠ ali manj
Poklicna
Srednja
Višja
Visoka
Univerzitetna ali več

Število
15
42
35
6
2
0
Vir: lasten

Iz tabele številka 11 je razvidno, da ima 15 vprašanih osnovnošolsko izobrazbo ali manj,
42 vprašanih ima končano poklicno šolo, 35 vprašanih je zaključilo srednjo šolo, medtem
ko je pridobilo visokošolsko izobrazbo 6 vprašanih, visoko pa 2 vprašana, med vsemi
anketiranimi pa ni bilo nobenega z univerzitetno, magistrsko ali doktorsko izobrazbo.

Graf 15: Vrsta izobrazbe anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten

Iz grafa številka 15 je razvidno, da ima 15 odstotkov vprašanih osnovnošolsko izobrazbo
ali manj, 42 odstotkov vprašanih ima končano poklicno šolo, 35 odstotkov vprašanih je
zaključilo srednjo šolo, visokošolsko izobrazbo je končalo 6 odstotkov vprašanih, visoko pa
2 odstotka vprašanih, z nič odstotki pa se ponašajo tisti z univerzitetno , magistrsko ali
doktorsko izobrazbo, iz česar lahko sklepamo, da se v občini Slovenske Konjice za
tovrstne visoko izobraţene ljudi še vedno najde kakšno delovno mesto in jim je zato
odprtih več poti in moţnosti.
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4. Ali ste kdaj opravljali študentsko delo?
Tabela 12: Ali ste kdaj opravljali študentsko delo?

Opravljanje študentskega dela
Da
Ne

Število
52
48

Vir: lasten
Večina vprašanih, to je 52, je ţe opravljalo študentska dela, 48 vprašanih pa nikoli ni
opravljalo študentskih del.

Graf 16: Opravljanje študentskega dela v odstotkih
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Študentska dela je opravljalo 52 odstotkov vprašanih, 48 odstotkov vprašanih pa še nikoli
ni opravljalo študentskih del, iz česar je lahko sklepati, da je teh 52 odstotkov nekje v
starostni skupini med 20 in 36 let ali več. To so ljudje, ki so si v času rednega ali
izrednega študija nabirali izkušnje in si na tak način sluţili denar, za ostalih 48 odstotkov
je lahko sklepati, da so starejši delavci ali pa zelo mladi, ki so po končani šoli takoj odšli v
sluţbe.
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5. Menite, da delodajalci upoštevajo študentska dela kot delovne izkušnje?

Tabela 13: Upoštevanje študentskega dela kot delovne izkušnje

Študentsko delo kot izkušnje
Da
Ne
Ne vem

Število
36
52
12
Vir: lasten

Da delodajalci upoštevajo študentska dela, jih meni 36 vprašanih, medtem ko je ostalih
52 vprašanih mnenja, da delodajalci sploh ne upoštevajo študentskih delovnih izkušenj,
preostalih 12 pa ne ve, kako bi se opredelilo.
Graf 17: Upoštevanje študentskega dela kot delovne izkušnje v odstotkih
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Vir: lasten
Delodajalci ne upoštevajo študentskega dela kot delovne izkušnje, jih meni 52 odstotkov,
zato je lahko sklepati, da je večina teh delala preko študentskega servisa in da je ţe bila v
podobni situaciji. 36 odstotkov vprašanih meni, da delodajalci upoštevajo študentsko delo
kot delovne izkušnje, kar pomeni, da so imeli srečo in da je njihov bivši delodajalec
upošteval izkušnje iz študentskega dela, ostalih 12 odstotkov pa se ni moglo opredeliti.
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6. Menite, da ţenske teţje najdejo zaposlitev kot moški?
Tabela 14: Teţja zaposljivost ţensk

Teţja zaposlitev ţensk
Da
Ne
Mogoče

število
66
27
7
Vir: lasten

Večina vprašanih jih meni, da se ţenske veliko teţje zaposlijo kot moški, 27 vprašanih se s
tem ne strinja, 7 vprašanih pa nima enotnega mnenja.

Graf 18: Teţja zaposljivost ţensk v odstotkih
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Vir: lasten
Ker je večji odstotek vprašanih mnenja, da se ţenske teţje zaposlijo kot moški, je
vprašanje, zakaj. Ampak tudi tukaj je lahko na ostale prebrane podatke podan sklep, da
se ţenske teţje zaposlijo, ker ima vsak delodajalec za opravljanje preprostih fizičnih del, ki
jih je največ, raje moškega. Ţal je to kruta resnica, ki jo pa v večini primerov delodajalci
prikrijejo, saj ne smejo ravnati diskriminatorno in zato objavijo razpis za moške in za
ţenske. Nasprotno jih meni 27 odstotkov vprašanih, 7 odstotkov pa se ne more opredeliti.
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7. Vaša delovna doba
Tabela 15: Dolţina delovne dobe anketirancev

delovna doba
0 mesecev
Manj kot 1leto
1-5 let
6-15 let
16-25 let
26 let in več

Število
3
43
31
12
6
5
Vir: lasten

Iz tabele številka 15 je razvidno, da so brez delovne dobe 3 vprašani, manj kot eno leto
delovne dobe ima 43 vprašanih, 1-5 let delovne dobe ima 31 vprašanih, 6-15 let delovne
dobe ima 12 vprašanih, 16-25 let delovne dobe ima 6 vprašanih, več kot 26 let delovne
dobe pa jih ima 5 vprašanih oseb.

Graf 19: Dolţina delovne dobe anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
Iz grafa številka 19 je razvidno, da so brez delovne dobe 3 odstotki vprašanih, manj kot
eno leto delovne dobe ima 43 odstotkov vprašanih, 1-5 let delovne dobe ima 31 odstotkov
vprašanih, 6-15 let delovne dobe ima 12 odstotkov vprašanih, 16-25 let delovne dobe ima
6 odstotkov vprašanih, več kot 26 let delovne dobe pa jih ima 5 odstotkov vprašanih oseb.
Iz tega je lahko sklep, da je večina vprašanih pripadnikov mlajše generacije, ki so komaj
stopili iz šole ali pa so imeli sluţbe za določen čas, katerim se je pogodba iztekla. Sledijo
tehnološki viški ali pa osebe, katerih podjetja so šla v stečaj.
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8. Ali imate delovne izkušnje, primerne svoji izobrazbi?
Tabela 16: So delovne izkušnje anketirancev primerne njihovi izobrazbi?

Izkušnje, primerne izobrazbi
Da
Ne
Nekaj

Število
25
32
43

Vir: lasten
Izkušnje, primerne svoji izobrazbi, ima 25 vprašanih, 32 vprašanih jih nima, kar 43
vprašani pa pravi, da jih ima nekaj.

Graf 20: V odstotkih izraţene delovne izkušnje anketirancev, primerne njihovi
izobrazbi
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Vir: lasten
Da imajo izkušnje primerne svoji izobrazbi, jih je mnenja 25 odstotkov, da sploh nimajo
nobenih izkušenj, primernih svoji izobrazbi, jih meni 32 odstotkov vprašanih, tukaj je
nekaj prvih iskalcev zaposlitve, da pa med njimi ne manjka takih , ki jim sploh ni bila dana
moţnost, verjetno pa je, da je tudi ta moţnost odprta. 43 odstotkov pa pravi, da so
vendarle dobili nekaj moţnosti, da so se preizkusili v svojem poklicu.
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9. Kako dolgo ste ţe brezposelni?
Tabela 17: Doba brezposelnosti

Trajanje brezposelnosti
Manj kot 6 mesecev
6 mes. do 1 leta
Več kot 1 leto

Število
7
56
37
Vir: lasten

Manj kot 6 mesecev je brezposelnih 7 oseb, od 6 mesecev do 1 leta je brezposelnih 56
oseb, več kot eno leto pa je brezposelnih 37 oseb.

Graf 21: Doba brezposelnosti izraţena v odstotkih
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Vir: lasten
Manj kot 6 mesecev je brezposelnih 7 odstotkov vprašanih, večina so to prvi iskalci
zaposlitve ali pa so bili na poskusni dobi, od 6 mesecev do 1 leta je brezposelnih 56
odstotkov vprašanih, to so večina ljudje, ki so imeli pogodbe sklenjene za določen čas,
več kot eno leto pa je brezposelnih 37 odstotkov vprašanih, to so večinoma ljudje, ki so
bili odpuščeni kot tehnološki viški ali pa je podjetje, v katerem so bili zaposleni, šlo v
stečaj.
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10. Kateri so vzroki za brezposelnost?
Tabela 18 : Vzroki za brezposelnost anketirancev

Vzroki za brezposelnost
Iskalec prve zaposlitve
Tehnološki višek
Stečaj podjetja
Drugo

Število
9
50
22
19
Vir: lasten

Med vprašanimi imamo 9 prvih iskalcev zaposlitve, 50 vprašanih je ostalo brez dela, ker so
postali tehnološki višek, 22 oseb je ostalo brez dela, ker je podjetje šlo v stečaj,19 oseb
pa ima za brezposelnost druge razloge.
Graf 22: Vzroki za brezposelnost anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
Kot prvi iskalec zaposlitve se je izreklo 9 odstotkov vprašanih, 50 odstotkov vprašanih je
ostalo brez sluţbe kot tehnološki višek, zaradi stečaja podjetja je na cesti ostalo 22
odstotkov vprašanih, 19 odstotkov pa ima za brezposelnost druge razloge.

46

11. Kako se preţivljate v času brezposelnosti?
Tabela 19: Način preţivljanja brezposelnosti anketirancev

Kako se preţivljate?
Starši
Partner
Priloţnostna dela
Nadomestilo
Drugo

Število
2
20
34
39
5
Vir: lasten

Na vprašanje, kako se vprašani preţivljajo v prostem času, sem dobila naslednje
odgovore: dve osebi se preţivljata na račun staršev, 20 oseb preţivlja partner, 34 oseb
se preţivlja s pomočjo priloţnostnih del, 39 oseb prejema nadomestilo, 5 oseb pa se
preţivlja z drugimi načini.
Graf 23: Način preţivljanja brezposelnosti anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
Graf številka 23 nam prikazuje, da se dva odstotka vprašanih preţivlja na račun staršev,
20 odstotkov vprašanih preţivlja partner, 34 odstotkov vprašanih se preţivlja s pomočjo
priloţnostnih del, 39 odstotkov vprašanih prejema denarno nadomestilo, 5 odstotkov
vprašanih pa se preţivlja na drugačen način. Tukaj je moč ugotoviti, da jih sicer večji
deleţ podpira drţava, ker prejemajo denarna nadomestila, če pa pogledamo celoto, se
večina vprašanih mora znajti na svoj način in znati preţiveti.
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12. Kakšni so vaši dohodki v času brezposelnosti?

Tabela 20: Višina dohodkov anketirancev v času brezposelnosti

Vaši dohodki
Jih ni
Manj kot 300 €
Več kot 300 €

Število
15
47
38
Vir: lasten

V času brezposelnosti jih 15 oseb ne prejema nobenega dohodka, manj kot 300 € na
mesec prejema 47 oseb, manj kot 300 € na mesec pa prejema 38 oseb.

Graf 24: Višina dohodkov anketirance v času brezposelnosti v odstotkih
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Vir: lasten
Pogled razmerja v odstotkih, 15 odstotkov vprašanih ne prejema nobenega nadomestila,
47 odstotkov vprašanih prejema manj kot 300 € na mesec, 38 odstotkov vprašanih pa
prejema več kot 300 € mesečno. Iz tega je razvidno, da jih več kot polovica prejema manj
kot 300 € na mesec oziroma nič, sklepamo lahko, da so ostali, kateri prejemajo več kot
300 € na mesec, imeli dokaj lepe plače in imajo zato povprečje zato toliko višje kot ostali,
kateri dobivajo manj.
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13. Kako aktivno iščete sluţbo?
Tabela 21: Kako aktivno anketiranci iščejo sluţbo

Iskanje sluţbe
Zelo aktivno
Srednje aktivno
Neaktivno

Število
73
21
6
Vir: lasten

Zelo aktivno išče sluţbo 73 vprašanih oseb, srednje aktivno išče sluţbo 21 vprašanih oseb,
neaktivnih pa je 6 vprašanih oseb.
Graf 25: Aktivno iskanje sluţbe anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
Da zelo aktivno vprašani iščejo sluţbo, potrjuje podatek, da je takšnih kar 73 vprašanih
oseb, srednje aktivno išče sluţbo 21 odstotkov oseb, 6 odstotkov pa je takšnih, ki sluţbe
ne iščejo aktivno. Iz tega je moč sklepati, da je velika večina takšnih, ki so pripravljeni
delati in se trudijo najti zaposlitev, ostali pa so tik pred upokojitvijo in se jim ne zdi
potrebno, da bi si iskali zaposlitev, ali pa nimajo zaenkrat še namena, ker jim je mogoče
podpora oziroma sredstva, s katerimi se preţivljajo, dovolj.
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14. Ali bi sprejeli delo, četudi ne bi bilo ustrezno vaši izobrazbi?
Tabela 22: Bi anketirana oseba sprejela sluţbo, neustrezno izobrazbi?

Sprejeti delo, neustrezno izobrazbi
Da
Ne
Odvisno od vrste dela

Število
49
20
31

Vir: lasten
Na vprašanje, ali bi vprašani sprejeli sluţbo, ki je neustrezna njihovi izobrazbi, je 49 oseb
odgovorilo, da bi, 20 oseb bi odločno odklonilo takšno delo, 31 oseb pa bi se odločilo
glede na ponujeno vrsto dela.

Graf 26: V odstotkih izraţeno, ali bi anketiranci sprejeli sluţbo, neustrezno
izobrazbi
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Vir: lasten
V odstotkih je lahko reči, da bi večina sprejela kakršno koli delo, samo da bi si prišli do
zaposlitve in teh je kar 49 odstotkov, 20 odstotkov ljudi meni, da ne bi sprejeli dela,
katero ne bi bilo primerno njihovi izobrazbi, 31 odstotkov vprašanih pa bi se kasneje glede
na ponujeno delo opredelili, ali bi sprejeli ponujeno delo ali ne.
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15. Ali zaradi brezposelnosti preţivljate stresna obdobja?
Tabela 23: Stresna obdobja zaradi brezposelnosti

Stresna obdobja
Pogosto
Redko
Nikoli

Število
56
30
14
Vir: lasten

Znano je da izguba sluţbe povzroča stres, zato smo o tem povprašali tudi anketirance.
Odgovorili so, da 56 vprašanih pogosto doţivlja stres, 30 oseb ga doţivlja, vendar redko,
14 oseb pa je odgovorilo, da nimajo tovrstnih problemov.

Graf 27:Preţivljanje stresnih obdobij zaradi brezposelnosti v odstotkih
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Vir: lasten
Iz grafa številka 27 je razvidno, da jih 56 odstotkov doţivlja stres, 30 odstotkov ga
doţivlja poredko, 14 odstotkov pa nimajo problemov z stresom. Znano je, da je izguba
sluţbe velika obremenitev za posameznika, porajajo se vprašanja, kako preţiveti druţino,
sebe in to v ljudeh povzroča stres, katerega se eni mogoče bolj, drugi mogoče malo manj
zavedajo. Nemalokrat pa se zgodi, da se človek tega ne zaveda in počne stvari, ki jih
morda drugače ne bi in tako na svoj način morda premaguje stres.
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16. Kako rešujete stresna obdobja?
Tabela 24: Reševanje stresnih obdobij

Reševanje stresnih obdobij
Druţenje
Alkohol in cigareti
Sprehodi
Hobi
Ni potrebe

Število
19
7
11
43
20
Vir: lasten

Na vprašanje, kako premagujejo anketiranci stres, so odgovorili ,da ga 19 oseb
premaguje z druţenjem, 7 oseb ga premaguje s pomočjo alkohola in cigaret, 11 oseb je
odgovorilo, da hodijo na sprehode, 43 oseb se ukvarja z različnimi hobiji, 20 oseb pa
tovrstnih rešitev ne potrebuje.

Graf 28: Reševanje stresnih obdobij anketirancev v odstotkih
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Vir: lasten
V odstotkih vidimo, da 11 odstotkov vprašanih hodi na sprehode in podobno, 7 odstotkov
vprašanih se zateka k cigaretam in alkoholu, 19 odstotkov vprašanih oseb se zaposlijo z
raznimi druţenji, 43 odstotkov vprašanih oseb se ukvarja z različnimi hobiji, 20 odstotkov
oseb pa meni, da ne potrebujejo nobenih tovrstnih rešitev. Iz grafa je lahko razbrati, da
jih velika večina izbere hobi, kar mogoče najbolj razbremeni posameznika, da ne misli na
vse teţji vsakdan in si skušajo pomagati na tovrsten način, kar je tudi zelo vzpodbudno za
te posameznike, saj s tem lahko razvijajo svoj potencial in mogoče kdo od teh še celo
postane samostojni podjetnik.
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17. Kakšno je vaše počutje v stresnem obdobju?
Tabela 25: Počutje v stresnem obdobju

Počutje
Zelo slabo
Srednje
Dobro prenašam

Število
44
35
21
Vir: lasten

Počutje je v teh stresnih obdobjih slabo in naši vprašani so odgovorili slednje: 44 oseb
pravi, da je počutje v stresnem obdobju zelo slabo, 35 vprašanih oseb pravi, da se
počutijo nekako melanholično. 21 oseb pa trdi, da dobro prenašajo krizna obdobja.
Graf 29: Počutje anketirancev v stresnem obdobju v odstotkih
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Vir: lasten
44 odstotkov oseb pravi, da krizna obdobja prenašajo zelo slabo, 35 odstotkov oseb pravi,
da preţivljajo krizna obdobja srednje teţko, 21 odstotkov oseb pa pravi, da dobro
prenašajo tovrstna obdobja in da skoraj nimajo problemov. Iz grafa je razvidno, da večina
zelo slabo prenaša stresna obdobja, kar lahko zelo vpliva na zdravje in splošno počutje.

53

18. Se vam zdi, da stres načenja vaše zdravje in počutje?
Tabela 26: Ali stres načenja zdravje anketirancev?

Stres načenja zdravje in počutje
Zelo
Malo
Niti ne

Število
58
33
9
Vir: lasten

Da stres zelo vpliva na njihovo zdravje in počutje priča podatek, da je kar 58 oseb
odgovorilo z da, 33 oseb pravi, da malo, 9 oseb pa pravi, da niti ne.

Graf 30: V odstotkih izraţen rezultat vprašanja, ali stres načenja zdravje
anketirancev

9%

33%

58%

zelo

malo

niti ne

Vir: lasten
Graf številka 30 prikazuje, da 58 odstotkov vprašanih trdi, da stres načenja njihovo
zdravje, 33 odstotkov vprašanih trdi, da malo čutijo posledice na zdravju, 9 odstotkov
vprašanih oseb pa pravi, da niti nimajo takšnih problemov.
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19. Ali mislite, da je vzrok brezposelnosti stopnja vaše izobrazbe?
Tabela 27: Mnenje anketirancev, ali je za brezposelnost kriva njihova izobrazba

vzrok brezposelnosti izobrazba
Da
Ne
Mogoče

Število
41
46
13
Vir: lasten

Anketiranci so mnenja, da je za njihovo brezposelnost kriva stopnja izobrazbe in teh je kar
41, čeprav jih 46 vprašanih oseb trdi nasprotno, 13 oseb pa je neopredeljenih.

Graf 31: Mnenje anketirancev, ali je za brezposelnost kriva njihova izobrazba,
izraţeno v odstotkih
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41%

46%

da

ne

mogoče

Vir: lasten
Iz grafa številka 31 je lahko razbrati, da 41 odstotkov vprašanih meni, da je za njihovo
brezposelnost kriva izobrazba, 46 odstotkov vprašanih je mnenja, da vseeno za to
vendarle ni kriva izobrazba, 13 odstotkov oseb se ne more opredeliti.
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20. Ali bi si ţeleli pridobiti nova dodatna znanja?
Tabela 28: Si ţelijo anketiranci novih znanj?

Ţelja po pridobitvi novih znanj
Da
Ne
Ne vem

Število
59
23
18
Vir: lasten

Ali imajo vprašani ţeljo po dodatni izobrazbi, je z da odgovorilo 59 oseb, z odločnim ne je
odgovorilo 23 oseb, da pa še ne vedo, ali bi si ţeleli dodatne izobrazbe, je odgovorilo 18
oseb.

Graf 32: Ţelja anketirancev po novem znanju izraţena v odstotkih
18%

59%

23%

da

ne

ne vem

Vir: lasten
Dodatna znanja si ţeli kar 59 odstotkov vprašanih, kar je vzpodbudno, saj to pomeni, da
so se ljudje za nove sluţbe pripravljeni izobraţevati, kar je v današnjem času skoraj
nepogrešljivo. 23 odstotkov pravi, da se ne bi izobraţevali. Takšni so verjetno mnenja, da
so dovolj izobraţeni, oziroma da to ni nujno za novo sluţbo; 18 odstotkov pa se ne more
opredeliti.
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21. Ali mislite, da bi z novim znanjem laţje prišli do zaposlitve?
Tabela 29: Moţnost s pridobljenim znanjem do laţje zaposlitve

S pridobljenim znanjem laţje do dela
Da
Ne
Ne vem

Število
48
33
19

Vir: lasten
Da bi z novim znanjem laţje prišli do dela, jih meni 48 oseb, 33 oseb pravi, da kljub
novemu znanju ne bi našli zaposlitve, 19 vprašanih pa se ne more opredeliti.

Graf 33: V odstotkih izraţena moţnost, ali bi z pridobljenim znanjem laţje prišli
do zaposlitve
19%
48%

33%

da

ne

ne vem

Vir: lasten

V odstotkih pomeni, da je mnenja, da bi z dodatnim novim znanjem laţje prišli do
zaposlitve, 48 odstotkov vprašanih, 33 odstotkov vprašanih trdi, da kljub novemu znanju
ne bi prišli do dela, 19 odstotkov pa je takšnih, ki se ne morejo opredeliti.
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22. Ali mislite, da ne dobite zaposlitve zaradi premalo izkušenj?
Tabela 30: Problem zaposlitve zaradi premalo izkušenj

Premalo izkušenj
Da
Ne
Mogoče

Število
48
24
28
Vir: lasten

Da so krive delovne izkušnje, jih meni 48 oseb, z ne je odgovorilo na vprašanje 24 oseb, z
mogoče pa je odgovorilo 28 vprašanih oseb.
Graf 34: Problem zaposlitve zaradi premalo izkušenj v odstotkih
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Vir: lasten
Da ne dobijo dela in da je za to krivo pomanjkanje delovnih izkušenj, je mnenja 48
odstotkov oseb, da za brezposelnost ni krivo pomanjkanje delovnih izkušenj, jih meni 28
odstotkov vprašanih , mnenje, da je mogoče za to krivo pomanjkanje delovnih izkušenj,
pa deli 28 odstotkov vprašanih.
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23. Kako bi ocenili delo Zavoda RS za zaposlovanje v Slovenskih Konjicah?
Tabela 31: Ocena Zavoda RS Slo. Konjice za zaposlovanje

Ocena ZZRS Slo. Konjice
Zelo dobro
Dobro
Povprečno
Slabo

Število
21
61
16
2
Vir: lasten

Delo Zavoda RS za zaposlovanje Slovenske Konjice ocenjujejo vprašani takole: da zavod
deluje zelo dobro, je mnenja 21 oseb, z dobro oceno je zavod ocenilo 61 oseb, da zavod
deluje povprečno, je mnenja 16 oseb, da pa zavod deluje slabo, pa pravita 2 osebi.

Graf 35: Ocena Zavoda RS Slo. Konjice za zaposlovanje v odstotkih
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Vir: lasten
Ocene za delo Zavoda RS za zaposlovanje Slovenske Konjice v odstotkih kaţejo, da zavod
deluje zelo dobro, kar jih meni 21 odstotkov, z dobro oceno je zavod ocenilo 61 odstotkov
vprašanih oseb, da zavod deluje povprečno, je mnenja 16 odstotkov vprašanih oseb, da
zavod deluje slabo, pa pravita dva odstotka. V povprečju je delo, Zavoda RS za
zaposlovanje Slovenske Konjice dobro.
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24. Ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj aktivno vključuje brezposelne v APZ?

Tabela 32: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice
dovolj aktivno vključuje brezposelne v APZ

Aktivno vključevanje v APZ
Da
Ne
Ne vem

Število
73
12
15
Vir: lasten

Da Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj aktivno vključuje brezposelne v APZ, je
73 oseb mnenja, da jih, 12 oseb trdi, da ne, 15 vprašanih oseb pa se ne more opredeliti.
Graf 36: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj
aktivno vključuje brezposelne v APZ, izraţeno v odstotkih
15%
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Vir: lasten
Na vprašanje, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice dovolj aktivno vključuje
brezposelne v APZ, je 73 odstotkov odgovorilo z da , 12 odstotkov oseb jih trdi, da ne, 15
odstotkov vprašanih oseb pa se ne more opredeliti. Zavod RS za Zaposlovanje Slovenske
Konjice se trudi čim bolj aktivno vključevati brezposelne v APZ.
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25. Ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice omogoča dovolj izobraţevanja
brezposelnim?
Tabela 33: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice
omogoča dovolj izobraţevanja brezposelnim

Dovolj izobraţevanja brezposelnim
Da
Ne
Srednje

Število
41
22
37
Vir: lasten

Na to vprašanje je 41 vprašanih odgovorilo z da, 22 vprašanih je odgovorilo z ne, 37 pa ji
je mnenja, da se zavod srednje trudi za dodatna izobraţevanja brezposelnih.

Graf 37: Mnenje anketirancev, ali Zavod RS za zaposlovanje Slo. Konjice
omogoča dovolj izobraţevanja brezposelnim, izraţeno v odstotkih
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Vir: lasten
Da se zavod za dodatna izobraţevanja brezposelnih dovolj trudi, jih je z da odgovorilo 41
odstotkov vprašanih, da se zavod sploh ne trudi, jih je odgovorilo 37 odstotkov, da se
zavod srednje trudi, pa je mnenja 22 odstotkov. To so dokaj vzpodbudni podatki za Zavod
RS za zaposlovanje Slovenske Konjice. Zavod nudi dosti moţnosti in se trudi pomagati
brezposelnim priti do ustrezne zaposlitve, vendar pa morajo seveda vprašani tudi
sodelovati in se sami vključevati v določene programe in dejavnosti, ki jim jih nudi zavod.
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9 ZAKLJUČEK

V zaključnem delu diplomske naloge lahko rečem, da se kriza kljub določenim nihanjem
vseeno nadaljuje. Četudi nekateri posamezniki dobijo delo, je to zgolj trenutna povečana
potreba po določeni kapaciteti ljudi v kakšnem podjetju, ne morem pa ţal pozitivno
govoriti o dolgotrajnejših rešitvah. Na splošno je v Slovenija pred letom 2008, torej pred
svetovno gospodarsko krizo, beleţila brezposelnost, katere številke so se gibale okoli
65.000, po letu 2008 pa se je to število znatno povišalo in z vsakim letom stopnjevalo,
preraslo je 110.000 registriranih brezposelnih oseb. V letu 2011 je zabeleţena po
podatkih Zavoda RS za Zaposlovanje nekoliko niţja brezposelnost, to lahko daje sicer
upanje, vendar nikakor pa še krize ni konec. Nekateri analitiki celo pravijo, da se je kriza
šele pravzaprav začela, zopet drugi, da je kriza spletka politike in gospodarstva.
V prvem delu diplomske naloge, sem opredelila, kaj pomeni pravzaprav brezposelnost, kaj
prinaša brezposelnost in ugotovila, da je to poslabšanje kvalitete ţivljenja, saj posledično
to prinaša manj dohodkov ali pa tudi nobenega in tako se veliko ljudi znajde v finančni in
duševni stiski. Poznamo tudi več vrst brezposelnosti, kot so odkrita brezposelnost,
tehnološka brezposelnost, prostovoljna brezposelnost in prikrita brezposelnost.
Brezposelnost se meri v anketi o delovni sili, ki jo izvaja Statistični urad RS. Poznamo tudi
register brezposelnih oseb, kjer se beleţijo vsi kateri so prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje.
Kako lahko brezposelnost vpliva na človekovo zdravje sem opisala v tretjem poglavju.
Kakšen stres lahko človek doţivlja ob izgubi sluţbe. Dan danes je vse povezano z
denarjem in na sploh materialnimi stvarmi. Ni nujno, da je človek materialist pa vendar je
vsak izmed nas obremenjen z denarjem, katerega si mora vsak zasluţiti. Veliko ljudi je
pod stresom, saj ne vedo, kako preţiveti danes in kaj jih čaka jutri, to dokazuje tudi
anketa, katero so mi izpolnili brezposelni na Zavodu RS za zaposlovanje Slovenske Konjice
in iz nje lahko razberemo kako preţivljajo čas brezposelnosti. Veliko ljudi poskuša ta stres
preusmeriti na zapolnitev prostega časa z hobiji ali druţenjem, bojim pa se, da so tudi
takšni, kateri niti sami ne vedo, da so pod stresom in so zaprti vase.
V Sloveniji se je brezposelnost začela dvigovati nekje konec leta 2007, takrat so Zavodi
pričeli beleţiti porast in stopnja brezposelnosti je samo še naraščala. Brezposelnost se je
večala ne samo na račun stečajev in odpuščanj delavce, ampak tudi na račun iskalcev
prve zaposlitve.
V Občini Slovenske Konjice pa je brezposelnost v letu 2011 za vsak mesec po vseh
kategorijah (izobrazbi, trajanju brezposelnosti, starosti in spolu) počasi padala. Sicer ni
zaznati kakšnega ekstremnega padca brezposelnosti, a vendar so napovedi nekoliko
optimistične, čeprav moramo tudi sami biti realni in vedeti, da se zaposlitve ne dobi čez
noč in brez truda.
V občini Slovenske Konjice je veliko majhnih podjetji, katera se niso dovolj tehnološko
razvijala in niso sledila svetovnim trendom in inovacijam, začela so propadati in pri tem je
nekaj podjetij šlo v stečaj. Posledično temu so delavci ostali na cesti. Ţal je tako, da
današnji časi terjajo investicije v naprednejšo tehnologijo in zato je treba neprestano
vlagati v podjetje. Potrebni so tehnološko sposobni delovni stroji, da bodo kvalitetno in
hitro izpolnjevali potrebe in naročila kupcev. A vendar, če bi delodajalci dovolj vlagali v
tehnologijo, je potrebno vlagati tudi v človeški faktor. Potrebno je imeti izobraţen kader,
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kar pa ne pomeni, da je treba manj izobraţene odpustiti, poslati na cesto in jih prepustiti
na milost in nemilost, potrebno jih je izobraţevati in usposabljati, da bodo znali ravnati s
takšnimi stroji. Če je podjetje ravnalo z denarjem racionalno, če so bile zaloge, potem se
takšno podjetje lahko prebije skozi morebitno krizo, ţal je pa slika popolnoma drugačna,
če podjetje nima finančne zaloge.
Ţal je v realnem svetu tako, da se mora človek iz dneva v dan boriti za preţivetje, samo
vprašanje je, kdo bo prispeval kolikšen deleţ za boljši jutri. Veliko mladih odhaja po
srednji šoli na fakultete in se ţeli izobraţevati in si z tem zagotoviti boljše ţivljenje. A
vendar izobrazba na preveč natrpanem delovnem trgu in ogromno konkurenco ni več
dovolj. Sedaj so nastopili časi, v katerih samo izkušnje pomenijo nekaj. Tukaj pridem do
vprašanja, kdo pa bo dal študentu delovne izkušnje. Podjetja se izogibajo praktikantov in
pripravništev. Vse več se pojavlja volontersko pripravništvo, kar pomeni, da če hočeš
delovne izkušnje, boš delal zastonj.
Drţava bi morala spodbujati podjetja, da bi ta razpisovala več kadrovskih štipendij, in
študentom in dijakom dajati moţnost prakse in pripravništev. Starejšim delavcem bi
morali v podjetju nuditi več izobraţevanj, prav tako brezposelnim, ki so prijavljeni na
zavodih za zaposlovanje; ti bi morali imeti predvsem več raznih delavnic, kjer bi se kaj
koristnega naučili, se izobraţevali ali pa samo skupaj preţivljali čas, da bi bili bolj
motivirani in pod manjšim stresom.
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