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POVZETEK
Trg dela v Republiki Sloveniji ţe vrsto let oznaĉuje dolgotrajna brezposelnost, velika
izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja pa predstavljajo osrednji problem.
Zmanjševanje brezposelnosti in poveĉevanje rasti zaposlenosti je eden
najpomembnejših makroekonomskih ciljev za doseganje uravnoteţenega socialnoekonomskega razvoja drţave. Spremenjene razmere na trgu delovne sile se odraţajo
v pomanjkanju ustreznih kadrov, zato je delodajalcem treba zagotoviti le
najustreznejše kandidate. Iskanje primernih rešitev za dvig zaposljivosti predstavlja
le en vidik sicer mnogo širšega problema na trgu dela. Drţava z aktivno politiko
zaposlovanja aktivno posega na trg dela, velik del teh ukrepov pa izvajajo zavod za
zaposlovanje na drţavni ravni, obmoĉne sluţbe na regionalni in uradi za delo na
lokalni ravni. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer je treba veĉino aktivnosti s
prilagajanjem preusmeriti k zagotavljanju kritja potreb delodajalcev, tako za novo
zaposlovanje kot ohranjanje zaposlitve obstojeĉim zaposlenim. Predstavljena so
nekatera teoretiĉna in empiriĉna spoznanja, tudi s statistiĉnimi metodami, ter
predlagane nekatere rešitve za razreševanje strukturne brezposelnosti. Zaradi
recesije je v porastu odpušĉanje delovne sile, zato je nujno potrebna velika proţnost
na trgu delovne sile. Temeljna sprememba, ki jo ţelimo doseĉi pri odpravljanju
strukturne brezposelnosti, je motiviranje brezposelnih oseb za aktivno iskanje dela,
poveĉevanje njihovega znanja, vešĉin in usposobljenosti zaradi veĉje zaposljivosti.
Vse to pa zahteva dodatne dejavnosti, dodatna finanĉna sredstva in spremembe v
obstojeĉi politiki za veĉjo aktivnost in niţjo brezposelnost, predvsem strukturno.
Kljuĉne besede: trg delovne sile, brezposelnost, statistika, analiza, aktivna politika
zaposlovanja, kakovost, usposabljanje, izobraţevanje, vseţivljenjsko uĉenje, politika
zaposlovanja, dolgoroĉni razvoj.
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SUMMARY
The labour market in the Republic in Slovenia has for many years been marked by
both a long-term unemployment as well as high educational and regional disparities,
which present a central problem. Reducing unemployment rate and increasing
employment growth is one of the major macroeconomic objectives of achieving a
balanced socio-economic development. Changed realities of the labour market are
reflected in the lack of adequate personnel, therefore it is necessary to ensure the
most suitable candidates as future employees for employers. Searching for
appropriate solutions in order to increase employability presents only one of the
aspects of a much broader problem in the labour market. With an active policy of
employment the country actively interferes in the labour market, however a large
part of the measures implemented by the employment offices at national level,
regional services at regional level and regional offices at the local level. Due to
changed economic conditions, the majority of the activities have to be adjusted by
shifting to provide the coverage of the needs of employers both for new jobs as the
preservation of employment of existing employees. Some theoretical and empirical
knowledge, including statistical methods are presented, and some solutions to find a
solution to structural unemployment are proposed. Due to the recession there is an
increase in the number of those made redundant therefore high flexibility in the
labour market is urgently needed. A fundamental change to be achieved in solving a
problem of structural unemployment is to motivate the unemployed to search for
work actively, to increase their knowledge, skills and qualifications in order to
increase employability. All of this requires additional activities, additional funding and
changes in the existing policy to increase activity and reduce unemployment rate,
especially in terms of structure.
Keywords: labour market, unemployment, statistics, analysis, active employment
policy, quality, training, education, lifelong learning, employment, long-term
development.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Kot osnovno izhodišĉe diplomske naloge je opredeljena narašĉajoĉa strukturna
brezposelnost v gorenjski regiji, predvsem neusklajenost izobrazbene strukture
brezposelnih oseb. Brezposelnost, še posebno strukturna, je aktualen druţbeni
problem tako v Republiki Sloveniji kot tudi v drugih drţavah Evropske unije.
Problematika pa terja tudi njeno razreševanje, zato so razviti razliĉni programi in
ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Zmanjšanje strukturne brezposelnosti je v
obstojeĉih razmerah eden najvaţnejših druţbenih ciljev. Brezposelnost se je v
zadnjih letih vseskozi zniţevala, proti koncu leta 2008 pa je zaradi gospodarske
recesije zaslediti skokovit preobrat v nasprotno smer, v nebrzdano narašĉanje
brezposelnosti, tako da po grobi oceni ni mogoĉe zanesljivo predvideti števila
brezposelnih oseb konec leta 2009. Vzrok za brezposelnost je predvsem v nizki
zaposljivosti in neaktivnosti, ki velikokrat vodi v socialno izkljuĉenost. Motiviranje
brezposelnih oseb za aktivno iskanje dela, poveĉanje znanja, vešĉin in
usposobljenosti je temeljna prioriteta. Zato sta nujni sprememba obstojeĉe politike
zaposlovanja in hitra prilagodljivost glede ponudbe in povpraševanja po delovni sili.
Delodajalci pogosto išĉejo osebe z doloĉeno smerjo izobrazbe, ki je ni v evidenci
brezposelnih oseb, po drugi strani pa ostajajo v evidenci brezposelne osebe z visoko
izobrazbo zaradi nizkega povpraševanja. Pojavljajo se preseţki doloĉenih poklicev
oziroma primanjkljaj drugih. Poloţaj, ki nastaja na trgu dela, kaţe na vse veĉje
razhajanje med moţnostmi posameznih kategorij brezposelnih oseb.
Razmere na trgu dela zahtevajo veliko stopnjo prilagodljivosti in mobilnosti tako
zaposlenih kot iskalcev zaposlitve, saj se lahko le na ta naĉin sooĉijo z nenehnimi
spremembami. Republika Slovenija se mora zavedati vedno veĉjih sprememb na
trgu dela ter se na njih uspešno in hitro odzvati. Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje je pomembna izvajalska institucija politike zaposlovanja v Sloveniji in
najpomembnejši posrednik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Na
gibanje števila registrirano brezposelnih oseb vpliva predvsem priliv oseb v
brezposelnost ter odliv iz brezposelnosti. Ĉim veĉji je priliv v brezposelnost ob
hkratnem odlivu, tem veĉja je dinamika trga delovne sile in poslediĉno je povpreĉni
ĉas brezposelnosti kratek. V primeru, da je priliv velik, odliv pa majhen, se
brezposelnost podaljšuje. Brezposelnost sploh ne bi bila tako velika, ĉe ne bi imela
znaĉaja strukturne brezposelnosti in ĉe bi bila izobrazbena struktura brezposelnih
oseb boljša. Strukturna brezposelnost je dolgotrajna, kjer gre za neskladje tako
med ponudniki delovne sile kot med iskalci delovne sile. Prav tako je strukturna
brezposelnost tesno povezava z izobraţevalnim sistemom. Pri mladih, ki se sooĉajo
z brezposelnostjo, govorimo o posebej ranljivi skupini brezposelne populacije
oziroma o najbolj ogroţeni populaciji. Razlogi narašĉajoĉe brezposelnosti med
mladimi so tudi nezadostna izobrazbena struktura, neprimerna kvalifikacijska
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struktura in ne nazadnje tudi pomanjkanje delovnih izkušenj. Zaradi nezadostnega
oziroma neprimernega znanja mladi ne morejo slediti zahtevam potreb na trgu dela.
Zaradi brezposelnosti so mladi namreĉ v vse bolj neugodnem socialno-ekonomskem
poloţaju.
Gospodarstvo je vse manj sposobno v zaposlitev vkljuĉevati celotno delovno silo. To
vodi v narašĉanje brezposelnosti, predvsem strukturne, v vse veĉjo socialno
neenakost, ki se nevarno pribliţuje toleranĉnemu pragu brezposelnosti. Preobrat v
aktivni politiki zaposlovanja in v ĉim hitrejšem prilaganju usposobljenosti na vseh
potrebnih ravneh je zato nujen.
Smeri razvoja so izziv za brezposelne osebe, še posebej mlade, ki naj bi s svojim
delom v druţbi morali prispevati veĉ kot kdaj koli prej, so pa zanje tudi izziv pri
ohranjanju strokovne usposobljenosti. Uspeh pri odpravi brezposelnosti mladih je
prav tako odvisen od sposobnosti in pripravljenosti, da se odgovorno spopadejo z
izzivi. Ĉe ţelimo, da bodo mladi kos nastajajoĉim spremembam, moramo še bolj
poudarjati in razvijati usposobljenost posameznikov. Posamezniki pa strokovno
usposobljenost pridobivajo z nenehnim izobraţevanjem in izkušnjami, zato velja
posvetiti veĉ pozornosti in skrbi temu, da bi mladi brezposelni v bliţnji prihodnosti
postali pomemben ĉlen v verigi delovno aktivnega prebivalstva.
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Zavedati se moramo, da so na trgu dela prisotne vedno veĉje spremembe, na
katere se moramo hitro in uĉinkovito odzvati. V diplomski nalogi je opredeljen
problem, da se med mladimi v gorenjski regiji vse manjši deleţ odloĉa za
izobraţevanje za deficitarne poklice. Zato se v zadnjih letih poslediĉno sooĉajo z
velikim primanjkljajem tehniĉnega kadra, prav tako s primanjkljajem »obrtniških
poklicev«. Zastavlja se vprašanje, kako kratkoroĉno in dolgoroĉno zapolniti nastale
vrzeli.
Medtem ko je v gorenjski regiji na III., IV. in VII. izobrazbeni stopnji izkazanih veĉ
potreb po delovni sili, kot je brezposelnih oseb, je na I., II., V. in VI. izobrazbeni
stopnji situacija obratna, tako da je veĉ brezposelnih oseb kot izkazanih potreb
delodajalcev. Prav tako delodajalci išĉejo osebe z doloĉeno smerjo izobrazbe, ki je
ni v evidenci brezposelnih oseb, po drugi strani pa ostajajo v evidenci brezposelne
osebe z visoko izobrazbo zaradi nizkega povpraševanja. Pojavljajo se preseţki
doloĉenih poklicev oziroma primanjkljaj drugih. Poloţaj, ki nastaja na trgu dela,
kaţe na vse veĉje razhajanje med moţnostmi posameznih kategorij brezposelnih
oseb.
Za opredelitev problema pa je potrebna analiza dejavnikov sprememb strukture
brezposelnih oseb v gorenjski regiji, katere namen je predvsem v tem, da v dovolj
zgodnji fazi naĉrtovanja projekta prepoznamo udeleţence tako na strani ponudnikov
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delovne sile kot na strani povpraševalcev po delovni sili in jih pravoĉasno usmerimo
oziroma usposobimo za primerno delovno mesto, opredelimo njihove potrebe in
priĉakovanja ter pripravimo naĉrt za obvladovanje strukturne brezposelnosti. Ĉe je
brezposelnost v preteklosti veĉ ali manj enakomerno upadala, pa to ni veĉ tako, saj
ni mogoĉe napovedati, koliko ĉasa bo prisotna gospodarsko-finanĉna recesija.
Namen analize s predlaganjem rešitev je tudi v motiviranju udeleţencev za
aktivnejši pristop k pridobitvi zaposlitve in s tem poveĉanje njihove lastne
odgovornosti za nadaljnjo poklicno kariero. Naglo spreminjajoĉi se trg dela zahteva
nenehno izboljševanje obstojeĉe politike zaposlovanja, uvajanje ustreznega
izobraţevanja in usposabljanja ter hitre prilagoditve razmeram na trgu dela.
Trenutne razmere na trgu dela in ĉrnoglede napovedi v prihodnosti zahtevajo nove
izzive po vseţivljenjskem uĉenju in intenzivno preusmeritev na politiko na
nacionalni, regionalni in tudi lokalni ravni. Pomoĉ bo morala biti dostopna v pravem
ĉasu in v takšnih oblikah, ki bodo brezposelne osebe pa tudi delovno aktivne osebe
glede na spremenjene razmere na trgu delovne sile spodbujale k nenehnemu
razvoju vešĉin in usposabljanja skozi celo aktivno ţivljenje. Narašĉajoĉa
brezposelnost vzbuja vse veĉ skrbi in pozornosti. Diplomsko delo naj objasni
nekatera izhodišĉa in pokaţe, da je delo treba razumeti kot pomembno obliko
ĉlovekovega bivanja, kot eksistenĉno merilo, ki ne doloĉa le njegovega obstoja, paĉ
pa tudi njegovo dostojanstvo.
Osnovni cilj diplomske naloge je predlaganje smernic, ukrepov in rešitev za
poveĉanje prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela za odpravo problema
deficitarnega primanjkljaja po doloĉenih poklicih. Prav tako se skozi aktivno politiko
zaposlovanja odpravlja predvsem izobrazbeno in poklicno neskladje na trgu dela za
blaţenje posledic in izboljšanje strukture na trgu dela. Neskladje med
usposobljenostjo iskalcev zaposlitve in ponudbo zaposlitev postaja vedno veĉje. Z
ukrepi aktivne politike zaposlovanja se z dodelitvijo veĉjega obsega sredstev
oziroma sofinanciranja posameznih programov spodbuja regijsko zaposlovanje z
nadpovpreĉno stopnjo. S prouĉevanjem gibanja pojava brezposelnosti v preteklosti,
kjer se kaţejo pomembne razlike tako med upravnimi enotami znotraj gorenjske
regije kot v Sloveniji, so z analizo dinamike z enostavnimi kazalci ugotovljene
temeljne zveze med enostavnimi kazalci dinamike in gibanjem pojava brezposelnosti
v obdobju od meseca januarja leta 2004 do vkljuĉno meseca novembra leta 2008.
Cilji so predvsem v prispevanju k zmanjševanju strukturne brezposelnosti zaradi
izobrazbenega, poklicnega in regijskega neskladja, k poveĉevanju zaposlenosti,
nadalje k spodbujanju mladih za vkljuĉevanje v izobraţevanje in ne nazadnje s
predlaganjem nekaterih rešitev gorenjski regiji zagotavljati ustrezno izobraţen in
motiviran kader.
1.3 METODE DELA
Za prouĉevanje gibanja brezposelnosti v preteklosti, analizo preteklih gibanj in
napovedovanje gibanja je uporabljena metoda analize ĉasovnih vrst, analiza
dinamike z enostavnimi kazalci dinamike. S to metodo je mogoĉe predvideti tudi
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prihodnje dogajanje, seveda ob predpostavki enakih pogojev kot v prouĉevanem
obdobju. Kot drugo metodo sem za ugotavljanje dinamike pojavov uporabil ĉasovne
indekse z izhodišĉem stopnje brezposelnosti v mesecu januarju 2004. Za
odpravljanje deficita kadrov pa so prav tako pomembni odkrivanje problemov,
analiza in uvajanje rešitev z vidika kakovosti. Za analizo je veĉina podatkov
pridobljenih s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Obmoĉne sluţbe
Kranj.
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V uvodnem delu je opredeljeno izhodišĉe diplomskega dela narašĉanja strukturne
brezposelnosti, ki je najbolj problematiĉna pri mladi populaciji brezposelnih oseb.
Vlaganje v razliĉne oblike pravoĉasne pomoĉi in svetovanja, predvsem mladim, je
pomemben vloţek za pomembno zmanjšanje neujemanja med usposabljanjem,
izobraţevanjem in potrebami trga dela, še posebno v zgodnji fazi. S tem je poveĉan
tudi deleţ uĉencev, ki uspešno zakljuĉijo šolanje v srednjem, višjem in visokem
izobraţevanju, prav tako je skozi obliko pravoĉasne pomoĉi olajšan prehod iz
izobraţevanja v delo in obratno.
V poglavju Teoretiĉni vidik brezposelnosti je opredeljena brezposelnost, ki je izrazito
podvrţena nihanjem, tako kratkoroĉnim kot dolgoroĉnim. Opisane so vrste
brezposelnosti, ki se pojavljajo na trgu dela, tako od cikliĉne, ki je praviloma
kratkotrajna, do strukturne, ki je dolgotrajna. Nadalje je opisano merjenje
brezposelnosti, ki jo merimo po dveh metodah, kot registrirano in kot anketno
brezposelnost.
V tretjem poglavju Brezposelnost v Sloveniji in v gorenjski regiji je prikazana
organiziranost zavoda za zaposlovanje ter kranjske obmoĉne sluţbe. Predstavljena
je struktura brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji, znaĉilnih skupin brezposelnih
oseb, gibanje brezposelnosti, struktura prilivov in odlivov. Nadalje je opredeljena
struktura registriranih brezposelnih oseb po starosti, izobrazbi, spolu in po dobi
trajanja brezposelnosti. Veliko brezposelnih oseb je tudi med mladimi, še posebej
velike razlike pa so med regijami. Vzroka za brezposelnost sta veĉinoma nizka
zaposljivost in neaktivnost, vse to pa velikokrat vodi v socialno izkljuĉenost. Glede
na to, da je gospodarstvo v gorenjski regiji prešlo skozi razliĉne faze
prestrukturiranja, je tudi v bodoĉnosti priĉakovati, da se bodo med preseţnimi
poklici pojavljali poklici proizvodnje tekstilnih in usnjenih izdelkov.
V ĉetrtem poglavju o ukrepih aktivne politike zaposlovanja v drţavi in v gorenjski
regiji so oblikovani posebni ukrepi, opredeljena je zakonska podlaga izvajanja
ukrepov. Obstojeĉe stanje zato zahteva dodatne dejavnosti in spremembe v
obstojeĉi politiki za veĉjo aktivnost in niţjo brezposelnost, ki bodo pripomogle k
poveĉanju zaposlenosti, zmanjševanju števila brezposelnih oseb in ustvarjanju
veĉjega števila novih delovnih mest. Opredeljene so aktivnosti za mlade
brezposelne osebe v gorenjski regij in prikazane starostne strukture brezposelnih
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oseb, vkljuĉenih v razliĉne programe. Poleg ukrepov so predstavljene tudi spodbude
zaposlovanja in neposredno ustvarjanje novih delovnih mest, program spodbujanja
samozaposlovanja in program javnih del. Poklicna orientacija je namenjena
mladim, ki potrebujejo najrazliĉnejše informacije o trgu dela in šolskem sistemu.
V petem poglavju je opredeljen problem zapolnitve deficitarnih poklicev. Za
opredelitev problema pa je potrebna analiza dejavnikov strukturne brezposelnosti,
nanizani so cilji, ki jih ţelimo doseĉi, opisana je uporabljena metoda – analiza
ĉasovnih vrst, analiza dinamike z enostavnimi kazalci dinamike, kjer je prikazan
pojav brezposelnosti v preteklosti in sedanjosti, obrazloţena so izhodišĉa
napovedovanja pojava v prihodnosti ob neenakih gibanjih kot v preteklosti.
Predlagane so okvirne rešitve, aktivnosti in ukrepi za zmanjševanje oziroma
odpravljanje deficita poklicev, ki so uporabljivi v praksi oziroma pri izboljšavi
programov za odpravo brezposelnosti.
V sklopu poglavja Izhodišĉa dolgoroĉnega razvoja v gorenjski regiji je opredeljeno,
da bo zavod za zaposlovanje tudi v prihodnosti nadaljeval z ukrepi aktivne politike
zaposlovanja. Predstavljeni so strateški cilji, proces modernizacije in uĉinkovitost
ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi.
V zakljuĉnem delu so podani odgovori na problematiko strukturne brezposelnosti.
Strnjena so nekatera spoznanja o pojavu gibanja v preteklosti, ugotovitve o
dinamiki pojava in predvidevanja o prihodnosti pojava brezposelnosti.
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2 TEORETIČNI VIDIK BREZPOSELNOSTI
2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI
Brezposelnost je eno temeljnih druţbenih vprašanj, s katerim se ukvarjajo danes v
svetu. Tako kot v svetu ima brezposelnost tudi pri nas razliĉne in pomembne
druţbene razseţnosti. Je vprašanje, ki je pomembno povezano z izobraţevanjem in
usposobljenostjo prebivalstva in z razvitostjo, pripravljenostjo in ustreznostjo
izobraţevalnega sistema in še posebej izobraţevanja odraslih, da se ustrezno
odzove aktualnim druţbenim potrebam. Ne nazadnje pa gre za zelo obĉutljivo
druţbeno vprašanje, ki lahko pomembno vpliva na socialni poloţaj ljudi in posredno
tudi na socialne odnose v druţbi.
Brezposelnost je izrazito podvrţena kratkoroĉnim in dolgoroĉnim cikliĉnim nihanjem.
Kratkoroĉna nihanja so povezana predvsem z gospodarskimi cikli, dolgoroĉna pa z
tehnološkimi. Takšne razmere so predvsem izrazite v razvitih kapitalistiĉnih drţavah,
kjer zaposlovanje v veliki meri uravnava trg delovne sile. Brezposelnost diskriminira
posameznike, stopnjuje socialno diferenciacijo, med posamezne kategorije
prebivalstva pa je zelo neenakomerno porazdeljena, kar sproţa razliĉne druţbene
konflikte (glej Svetlik, 1985, str. 9).
Vendar pa se z zaostrovanjem problemov brezposelnosti krepijo tudi prizadevanja v
smeri rešitve teh vprašanj. Rezultat teh prizadevanj so reorganizacije sistemov
zaposlovanja in številni ukrepi za reguliranje ponudbe in povpraševanja na trgu
delovne sile. Problematiko trga delovne sile najpogosteje prouĉuje ekonomija, kjer
je brezposelnost neizkorišĉen produkcijski faktor kot doloĉena koliĉina delovne sile,
s katero je mogoĉe bolje ali slabše gospodariti. Vendar tudi ekonomija tega pojava
ne more v celoti pojasniti, niti ga obvladati. Pristop k nezaposlenosti in politiki
zaposlovanja ni ekonomski, lahko bi rekli, da je sociološki, z vkljuĉevanjem
nekaterih socialno-psiholoških, politiĉnih in ekonomskih vidikov. Brezposelnost kaţe,
da v doloĉenem obdobju nimajo moţnosti za zaposlitev vsi aktivni prebivalci, ki so
zmoţni za delo in išĉejo zaposlitev. Prav tako so pomembni njena struktura,
posamezne kategorije brezposelnega prebivalstva, vzroki in posledice (glej Svetlik,
1985, str. 10-11).
2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI
V vsakem trţnem gospodarstvu je brezposelnost ena pomembnejših
makroekonomskih teţav. Razlogi zanjo so razliĉni, obiĉajno pa se delijo na
kratkoroĉne in dolgoroĉne. Kratkoroĉni razlogi za brezposelnost obsegajo cikliĉno
brezposelnost, nastane pa zaradi nihanj v gospodarski aktivnosti; gospodarska
politika pa navadno nima veĉjega vpliva na kratkoroĉna gibanja brezposelnosti.
Obiĉajno jih izravnava z javnimi deli. Dolgoroĉni razlogi brezposelnosti pa so
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predvsem strukturni. Strukturna brezposelnost pomeni, da brezposelni nimajo
primerne izobrazbe oziroma poklica ali pa so fiziĉno oddaljeni glede na
povpraševanje na trgu delovne sile.
Za brezposelne se štejejo vse osebe, ki so v doloĉenem ĉasu brez dela, ki so
pripravljene delati in ki išĉejo delo. Vkljuĉujejo se tudi osebe, ki so zaĉasno ali za
stalno odpušĉene in ne dobivajo plaĉ (Svetlik, 1985, str. 21).
Ko je trg dela v ravnovesju, lahko vsi, ki ţelijo delati, dobijo zaposlitev za povpreĉne
plaĉe. V primeru, da je ponudba delovne sile veĉja od povpraševanja, pa lahko vsi
dobijo zaposlitev le za vedno niţje plaĉe. To vodi do prostovoljne brezposelnosti. Za
prostovoljno brezposelne se štejejo tiste osebe, ki niso sprejele dela za niţjo plaĉo,
tiste osebe, ki se niso pripravljene preseliti v kraj, kjer so na voljo prosta delovna
mesta, in tiste, ki se niso pripravljene prekvalificirati (glej Svetlik, 1985, str. 25-30).
2.2.1 Ciklična brezposelnost in brezposelnost zaradi neskladne rasti
Cikliĉna brezposelnost je praviloma kratkotrajna in povzroĉena s cikliĉnimi
gospodarskimi nihanji, nastaja pa zaradi premajhnega povpraševanja po delovni sili.
Brezposelnost zaradi neskladne rasti pa je dolgotrajna, pojavi pa se, ko se ponudba
delovne sile poveĉuje hitro ali nenadoma. Cikliĉna nezaposlenost je enaka prirastu
iskalcev zaposlitve in upadu števila prostih delovnih mest v ĉasu recesije.
Zmanjšano povpraševanje po izdelkih povzroĉi zmanjšan obseg proizvodnje, kar
povzroĉi zmanjšanje števila delovnih mest in poslediĉno ni na razpolago novih
delovnih mest. Posledica je visoka stopnja brezposelnosti. Brezposelnost zaradi
neskladne rasti pa je enaka pomanjkanju delovnih mest, ki nastopa v ĉasu, ko je
prostih delovnih mest najveĉ, iskalcev zaposlitve pa najmanj. Znaĉilna je za drţave
v razvoju, obĉasno tudi za razvite drţave (glej Svetlik, 1985, str. 247-249).
2.2.2 Frikcijska brezposelnost
Frikcijska brezposelnost je navadno kratkotrajna in nastaja zaradi tega, ker se trg
delovne sile ne odziva hipoma na spremembe v ponudbi in povpraševanju po
delovni sili, ampak deluje z zaostankom. Gre predvsem za slabo delovanje trga
delovne sile, slab pretok informacij, tako o prostih delovnih mestih kot o iskalcih
zaposlitve. Poleg slabega delovanja trga je prisotna tudi prostovoljna odloĉitev
iskalcev zaposlitve. Njena posebnost je v pokritju z ustreznimi prostimi delovnimi
mesti, ustreznimi po stopnji in vrsti izobrazbe. Gre za zaĉasno neskladje med
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, obstaja pa tudi prostovoljna
brezposelnost (glej Svetlik, 1985, str. 35-36).
Frikcijsko brezposelnost bi lahko zmanjšali z:
usklajevanjem med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili;
aţurnim in natanĉnim informiranjem o prostih delovnih mestih in iskalcih
zaposlitve;
modernizacijo sluţb za zaposlovanje z avtomatizacijo in informatizacijo.
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2.2.3 Latentna brezposelnost
Latentna brezposelnost nastaja zaradi apatije do trga delovne sile, zaradi zakonskih
omejitev zaposlovanja ter zaradi drugih osebnih in druţinskih razmer. Za latentno
nezaposlenost je znaĉilen pasiven odnos do iskanja zaposlitve in pripravljenost za
zaposlitev pod doloĉenimi pogoji (glej Svetlik, 1985, str. 43-46).
2.2.4 Strukturna brezposelnost
Strukturna brezposelnost nastaja predvsem zaradi tehnoloških sprememb,
sprememb vrst izdelkov in storitev, reorganizacije delovnih mest in procesov,
krĉenja in zdruţevanja podjetij, zapiranja domaĉih gospodarskih druţb, selitve
proizvodnje v tujino, zaradi konkurence uvoţenih proizvodov,… .
Strukturna brezposelnost nastaja zaradi tega, ker trg delovne sile v vseh primerih
ne deluje samodejno, ampak le s pomoĉjo posebnih vzvodov politike zaposlovanja.
Je predvsem posledica neskladja med dejansko izobrazbo in usposobljenostjo
brezposelnih oseb ter zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenostjo za
razpoloţljiva delovna mesta. Delovna mesta niso prilagojena iskalcem zaposlitve
oziroma delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve ne ustrezajo zahtevam prostih
delovnih mest. Strukturna brezposelnost je praviloma dolgotrajna (glej Svetlik,
1985, str. 241-247).
Strukturno brezposelnost bi lahko zmanjšali predvsem z navedenimi ukrepi:
z reguliranjem ponudbe delovne sile;
s prekvalifikacijo in usposabljanjem;
s preselitvijo delavcev.
2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI
Stopnjo brezposelnosti, po podatkih zavoda za zaposlovanje, merimo po dveh
metodah, in sicer kot registrirano brezposelnost na zavodu za zaposlovanje in
anketno brezposelnost po metodi ILO ter Statistiĉnega urada Evropske zveze
(EUROSTAT). Njen namen je spremljanje ekonomske aktivnosti. Mednarodna
organizacija ILO opredeljuje kot brezposelne vse osebe:
ki so v doloĉenem ĉasu brez dela, vendar išĉejo delo in so pripravljene delati;
ki so sklenile dogovor o zaposlitvi, vendar še ne delajo;
ki so zaĉasno odpušĉene in ne dobivajo plaĉila.
Metodi dajeta razliĉne rezultate, v katerih je brezposelnost razliĉno opredeljena.
2.3.1 Registrirana brezposelnost
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni deleţ registriranih brezposelnih oseb
v aktivnem prebivalstvu. Po obmoĉnih sluţbah zavoda za zaposlovanje je prikazana
glede na stalno prebivališĉe delovno aktivnih prebivalcev in registriranih
brezposelnih oseb.
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Povpreĉna stopnja registrirane brezposelnosti se izraĉunava kot razmerje med
brezposelnimi osebami, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje, in aktivnim
prebivalstvom * 100:

Stopnja brezposelnosti =

brezposelne osebe

x 100

aktivno prebivalstvo
Med aktivno prebivalstvo so vkljuĉeni delovno aktivno prebivalstvo in registrirano
brezposelne osebe. Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in
samozaposlene osebe, kot je razvidno iz slike 1.
Slika 1: Sestava aktivnega prebivalstva

Aktivno prebivalstvo

Delovno aktivno
prebivalstvo

Zaposlene osebe

Registrirane
brezposelne osebe

Samozaposlene
osebe

Vir: ZRSZ, OS Kranj, Poroĉilo za leto 2007 (2008, str. 9), lasten prikaz.

Registrirane brezposelne osebe so osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco brezposelnih oseb po Zakonu o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Vir podatkov o zaposlenih osebah je Statistiĉni register delovno aktivnega
prebivalstva (SRDAP), vkljuĉene pa so osebe, ki so v delovnem razmerju pri pravnih
in fiziĉnih osebah. Samozaposlene osebe so osebe, ki opravljajo gospodarsko ali
pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki), in osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. Vir podatkov je Statistiĉni register
delovno aktivnega prebivalstva, vir podatkov o kmetih pa Anketa o delovni sili
(ADS).
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v Sloveniji v letu
2007, s stanjem na dan 31. 12. 2007, prijavljenih 68.411 brezposelnih oseb.
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2.3.2 Anketna brezposelnost
Anketa o delovni sili (ADS) se, po podatkih zavoda za zaposlovanje, v Republiki
Sloveniji izvaja v skladu z metodologijo Mednarodne organizacije dela (ILO) in
Statistiĉnega urada Evropske zveze (EUROSTAT). Njen namen je spremljanje
ekonomske aktivnosti prebivalstva, saj zagotavlja podatke o velikosti, strukturi in
znaĉilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva. Podatki o aktivni delovni sili
dopolnjujejo klasiĉne statistiĉne vire in zagotavljajo mednarodno primerljivost.
Anketa razdeli celotno prebivalstvo v posamezne kategorije po nekoliko drugaĉnem
konceptu ekonomskih aktivnosti kot uporabljenih v klasiĉnih statistiĉnih virih.
Posamezniki so razdeljeni v skupino starih manj kot 15 let in v skupino starih 15 let
in veĉ. Ta se nato deli glede na delovno aktivnost posameznikov oziroma glede na
prispevek oziroma pripravljenost prispevati k proizvodnji dobrin in storitev,
vkljuĉenih v SNA-koncept (System of National Accounts) za izraĉun druţbenega
produkta. Osnovne skupine prebivalstva se delijo po merilu vsaj ene ure dela za
plaĉilo na teden, kar omogoĉa razloĉevanje med delom in nedelom.
Po navedenem konceptu ADS izhajajo navedene osnovne kategorije:
delovno aktivno prebivalstvo predstavljajo osebe, stare 15 let in veĉ, ki so v
referenĉnem tednu opravile kakršno koli delo za plaĉilo, tako denarno kot
nedenarno, ali za dobiĉek, in tiste, ki so zaposlene oziroma samozaposlene, a
so bile v referenĉnem tednu odsotne;
brezposelne so osebe, stare 15 let in veĉ, ki v referenĉnem tednu:
1. niso delale nikakršnega dela za plaĉilo, niso zaposlene niti
samozaposlene;
2. so aktivno iskale delo in so se v zadnjih štirih tednih javile na zavodu za
zaposlovanje oziroma so se javile na oglase ipd.;
3. v dveh tednih so pripravljene sprejeti delo;
4. so ţe našle delo, ki ga bodo zaĉele opravljati v ĉasu po referenĉnem
tednu;
aktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in veĉ, sestavljajo pa delovno
aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe;
neaktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in veĉ, niso pa razvršĉene med
delovno aktivno prebivalstvo ali med brezposelne osebe.
Stopnja anketne brezposelnosti, preraĉunana po metodologiji Eurostata, je v
Republiki Sloveniji v letu 2007 znašala 4,7 %, medtem ko je bila v Evropski uniji
(EU-25) stopnja brezposelnosti 7,2 %, kar pomeni, da je bila stopnja slovenske
anketne brezposelnosti niţja od evropskega povpreĉja.
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3 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI IN V GORENJSKI REGIJI
3.1 ORGANIZIRANOST ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAPOSLOVANJE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s sedeţem v Ljubljani, Roţna dolina,
Cesta IX/6, je ustanovljen kot pravna oseba s statusom javnega zavoda, deluje pa
enotno za obmoĉje Republike Slovenije, in sicer na treh ravneh. Na prvi ravni sta
vodstvo in centralna sluţba, ki zagotavljata enotno metodologijo za strokovno in
operativno izvedbo postopkov s podroĉja dejavnosti zavoda ter osnovno podporo.
Na drugi ravni je organiziranih 12 obmoĉnih sluţb, ki so prikazane na sliki 2.
Obmoĉne sluţbe opravljajo strokovne in operativne naloge s podroĉja dejavnosti
zavoda na svojem obmoĉju, spremljajo in prouĉujejo gibanje zaposlenosti ter
brezposelnosti, sodelujejo pa tudi na tretji ravni. Prav tako sodelujejo z delodajalci,
izvajalci zavoda in regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela. Na tretji
operativni ravni neposredno deluje 59 uradov za delo, ki strankam zagotavljajo
pravice s podroĉja posredovanja zaposlitve in dela, svetovanja ter uveljavljanja
pravic iz zavarovanja.
Slika 2: Teritorialna organiziranost območnih sluţb Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje

Vir: ZRSZ, Letno poroĉilo 2007 (2008, str. 6).
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3.2

STRUKTURA BREZPOSELNIH OSEB V REPUBLIKI SLOVENIJI

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v Sloveniji v letu
2007 registriranih 71.336 brezposelnih oseb, 31. 12. 2007 pa je bilo prijavljenih
68.411 brezposelnih oseb. Razlika med povpreĉno letno brezposelnostjo in
brezposelnostjo na zadnji dan leta 2007 izvira iz novo prijavljenih oseb med letom
in odlivom iz brezposelnosti. Struktura novo prijavljenih je podobna kot v preteklih
letih: najveĉji priliv so predstavljale osebe, ki jim je potekla zaposlitev za doloĉen
ĉas, nato jim sledijo iskalci prve zaposlitve in trajno preseţni delavci. Manjše deleţe
predstavljajo druge kategorije brezposelnih, npr. sporazumno prenehanje
delovnega razmerja, iztek javnega dela, prenehanje poslovanja delodajalca ipd..
Tabela 1: Gibanje registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji v obdobju
2004–2007
2004

2005

2006

2007

Število registriranih
brezposelnih oseb
(stanje 31. 12.)

90.728

92.575

78.303

68.411

Povprečno število
registriranih
brezposelnih oseb

92.826

91.889

85.836

71.366

10,3

10,2

9,4

7,7

Povprečna stopnja
registrirane
brezposelnosti (v %)

Vir: ZRSZ, Letno poroĉilo 2007 (2008, str. 14).

Iz tabele 1 je razvidno, da je bila v obdobju od leta 2004 do vkljuĉno leta 2007 prav
v zadnjem letu najniţja registrirana brezposelnost, tako s stanjem na dan 31.
decembra 2007 kot v povpreĉju leta 2007, z upoštevanjem prilivov in odlivov.
Poslediĉno je bila tudi povpreĉna stopnja registrirane brezposelnosti najniţja.
Statistiĉni urad Republike Slovenije od 1. januarja 2005 pridobiva podatke o
zaposlenih in samozaposlenih osebah, razen o kmetih, iz Statistiĉnega registra
delovno aktivnega prebivalstva (SURS). Zaradi spremenjenega vira podatkov se je
število delovno aktivnih prebivalcev poveĉalo za pribliţno 25.000, stopnja
registrirane brezposelnosti pa se je zmanjšala. SURS je zaradi primerljivosti
preraĉunal podatke o delovni aktivnosti za obdobje od leta 2000 do leta 2004 na
osnovi novega vira podatkov SRDAP.
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Slika 3: Grafični prikaz strukture novo prijavljenih oseb v register brezposelnih
oseb v Republiki Sloveniji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Letno poroĉilo 2007 (2008, str. 18), lasten prikaz.

V letu 2007 se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal priliv vseh kategorij novo
prijavljenih oseb, najveĉ pa trajno preseţnih delavcev. Iz slike 3 je razvidno, da je
deleţ priliva v registrirano brezposelnost še vedno najveĉji pri delavcih, ki se jim je
iztekla pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas. Naslednji najveĉji deleţ je opredeljen
kot drugi razlogi, vendar so po posameznih segmentih deleţi najmanjši. V strukturo
trajnih preseţnih delavcev so vkljuĉene tudi brezposelne osebe zaradi steĉaja.
Slika 4: Grafični prikaz strukture odliva iz registra brezposelnih oseb v Republiki
Sloveniji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Letno poroĉilo 2007 (2008, str. 18), lasten prikaz.
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Slika 4 prikazuje veĉ kot poloviĉni deleţ odliva iz registrirane brezposelnosti zaradi
zaposlitve. Prenos v drugo evidenco je izveden na zakonski podlagi. Trend upadanja
povpreĉne letne brezposelnosti iz preteklih let se nadaljuje tudi v letu 2008. Po
podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v mesecu oktobru 2008
v evidenco registriranih 62.621 oseb oziroma 3318 veĉ oseb kot prejšnji mesec, ko
je bilo registriranih 59.303 oseb. V mesecu oktobru 2007 je bilo registriranih 69.500
oseb oziroma v primerjavi z mesecem oktobrom 2008 6879 manj oseb.
Slika 5: Grafični prikaz registrirano brezposelnih oseb po območnih sluţbah
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v mesecu oktobru 2007 in 2008,
stanje konec meseca

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za mesec oktober (2008, tabela 4a), lasten prikaz.

Slika 5 prikazuje primerjalno število brezposelnih oseb konec meseca oktobra leta
2007 in 2008 po vseh obmoĉnih sluţbah zavoda za zaposlovanje Republike
Slovenije. Po vseh obmoĉnih sluţbah se je zmanjšalo število brezposelnih oseb.
Ugodne gospodarske razmere so se tudi v letu 2007 in v devetih mesecih leta 2008
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ugodno odraţale na obmoĉju drţave. Iz tabele 2 je razvidno, da se je v letu 2007
spremenila tudi struktura brezposelnih oseb. Manjši je deleţ prvih iskalcev
zaposlitve in brezposelnih oseb, starih do 26 let. Zniţan deleţ prvih iskalcev
zaposlitve je tudi zaradi spremenjene zakonodaje, ker se kot brezposelne osebe ne
morejo veĉ prijaviti dijaki, študenti in udeleţenci izobraţevanja odraslih, mlajši od
26 let, razen upraviĉenci do denarnega nadomestila za brezposelnost. V primerjavi z
letom 2006 pa se je v letu 2007 poveĉal deleţ starih veĉ kot 50 let, dolgotrajno
brezposelnih oseb, malenkostno pa tudi deleţ ţensk.
Tabela 2: Struktura značilnih skupin registriranih brezposelnih oseb od leta
2004 do leta 2007 v Republiki Sloveniji
2004

2005

2006

2007

92.826

91.889

85.836

71.336

Stari do 26 let

26,2

24,2

21,2

16,7

Iskalci prve zaposlitve

25,2

24,3

22,3

19,4

Ţenske

53,1

53,8

54,8

54,9

Brezposelni nad 1 leto

46,2

47,3

48,8

51,2

Brez strokovne izobrazbe

41,6

40,8

39,3

39,3

Stari 50 let in več

21,0

22,7

25,4

31,1

Povprečno število registriranih
brezposelnih oseb

Vir: ZRS, Letno poroĉilo 2007 (2008, str. 19), lasten prikaz.

3.2.1 Starostna struktura registriranih brezposelnih oseb
V starostni strukturi registriranih brezposelnih oseb so opazni doloĉeni pozitivni
premiki. V zadnjih letih se je brezposelnost zniţevala. Iz grafiĉnega prikaza na sliki 6
je razvidna primerjava registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah
brezposelnih oseb za mesec oktober 2007 in 2008. Trend upadanja brezposelnih
oseb se pojavlja v vseh starostnih skupinah, razen v starosti nad 60 let, kjer pa se
poveĉuje strukturna brezposelnost starejših delavcev. Številĉno je še vedno najveĉ
brezposelnih oseb v starostni skupini od 50 do 60 let.
S staranjem se namreĉ zmanjšujejo psihofiziĉne sposobnosti, starejši delavci so tudi
manj prilagodljivi kot mlajši, teţje se vkljuĉujejo v izobraţevanje oziroma
usposabljajo za drugo delovno mesto. Problemi zaposlovanja starejše starostne
skupine nastopajo tudi pri pogostih tehnoloških spremembah in predsodkih.
Delodajalci pri zaposlovanju pogosto uporabljajo kriterij starosti. Pri tem pa
pozabljajo, da ima starejša populacija veĉ delovnih izkušenj, so obiĉajno bolj
natanĉni pri svojem delu, manjši je izostanek z dela, prav tako je manjša menjava
zaposlitve kot pri mlajši populaciji.
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Slika 6: Grafični prikaz registrirane brezposelnosti po starosti brezposelnih oseb
v Republiki Sloveniji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Registrirana brezposelnost (2008, str. 4), lasten prikaz.

3.2.2 Izobrazbena struktura registriranih brezposelnih oseb
Na izobrazbeno strukturo brezposelnih oseb vplivajo dejavniki na trgu dela, ki
poslediĉno narekujejo strukturo prilivov v brezposelnost in odlivov iz brezposelnosti.
Slika 7: Grafični prikaz registrirane brezposelnosti po izobrazbi brezposelnih
oseb v Republiki Sloveniji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Registrirana brezposelnost (2008, str. 4), lasten prikaz.
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Eden pomembnejših dejavnikov pri uspešnem iskanju dela je izobrazba.
Brezposelne osebe z višjo in visokošolsko izobrazbo obiĉajno laţje najdejo
zaposlitev, še posebno naravoslovne oziroma tehniĉne usmeritve. Pri brezposelnih
osebah s srednjo izobrazbo pa je najveĉkrat odloĉilna smer izobrazbe. Slabše
zaposlitvene moţnosti imajo brezposelne osebe brez strokovne izobrazbe, kar je
tudi razvidno iz slike 7, kjer prevladujejo brezposelne osebe brez strokovne
izobrazbe. Med brezposelnimi osebami, ki se ţelijo prviĉ zaposliti, je najveĉ mladih,
ki prihajajo iz šol. Neznatno število predstavljajo tudi brezposelne osebe z
zakljuĉenim bolonjskim študijem.
3.2.3 Spolna struktura registriranih brezposelnih oseb
Na poveĉano brezposelnost ţensk v preteklosti so pomembno vplivale druţinske
razmere. Zmanjševanje števila otrok, tehnološko izpopolnjena gospodinjstva,
narašĉanje enostarševskih druţin pomembno vplivajo tudi na poveĉan trg delovne
sile ţenske populacije. Po drugi strani pa so ţenske še vedno izpostavljene druţbeni
delitvi dela med spoloma. Mnogi podcenjujejo ţensko delo, prav tako imajo ţenske
na izbiro manj poklicev, v precejšnji meri so enaka delovna mesta slabše
vrednotena. Ţenska delovna sila je pri enakih delih obiĉajno slabše plaĉana kot
moška. Niţje vrednotenje delovne sile ţensk povzroĉa, da so v konkurenci za enaka
delovna mesta ţenske v slabšem poloţaju kot moški. Poleg tega je pri ţenskah
veĉja odsotnost kot pri moških zaradi rojstva in nege otrok.
Slika 8: Grafični prikaz registrirane brezposelnosti po spolu brezposelnih oseb

Vir: ZRSZ, Registrirana brezposelnost (2008, str. 4), lasten prikaz.

Iz slike 8 je razvidno, da se je v primerjavi z letom 2007 v letu 2008 zniţal deleţ
ţensk, zniţal pa se je tudi deleţ moških. Vendar je v primerjavi z brezposelnimi
moškimi deleţ ţensk še vedno višji v obeh letih.
3.2.4 Struktura registriranih brezposelnih oseb po dobi trajanja
brezposelnosti
Velike spremembe na trgu dela se odraţajo v številu in strukturi brezposelnih oseb.
Oblikovale so se skupine brezposelnih oseb, ki so za delodajalce manj zanimive. Še
posebno problematiĉni so starejši, mladi brez strokovne izobrazbe, brezposelne
osebe brez izobrazbe, invalidi, osebe z zdravstvenimi in drugimi omejitvami ter
dolgotrajno brezposelne osebe. Prav tako je in bo brezposelnost ţensk v precejšnji
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meri odvisna od nadaljnjega prestrukturiranja dejavnosti, ki zaposlujejo preteţno
ţensko delovno silo.
Slika 9: Grafični prikaz registrirane brezposelnosti po dobi trajanja
brezposelnosti v Republiki Sloveniji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Registrirana brezposelnost (2008, str. 6), lasten prikaz.

Iz slike 9 lahko razberemo, da najveĉje število brezposelnih oseb predstavljajo
osebe, ki so brezposelne manj kot šest mesecev. V primerjavi z mesecem oktobrom
leta 2007 in 2008 se je zmanjšalo število vseh znaĉilnih skupin po ĉasu trajanja
brezposelnosti, vendar so se trendi proti koncu leta 2008 obrnili v nasprotno smer.
3.3 BREZPOSELNOST V GORENJSKI REGIJI
V preteklih letih je gospodarstvo v gorenjski regiji prešlo skozi razliĉne faze
prestrukturiranja, v najveĉji meri pa so bile zajete predvsem tradicionalne
dejavnosti v regiji: elektroindustrija, gumarska industrija, jeklarstvo, ţelezarstvo,
oblaĉilna, tekstilna in obutvena dejavnost. Predvsem po vstopu Slovenije v Evropsko
unijo je bila teţnja gospodarstva, da ostane oziroma postane konkurenĉno tako
znotraj kot zunaj obmoĉja Republike Slovenije. Najveĉ delovnih mest je v
predelovalnih dejavnostih, med katerimi prevladujejo proizvodnja elektriĉne in
optiĉne opreme, proizvodnja kovin ter kovinskih izdelkov in proizvodnja iz gume ter
plastiĉnih mas. V storitveni dejavnosti prevladujejo zaposleni v trgovini,
izobraţevanju, prometu, skladišĉni dejavnosti, poslovanju z nepremiĉninami, najemi
in poslovnimi storitvami.
Število brezposelnih oseb se je v zadnjih letih postopoma zniţevalo, vendar je proti
koncu leta 2008 ţe zaznati posledice gospodarsko-finanĉne krize. Konec meseca
decembra 2007 je bilo v gorenjski regiji registriranih 4041 brezposelnih oseb, kar je
za 683 oseb manj kot decembra 2006. Zmanjšan obseg brezposelnosti je bilo
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zaznati v vseh petih uradih za delo Obmoĉne sluţbe Kranj. Glede na to, da so se v
regiji v preteklih letih postopoma izvajali procesi prestrukturiranja delovno
intenzivnih panog, je med brezposelnimi osebami precejšnje število oseb iz tekstilne
in ĉevljarske dejavnosti. Zaradi moderne tehnologije v dejavnostih, v katerih išĉejo
delavce, so njihova znanja neustrezna. Tudi v bodoĉnosti je priĉakovati, da se bodo
med preseţnimi poklici glede na potrebe delodajalcev v regiji pojavljali poklici pri
proizvodnji tekstilnih in usnjenih izdelkov. Med preseţno delovno silo se bodo po
vsej verjetnosti poleg navedenih pojavljali poklici v dejavnostih trgovine, frizerskih
storitvah, gimnazijski maturantje, teţko zaposljivi pa ostajajo tudi visoko izobraţeni
kadri na podroĉjih druţboslovnih smeri kot npr. politologi, organizatorji dela ipd.
Slika 10: Grafični prikaz mesečne registrirane brezposelnosti v letu 2007 po
uradih za delo v gorenjski regiji, na regionalni ter drţavni ravni

Vir: ZRSZ, Obmoĉna sluţba Kranj, Poroĉilo za leto 2007 (2008, str. 27), lasten prikaz.

Stopnje registrirane brezposelnosti izraĉunava Statistiĉni urad Republike Slovenije,
prikazane pa so po prebivališĉu delovno aktivnih prebivalcev in registriranih
brezposelnih oseb. Slika 10 prikazuje, da je bila stopnja brezposelnosti na
Gorenjskem v mesecu decembru leta 2007 4,6 % ter v primerjavi z decembrom leta
2008 niţja za 0,8 %. Regijska stopnja je niţja od drţavne, konec preteklega leta je
bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji 7,3 %, v letu pa se je zniţala za 1,3 %.
Povpreĉna stopnja brezposelnosti je bila v letu 2007 na Gorenjskem 4,9 %, v
Republiki Sloveniji pa 7,7 %.
Prav tako je iz slike 10 razvidno, da je bila med upravnimi enotami v regiji stopnja
brezposelnosti konec leta z 2,9 % najniţja v Uradu za delo Škofja Loka, najvišja pa
s 6,2 % v Uradu za delo Trţiĉ. V primerjavi z mesecem decembrom leta 2006 se je
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stopnja brezposelnosti zniţala v vseh gorenjskih uradih za delo, najbolj pa v Uradu
za delo Jesenice, za 1,6 %. V Uradu za delo Radovljica je stopnja v letu dni niţja za
0,9 %, v Uradih za delo Kranj in Škofja Loka za 0,7 % in v Uradu za delo Trţiĉ za
0,5 %.
Slika 11: Grafični prikaz povprečne registrirane brezposelnosti v gorenjski regiji
v letu 2007 po uradih za delo od leta 2004 do leta 2007

Vir: ZRSZ, Obmoĉna sluţba Kranj, Poroĉilo za leto 2007 (2008, str. 67), lasten prikaz.

Slika 11 prikazuje obdobje registrirane brezposelnosti v obdobju od leta 2004 do
leta 2007. Število brezposelnih oseb se je zmanjševalo skozi vsa leta, prav tako po
vseh uradih za delo v gorenjski regiji, razen v Uradu za delo v Kranju v letu 2005,
ko je bilo brezposelnih oseb veĉ kot v letu 2004.
3.3.1 Teritorialna organiziranost Območne sluţbe Kranj
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je teritorialno organiziran v dvanajstih
obmoĉnih sluţbah po posameznih regijah. Gorenjska regija je ena izmed dvanajstih
statistiĉnih regij, leţi pa na severozahodu Slovenije in obsega 10,5 % površine
celotne drţave. Regija na severu meji na Avstrijo, na severozahodu pa na Italijo.
Njeno osrednje mesto je Kranj, kjer je locirana Obmoĉna sluţba Kranj. Po podatkih
Statistiĉnega urada Republike Slovenije je meseca junija 2007 v regiji ţivelo
200.585 prebivalcev, kar predstavlja 9,9 % celotne slovenske populacije. Med njimi
je bilo v starosti od 15 do 64 let 138.406 delovno sposobnih oseb. V mesecu
februarju je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 4,5 % in je bila za 2,6 %
niţja od slovenske.
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Slika 12: Teritorialna organiziranost Območne sluţbe Kranj

UD JESENICE
Obĉine:

UD KRANJ
Obĉine:

UD RADOVLJICA
Obĉine:

UD ŠKOFJA LOKA
Obĉine:

UD TRŢIĈ
Obĉina:

Jesenice
Kranjska Gora
Ţirovnica

Cerklje
Jezersko
Kranj
Naklo
Preddvor
Šenĉur

Bled
Bohinj
Radovljica

Gorenja vas – Poljane Trţiĉ
Škofja Loka
Ţelezniki
Ţiri

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 7), lasten prikaz obĉin
po UD.

Obmoĉna sluţba Kranj je po veĉini velikostnih podatkov ĉetrta v Sloveniji, takoj za
Ljubljano, Mariborom in Celjem ter pokriva obmoĉje gorenjske regije. Svoje storitve
zagotavlja uporabnikom na sedeţu v Kranju in na 5 uradih za delo: na Jesenicah, v
Kranju, Radovljici, Škofji Loki in v Trţiĉu. Uradi operativno pokrivajo obmoĉje 17
obĉin in se organizacijsko pokrivajo s petimi upravnimi enotami. Urad za delo
Jesenice pokriva obmoĉje obĉin Jesenice, Kranjska Gora in Ţirovnica, Urad za delo
Kranj obmoĉje obĉin Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenĉur, Urad za
delo Radovljica obmoĉje obĉin Bled, Bohinj in Radovljica, Škofja Loka pa obmoĉje
obĉin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. Urad za delo Trţiĉ je
edini v gorenjski regiji, ki pokriva le obmoĉje obĉine Trţiĉa.
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3.3.2 Gibanja na področju zaposlovanja in brezposelnosti
Na obmoĉju Obmoĉne sluţbe Kranj so se tudi v letu 2007 odraţale ugodne
gospodarske razmere, saj je bilo ob koncu leta 2007 aktivnih 77.527 prebivalcev,
kar je v letu dni za 1,1 % veĉ oziroma za 880 oseb. Podoben pozitiven trend je
zaznati na obmoĉju Upravnih enot v Kranju, Radovljici in Škofji Loki, medtem ko je
bilo v letu 2007 manj aktivnih na obmoĉju Upravne enote Trţiĉ.
Slika 13: Grafični prikaz delovno aktivnega prebivalstva gorenjske regije po
upravnih enotah od leta 2004 do leta 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 11), lasten prikaz.

Število delovno aktivnih oseb je bilo v letu dni 2006–2007 veĉje za 1546 oseb, kar
predstavlja 2,2 % poveĉanje. Najveĉje poveĉanje je v Upravni enoti Radovljica, kjer
se je zaposlenost poveĉala za 376 oseb, in v Upravni enoti Kranj, kjer je delovno
aktivnih oseb za 1004 veĉ. V Upravni enoti Trţiĉ so v primerjavi z decembrom 2006
v decembru 2007 manj delovno aktivne 104 osebe.
3.3.3 Potrebe po delavcih
Višja stopnja gospodarske aktivnosti in ugodne gospodarske razmere so vplivale
tudi na veĉje povpraševanje po delavcih in pripravnikih. Delodajalci so v letu 2007
prijavili 18.696 potreb po delavcih, od katerih se je 18.457 prostih delovnih mest
nanašalo na zaposlitev delavcev in 239 na zaposlitev pripravnikov. Potrebe po
delavcih v primerjavi z letom 2007 so bile veĉje za 3,8 %, potrebe po pripravnikih
pa za 8,6 %.
Tudi v letu 2007 je v strukturi novega zaposlovanja prevladovalo zaposlovanje za
doloĉen ĉas, saj je bilo takih potreb kar 78,5 %. V primerjavi s celotnim obsegom
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prijavljenih potreb v Sloveniji predstavljajo potrebe v gorenjski regiji 7,7 %
prijavljenih prostih delovnih mest.
Slika 14: Grafični prikaz prijavljenih potreb po delavcih po stopnji izobrazbe v
gorenjski regiji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 15), lasten prikaz.

Na sliki 14, iz izobrazbene strukture prijavljenih prostih delovnih mest je razvidno,
da se je v letu 2007 precej poveĉal deleţ potreb po delavcih s III. in IV. stopnjo
izobrazbe, malenkostno s VII. in veĉ kot VII. stopnjo, medtem ko so se deleţi
potreb po delavcih z drugimi stopnjami izobrazbe zmanjšali. Prav tako je še vedno
najmanjše povpraševanje po delavcih s šesto stopnjo izobrazbe.
Slika 15: Grafični prikaz izobrazbene strukture brezposelnih oseb in prijavljenih
potreb po delavcih v gorenjski regiji v obdobju 2004–2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 15), lasten prikaz.
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Potrebe po delavcih so se v gorenjski regiji v letu 2007 poveĉale na vseh uradih za
delo, razen v Uradu za delo Jesenice, kjer je število potreb manjše kot leta 2006. Iz
grafiĉnega prikaza na sliki 15 je razvidno poveĉano povpraševanje po osebah s III.
in IV. stopnjo izobrazbe in tudi pri visoko izobraţenih brezposelnih osebah so
potrebe po delavcih veĉje od števila brezposelnih oseb. Izobrazbena struktura
brezposelnih oseb je neusklajena, saj je na III. in IV. izobrazbeni stopnji precej veĉ
potreb, kot je brezposelnih oseb. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo tudi na prosta
delovna mesta, kjer delodajalci išĉejo osebe s V. stopnjo izobrazbe. Delodajalci tudi
pogosto išĉejo delavce z doloĉeno smerjo izobrazbe, vendar jih v evidenci
brezposelnih oseb ni. Pa tudi nekatere brezposelne osebe z visoko stopnjo
izobrazbe teţko najdejo zaposlitev, ĉe je povpraševanje po tovrstnih poklicih
majhno.
Slika 16: Grafični prikaz potreb po stopnjah izobrazbe za določen in nedoločen
čas v gorenjski regiji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 16), lasten prikaz.

Kot je razvidno iz slike 16, je tudi v letu 2007 v strukturi novega zaposlovanja
prevladovalo zaposlovanje za doloĉen ĉas. Najveĉ potreb po zaposlitvi za doloĉen
ĉas je po delavcih s I. in II. stopnjo izobrazbe, najveĉ potreb za nedoloĉen ĉas pa
po delavcih s VI. stopnjo izobrazbe.
3.3.4 Registrirana brezposelnost
Ugodne gospodarske razmere, rast povpraševanja po delavcih in pripravnikih ter
poslediĉno rast števila zaposlenih se je pozitivno odrazila tudi pri zmanjševanju
brezposelnosti. Ob koncu leta 2007 je bilo v registru brezposelnih Obmoĉne sluţbe
Kranj registriranih 4041 brezposelnih oseb, kar je za 14,5 % oziroma 683 oseb manj
kot decembra 2006. Podobno kot v Obmoĉni sluţbi Kranj se je brezposelnost v letu
dni zniţala tudi na vseh 5 uradih za delo v gorenjski regiji. Najveĉ brezposelnih oseb
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je še vedno prijavljenih na Uradu za delo Kranj. Znaĉilnosti medmeseĉnega gibanja
registrirane brezposelnosti so se ohranile. Med drugim so na medmeseĉno gibanje
brezposelnosti ob generacijskem prilivu iz izobraţevanja vplivali tudi prilivi in odlivi,
ki so posledica sezonskega znaĉaja dela, predvsem na podroĉju kmetijstva,
gradbeništva in gostinstva.
V letu 2007 je znašal priliv iskalcev zaposlitve v registrirano brezposelnost 6253
oseb, kar je za 25,9 % manj oseb kot v letu prej. Tako kot na drţavni ravni je tudi v
gorenjski regiji med novo prijavljenimi brezposelnimi najveĉ takih oseb, ki jim je
potekla zaposlitev za doloĉen ĉas, sledijo jim iskalci prve zaposlitve, najmanj pa je
bilo prijav zaradi redne odpovedi delavcev. Najveĉ novo prijavljenih oseb je bilo
brez izobrazbe, sledijo jim osebe s V. stopnjo izobrazbe.
Zaradi zaposlitve se je iz evidence odjavilo 4016 brezposelnih oseb, iz razlogov, ki
ne pomenijo zaposlitve, pa 2695 oseb.
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4 UKREPI
AKTIVNE
POLITIKE
ZAPOSLOVANJA
ZA
ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI MLADIH V SLOVENIJI IN V
GORENJSKI REGIJI
Aktivna politika zaposlovanja se uporablja za reguliranje trga delovne sile, s
programom kot delom politike zaposlovanja pa se posega neposredno in posredno
na trg dela. Je nabor ukrepov, s katerimi drţava aktivno posega na trg dela. Pri tem
odpravlja probleme, ki se pojavljajo na trgu dela in glede zaposlovanja, ki jih z
drugimi ukrepi ni mogoĉe uĉinkovito odpravljati.
Mladi ob vstopu na trg dela ne smejo biti kratkoroĉni strošek, temveĉ investicija
(Ćeklić Blaţ et.al., 2008, str. 5). Iskanje primernih rešitev za dvig zaposljivosti
mladih predstavlja ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest. Po eni strani je
postavljena splošna hipoteza, da je z višjo izobrazbo zagotovljena višja stopnja
zaposljivosti, po drugi strani pa je to hipotezo mogoĉe ovreĉi iz razloga, da se
sooĉamo s kroniĉno visokimi stopnjami brezposelnosti mladega izobraţenega kadra,
kajti slovensko gospodarstvo ni zmoţno zaposliti vseh diplomantov, ki prihajajo na
trg dela. Pri tem je velikega pomena kakovost študija in znanj, ki jih pridobi študent
do zakljuĉka študija. Osnovni problem prehoda mladih iz enega v drugo
izobraţevanje je pomanjkanje kakovostnih informacij, ki bi bile mladim na
razpolago. Prav tako lahko drţava z razliĉnimi subvencijami in spodbudami vpliva na
zaposlovanje v prvem obdobju, npr. pri pripravništvu.
4.1 ZAKONSKA PODLAGA
Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB (Uradni
list RS, štev. 107/2006) se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti, upravljanje sistema in naĉin izvajanja strokovnih nalog na tem
podroĉju.
K zaposlovanju po tem zakonu spadajo posredovanje zaposlitev, posredovanje dela,
ukrepi za pospeševanje zaposlovanja in odpiranje novih ter ohranjanje delovnih
mest, obsega pa tudi dejavnosti za zagotavljanje pogojev, poklicni in strokovni
razvoj ter uporabo delovnih sposobnosti posameznikov. Sem štejemo tudi
štipendiranje.
Na podlagi zakonskih doloĉb je brezposelna oseba:
oseba, ki ni v delovnem razmerju;
samozaposlena oseba, lastnik oziroma solastnik gospodarske druţbe, katere
dobiĉek ne presega zneska zajamĉenega nadomestila plaĉe;
lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega
zemljišĉa s katastrskih dohodkom do višine, potrebne za vkljuĉitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
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oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec, udeleţenec izobraţevanja
odraslih, mlajši od 26 let ali udeleţenec izobraţevanja, ki mu ni mogoĉe
zagotoviti ustrezne zaposlitve, udeleţenec usposabljanja na delovnem mestu
na podlagi programov aktivne politike zaposlovanja;
oseba je zmoţna za delo, je prijavljena pri zavodu, na razpolago za zaposlitev
in aktivni iskalec zaposlitve.
Zavarovanje za primer brezposelnosti obsega pravice zavarovancev za ĉas, ko so
brez svoje krivde brez zaposlitve, pa tudi v primeru, ko njihovo delo postane
nepotrebno. Skladno z zakonskimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja se zagotavlja
v povezavi z brezposelnostjo predvsem:
pomoĉ pri sofinanciranju odpiranja novih produktivnih delovnih mest ter
ohranjanju starih produktivnih;
pomoĉ pri sofinanciranju sezonskih delovnih mest (npr. v gradbeništvu,
turizmu, gostinstvu ipd.);
pomoĉ pri usposabljanju novo sprejetih delavcev ter sofinanciranju
izobraţevanja in usposabljanja ter drugega usposabljanja ipd..
Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajajo zavodi za zaposlovanje, pooblašĉene
organizacije, delodajalci, skladi dela in ministrstvo, pristojno za delo. Registrirana
brezposelna oseba se mora vkljuĉiti v aktivno politiko zaposlovanja v skladu z
zaposlitvenim naĉrtom. S tem se doloĉijo predvidene dejavnosti pri iskanju
zaposlitve in vkljuĉevanju v programe aktivne politike zaposlovanja.
Zavod delodajalcu povrne prispevke delodajalca za dobo enega leta, ĉe le-ta
zaposli:
brezposelno osebo, mlajšo od 26 let, ki je iskalec prve zaposlitve, pri zavodu
pa je prijavljena veĉ kot 6 mesecev in ima suficitarni poklic;
brezposelno osebo, mlajšo od 28 let, ki je 24 mesecev prijavljena pri zavodu;
brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let in je veĉ kot 12 mesecev
prijavljena pri zavodu oziroma ima suficitarni poklic.
Zavod povrne delodajalcu prispevke delodajalca za celotno obdobje nadomešĉanja,
vendar najveĉ 15 mesecev, ĉe le-ta zaposli:
brezposelno osebo, prijavljeno pri zavodu, kot nadomešĉanje delavca na
porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka.
Osebam, vkljuĉenih v programe aktivne politike zaposlovanja, se zagotavlja:
kritje stroškov zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
pokrivanje stroškov izobraţevanja;
nadomestitev dela plaĉe pripravnikom, iskalcem prve zaposlitve, teţje
zaposljivim iskalcem, invalidom, dolgotrajno brezposelnim osebam;
pri samozaposlovanju (npr. obrt, podjetništvo) posojilo za nabavo opreme,
sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva;
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pokrivanje stroškov preusposabljanja tehnološke narave, prekvalifikacije,
ipd..
4.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE V SLOVENIJI IN V GORENJSKI REGIJI
Vlada je program aktivne politike zaposlovanja sprejemala letno, vendar se je
pokazala potreba po dolgoroĉno stabilnejših in uĉinkovitejših ukrepih. Zaradi tega je
bil program pripravljen za daljše obdobje, to je za obdobje 2007–2013. Program
izhaja iz prioritet, opredeljenih v evropskih ter nacionalnih razvojnih dokumentih in
izhaja iz razmer na trgu dela v Republiki Sloveniji. Za leto 2007 in 2008 je financiran
tako iz sredstev drţavnega proraĉuna kot tudi iz Evropskega socialnega sklada.
Okvirni vzroki za uporabo ukrepov aktivne politike zaposlovanja so naslednji:
visoka stopnja brezposelnosti v skupini 15–24 let;
visok deleţ dolgotrajno brezposelnih oseb;
visok deleţ brezposelnih oseb brez izobrazbe oziroma z nizko izobrazbo;
strukturna brezposelnost;
narašĉanje števila brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo;
narašĉanje brezposelnosti ţensk.
Aktivnosti posameznih ukrepov so namenjeni predvsem brezposelnim osebam, ki se
prijavijo v register brezposelnih oseb. Po programu so naĉrtovane vrednosti
kazalcev v letu 2013 naslednje (glej Vlada RS, 2006, Program ukrepov Aktivne
politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, str. 2-16):
1. cilj – poveĉanje zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti:
poveĉanje stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini 15–64 let za 3,3 %
(izhodišĉna vrednost 67,1 %, naĉrtovana doseţena 70,4 %);
poveĉanje stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini 15–24 let za 2,7 %
(izhodišĉna vrednost 35,3 %, naĉrtovana doseţena 38,0 %);
poveĉanje stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini 15–24 let za 2,7 %
(izhodišĉna vrednost 35,3 %, naĉrtovana doseţena 38,0 %);
zniţanje stopnje registrirane brezposelnosti za 4,8 % (izhodišĉna vrednost
9,1 %, naĉrtovana doseţena 4,3 %);
zniţanje stopnje brezposelnosti po anketi o delovni sili za 2,6 % (izhodišĉna
vrednost 5,9 %, naĉrtovana doseţena 3,3 %);
2. cilj – prepreĉevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost:
zniţanje deleţa dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi osebami za 12,7
% (izhodišĉna vrednost 49,7 %, naĉrtovana doseţena 37,0 %);
zniţanje povpreĉne dobe brezposelnosti na brezposelno osebo za 12,1
meseca (izhodišĉna vrednost 25,1 meseca, naĉrtovana doseţena 13
mesecev);
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3. cilj – zmanjšanje strukturne brezposelnosti s poveĉanjem zaposljivosti z
dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenostjo in vešĉinami:
zniţanje deleţa brezposelnih oseb brez izobrazbe oziroma z nizko stopnjo
izobrazbe za 9,9 % (izhodišĉna vrednost 38,9 %, naĉrtovana doseţena 29,0
%);
4. cilj – poveĉanje fleksibilnosti in konkurenĉnosti zaposlenih:
poveĉanje deleţa zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom v skupni delovni
zaposlenosti za 4,9 % (izhodišĉna vrednost 10,1 %, naĉrtovana doseţena
15,0 %);
poveĉanje števila zaposlenih, ki so vkljuĉeni v vseţivljenjsko uĉenje v okviru
aktivne politike zaposlovanja, za 4842 oseb (izhodišĉna vrednost 9158 oseb,
naĉrtovano doseţeno število oseb: 14.000);
5. cilj – spodbujanje novega zaposlovanja:
poveĉanje števila podprtih podjetniških in zaposlitvenih projektov za 4906
(izhodišĉna vrednost 4906 projektov, naĉrtovano doseţeno število projektov:
7000);
poveĉanje števila podprtih prehodov brezposelnih oseb v samozaposlitev v
okviru aktivne politike zaposlovanja za 234 (izhodišĉna vrednost 1566
prehodov, naĉrtovano doseţeno število prehodov: 1800);
6. cilj – okrepitev socialne vkljuĉenosti:
poveĉanje deleţa zaposlitev oseb, ki so prejemale denarno nadomestilo, za 8
% (izhodišĉna vrednost 62,0 %, naĉrtovana doseţena 70,0 %);
poveĉanje deleţa zaposlitev oseb, ki so prejemale denarno socialno pomoĉ,
za 14 % (izhodišĉna vrednost 30,0 %, naĉrtovana doseţena 44,0 %).
Programski cilji za leto 2007 so bili usmerjeni v zmanjševanje regijskih razlik s
pospeševanjem zaposlovanja v obĉinah z nadpovpreĉno stopnjo brezposelnosti,
prav tako v hitrejše in uĉinkovitejše zaposlovanje, zmanjševanje brezposelnosti,
prepreĉevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost ter v okrepitev socialne
vkljuĉenosti. Na obmoĉju gorenjske regije je bilo v letu 2007 v aktivno politiko
zaposlovanja vkljuĉenih 1448 oseb, od tega po posameznih ukrepih:
1. ukrep – zdravstveno zaposlitveno svetovanje, pomoĉ pri naĉrtovanju poklicne
poti in iskanju zaposlitve – delavnice in klubi za iskanje zaposlitve –
vkljuĉenih je bilo 493 brezposelnih oseb oziroma 34,0 %;
2. ukrep – programi institucionalnega usposabljanja, potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu,
formalno izobraţevanje in projektno uĉenje za mlade (PUM) – vkljuĉenih je
bilo 649 brezposelnih oseb oziroma 44,8 %;
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3. ukrep – subvencije za samozaposlitev, spodbujanje novega zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoĉi –
vkljuĉenih je bilo 46 brezposelnih oseb oziroma 3,2 %;
4. ukrep – lokalni zaposlitveni programi – javna dela 2007 – vkljuĉenih je bilo
260 brezposelnih oseb oziroma 18,0 %.
4.3 AKTIVNOSTI ZA MLADE BREZPOSELNE OSEBE V GORENJSKI REGIJI
V LETU 2007 IN 2008
Trend upadanja registrirane brezposelnosti v gorenjski regiji je v letu 2007 konec
meseca decembra dosegel najniţjo raven. Stopnja brezposelnosti je znašala 4,6 %,
kar je bilo najmanj v drţavi.
4.3.1 Programi izobraţevanja in usposabljanja
Programi izobraţevanja in usposabljanja zajemajo po podatkih zavoda za
zaposlovanje:
programe informiranja in motiviranja ter delavnice za iskanje zaposlitve;
klube za iskanje zaposlitve;
delovne preizkuse;
institucionalno usposabljanje;
usposabljanje na delovnem mestu;
formalno izobraţevanje;
program pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije;
projektno uĉenje za mlade.
Na obmoĉju Obmoĉne sluţbe Kranj za gorenjsko regijo so bile brezposelne osebe
vkljuĉene v naslednje delavnice:
Druga moţnost – 3 skupine;
Nov zaĉetek – 1 skupina;
SOS – 7 skupin;
Poti do dela in zaposlitve – 17 skupin.
Delavnica Nov zaĉetek je namenjena teţko zaposljivim mladim osebam s
psihofiziĉnimi teţavami in dolgotrajno brezposelnih osebam z veĉjimi ovirami pri
zaposlovanju, medtem ko je delavnica Druga moţnost namenjena starejšim
brezposelnim osebam v Kranju in Radovljici. Delavnica Nov zaĉetek je bila
organizirana v Radovljici za brezposelne osebe iz Uradov za delo Jesenice in
Radovljica. Namen delavnice SOS (skupinska oblika svetovanja) je bil motivirati in
aktivirati brezposelne osebe za reševanje problemov v povezavi z njihovo kariero in
brezposelnostjo. V delavnicah Poti do dela in zaposlitve so brezposelne osebe
pridobile osnovna znanja in vešĉine za iskanje zaposlitve. Namen teh delavnic je
veĉja motiviranost in obvešĉenost brezposelnih oseb o moţnostih zaposlitve,
izobraţevanju in usposabljanju ter drugih programih aktivne politike zaposlovanja.
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Slika 17: Grafični prikaz starostne strukture brezposelnih oseb, vključenih v
delavnice v gorenjski regiji v letu 2007, ločeno po uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 33), lasten prikaz.

Slika 17 prikazuje grafiĉni prikaz starostne strukture brezposelnih oseb, vkljuĉenih v
delavnice v letu 2007. V programe delavnic je bilo vkljuĉenih najveĉ brezposelnih
oseb v starostni skupini 25–30 let, to je 62 brezposelnih oseb, kar predstavlja 27,1
% od 229 vkljuĉenih brezposelnih oseb v tovrstne programe v letu 2007. V
starostno skupino do 18 let ni bil vkljuĉen noben udeleţenec, v starostno skupino
30 do 40 let 45 brezposelnih oseb oziroma 19,7 %, v starostno skupino 40 do 50 let
48 udeleţencev oziroma 21,0 % brezposelnih oseb, v starostno skupino 50 do 60 let
32 brezposelnih oseb oziroma 13,9 %, v starostno skupino nad 60 let pa le 1
brezposelna oseba oziroma 0,4 %.
Programi klubov za iskanje zaposlitev trajajo tri mesece in predstavljajo dalj ĉasa
trajajoĉo vkljuĉenost brezposelnih oseb, vsakodnevne aktivnosti pa spodbujajo
iskalce zaposlitve k pridobivanju delovnih navad. Tak naĉin je primeren predvsem
za brezposelne osebe, ki nimajo ovir pri zaposlovanju in imajo izoblikovan
zaposlitveni cilj. V njih brezposelne osebe najdejo skupinsko pomoĉ in podporo pri
iskanju zaposlitve, nauĉijo se vešĉin iskanja zaposlitve, vzpostavijo stike s
potencialnimi delodajalci. Za tak naĉin se odloĉijo predvsem osebe, ki so bile
neuspešne pri samostojnemu iskanju dela. V gorenjski regiji je bilo v klube v okviru
zaposlitvenega naĉrta vkljuĉenih 42 brezposelnih oseb, od tega kar 45,2 %
dolgotrajno brezposelnih.
Slika 18: Grafični prikaz starostne strukture brezposelnih oseb, vključenih v
klube za iskanje zaposlitve v letu 2007 v gorenjski regiji, ločeno po uradih za
delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 34), lasten prikaz.
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Iz slike 18 je razbrati, da v starostnih skupinah do 18 in nad 60 let ni bilo vkljuĉene
nobene brezposelne osebe. Veĉina udeleţencev v vseh ostalih starostnih skupinah
je bila vkljuĉena v klube za iskanje zaposlitve v Uradu za delo Kranj.
Namen Delovnega preizkusa je preizkus znanj, vešĉin, spretnosti in delovnih navad
brezposelnih oseb za opravljanje doloĉenega dela. V ta program je bilo vkljuĉenih
120 oseb, ki so se vkljuĉevale veĉinoma v delovni preizkus za ĉas enega meseca. V
tem ĉasu so bili udeleţenci upraviĉeni do:
60 % minimalne plaĉe kot dodatka za aktivnost; ĉe je bila vkljuĉitev manjša
od polnega delovnega ĉas oziroma ĉas krajši od enega meseca, je bil
dodatek sorazmerno manjši;
povraĉila prevoznih stroškov glede na oddaljenost od kraja bivanja do kraja
izvajanja.
Slika 19: Grafični prikaz starostne strukture brezposelnih oseb, vključenih v
delovne preizkuse v gorenjski regiji v letu 2007, ločeno po uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 34), lasten prikaz.

Tudi v Delovne preizkuse je bilo vkljuĉenih najveĉ brezposelnih oseb iz starostne
skupine 25 do 30 let, to je 29 udeleţencev oziroma 24,2 % brezposelnih oseb, kot
je razvidno iz slike 19. 21,7 % oziroma 26 brezposelnih oseb je bilo vkljuĉenih iz
starostne skupine 18 do 25 let.
Institucionalnega usposabljanja so deleţne brezposelne osebe za pridobitev
dodatnih znanj, vešĉin in spretnosti pri zunanjih izvajalcih, tako skupinsko kot
individualno. Skupinsko so bili organizirani teĉaji slovenskega jezika, kjer je bilo
vkljuĉenih 12 oseb, in teĉaji raĉunalništva, kjer so bile vkljuĉene 103 osebe.
Individualno so bile brezposelne osebe vkljuĉene v priprave in izpite iz splošnega
upravnega postopka, za pridobitev vozniškega izpita C, D in E kategorije ter razliĉna
raĉunalniška izobraţevanja in usposabljanja za knjigovodska dela.
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Slika 20: Grafični prikaz starostne strukture brezposelnih oseb v %, vključenih v
institucionalno usposabljanje v gorenjski regiji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 35), lasten prikaz.

Med vkljuĉenimi v institucionalno usposabljanje na sliki 20 predstavljajo ţenske 77,1
% deleţ. V Uradu za delo Jesenice je bilo vkljuĉenih 29 oseb, v Kranju 93 oseb, v
Radovljici 32 oseb, v Škofji Loki 47 oseb in v Trţiĉu 9 brezposelnih oseb.
Program Usposabljanje na delovnem mestu je namenjen poveĉanju usposobljenosti
in poveĉanju zaposlovanja za brezposelne osebe, katerih ţe pridobljena znanja,
vešĉine in spretnosti ne omogoĉajo neposredne zaposlitve. Za obmoĉje gorenjske
regije je bilo potrjenih 18 programov, s 16 izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe o
sofinanciranju aktivnosti za 16 brezposelnih oseb. Program je bil financiran iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev lastne udeleţbe.
Slika 21: Grafični prikaz starostne strukture brezposelnih oseb, vključenih v
usposabljanje na delovnem mestu v gorenjski regiji v letu 2007, ločeno po
uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 35), lasten prikaz.
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V usposabljanje na delovnem mestu, kot je razvidno iz slike 21, je bilo v starostni
skupini 18 do 25 let vkljuĉenih 31,2 % brezposelnih oseb, od 25 do 30 let 25,0 %,
od 30 do 40 let 31,3 % in v starostni skupini 40 do 50 let 12,5 % brezposelnih
oseb.
Namen programa Formalnega izobraţevanja je dvig izobrazbene in kvalifikacijske
ravni brezposelnih oseb ter strukturnega neskladja na trgu dela. Brezposelnih
osebam je bila omogoĉena vkljuĉitev od osnovnošolskih do višješolskih programov,
v visokošolske in univerzitetne pa le za brezposelne osebe, ki so imele v preteklih
letih z zavodom ţe sklenjeno pogodbo o izobraţevanju. Pri tovrstnem izobraţevanju
je bil dan poudarek na pridobitvi prvega poklica in izobraţevanju za deficitarne
poklice, vkljuĉitev pa je bila vezana na šolsko leto. Prednostno so bile v šolskem
letu 2007/2008 v program vkljuĉene naslednje skupine:
brezposelne osebe, ki so se izobraţevale ţe v šolskem letu 2006/2007;
brezposelne osebe v starostni skupini do 26. leta starosti, ki nimajo niti
poklicne niti strokovne izobrazbe;
izjemoma brezposelne osebe, ki sicer ţe imajo poklicno oziroma strokovno
izobrazbo, ki pa ne morejo pridobiti zaposlitve in so na zavodu prijavljene ţe
veĉ kot 12 mesecev, ob upoštevanju strukturnega neskladja na trgu dela.
V letu 2007 je bilo v gorenjski regiji vkljuĉenih 272 brezposelnih oseb. Zavod je
pokril stroške šolnine, štipendijo, prevozne stroške, stroške osnovnega
zdravstvenega zavarovanja in po potrebi stroške zdravniškega pregleda. Med poklici
so prevladovali ekonomski tehnik, tehnik zdravstvene nege, kuhar in natakar. V
Uradu za delo Jesenice je bilo vkljuĉenih 36,3 % oseb, v Kranju 25,4 %, Radovljici
16,3 %, Škofji Loki 9,9 % in v Trţiĉu 12,1 %.
Slika 22: Grafični prikaz izobrazbene strukture brezposelnih oseb v %,
vključenih v formalno izobraţevanje v šolskem letu 2007/2008 v gorenjski regiji

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 36), lasten prikaz.

34

S 75,7 % izrazito izstopa deleţ brezposelnih oseb s I. in II. stopnjo izobrazbe, ki so
bile vkljuĉene v formalno izobraţevanje, najmanjši pa je deleţ vkljuĉenosti
brezposelnih oseb s VI. oziroma VII. stopnjo, predvsem z vkljuĉitvijo v visokošolski
oziroma univerzitetni program.
Program pridobitve Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) je v letu 2007 vkljuĉeval
postopke potrjevanja NPK z namenom poveĉanja zaposljivosti, zmanjševanja
strukturnega neskladja ter dviga izobrazbene in kvalifikacijske ravni. Brezposelne
osebe so pridobile javno veljavno listino za znanja, ki jih ţe imajo oziroma jih v teh
postopkih pridobijo oziroma izpopolnijo. V letu 2007 je bilo najveĉ vkljuĉitev v NPK
varnostnik/-ica in voznik/-ica. Udeleţencem so bili povrnjeni stroški preverjanja (za
najveĉ dve) in prevozni stroški. Bilo je sklenjenih 19 pogodb za potrjevanje NPK, in
sicer 26,3 % udeleţencev v starosti do 25 let, 31,6 % udeleţencev v starosti med
25 in 40 leti, 26,3 % udeleţencev v starosti med 40 in 50 leti in 15,8 %
brezposelnih osebam, starejšim od 50 let.
Slika 23: Grafični prikaz izobrazbene strukture brezposelnih oseb v %,
vključenih v program pridobitve NPK v letu 2007 v gorenjski regiji

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 37), lasten prikaz.
4.3.2 Spodbude zaposlovanja
Kot spodbuda zaposlovanja so v aktivno politiko zaposlovanja vkljuĉeni:
povraĉilo prispevkov delodajalcev v višini 16,1 % na bruto plaĉo in
spodbujanje novega zaposlovanja pri dolgotrajno brezposelnih osebah, ki so
hkrati prejemniki denarne socialne pomoĉi.
Zavod povrne prispevke delodajalca kot spodbudo pri zaposlovanju, ĉe zaposli
brezposelno osebo, mlajšo od 26 let, ki išĉe prvo zaposlitev in je veĉ kot 6 mesecev
prijavljena pri zavodu za zaposlovanje, ĉe zaposli brezposelno osebo, mlajšo od 28
let, ki je vsaj 24 mesecev prijavljena na zavodu, brezposelno osebo, starejšo od 55
let, ki je na zavodu prijavljena veĉ kot 12 mesecev oziroma ima suficitarni poklic,
oziroma, ĉe zaposli osebo, ki nadomešĉa delavca na porodniškem dopustu za nego
in varstvo otroka. V letu 2007 je Obmoĉna sluţba Kranj prejela tri vloge za povraĉilo
prispevkov delodajalca.
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V program Spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb –
prejemnikov denarne socialne pomoĉi so bile vkljuĉene brezposelne osebe, ki so na
centru za socialno delo v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoĉ
najmanj 12 mesecev. Ĉe je delodajalec zaposlil brezposelno osebo za nedoloĉen
ĉas, je prejel skupno 6.700,00 EUR subvencije, z obveznostjo zaposlitve najmanj
dve leti, ĉe pa je zaposlil brezposelno osebo za doloĉen ĉas, pa je prejel 3.350,00
EUR, z obveznostjo zaposlitve najmanj eno leto. Z delodajalci je bilo sklenjenih 10
pogodb, od tega 2 za doloĉen ĉas, ostale za nedoloĉen ĉas. Do konca novembra je
bilo prejetih še 7 vlog, realizirane pa so bile v letu 2008.
4.3.3 Usposabljanje in zaposlovanje invalidov
Iz slike je 24 je razvidno, da je bilo konec leta 2007 v Obmoĉni sluţbi Kranj
prijavljenih 595 brezposelnih invalidnih oseb, kar je v primerjavi z decembrom 2006
za 8,3 % veĉ. Na Rehabilitacijski komisiji I. stopnje je bilo obravnavanih 52 oseb,
v primerjavi s preteklimi obdobji pa se poveĉuje. V letu 2007 je bilo v proces
zaposlitvene rehabilitacije vkljuĉenih 65 invalidnih oseb, zakljuĉilo pa ga je le nekaj
oseb. Izdelanih je bilo 6 ocen zaposljivosti, izdane so bile 3 odloĉbe za podporno
zaposlitev, 1 odloĉba za zašĉitno zaposlitev in 2 odloĉbi o nezaposljivosti.
Slika 24: Grafični prikaz števila brezposelnih invalidnih oseb po uradih za delo v
gorenjski regiji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 39), lasten prikaz.

V okviru Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je bila ustanovljena Komisija
za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidne osebe, zavod za
zaposlovanje pa pripravlja ugotovitve in predloge za obravnavo. V letu 2007 je bilo
prejetih 54 zahtevkov za posredovanje ugotovitev, od katerih je bile 14 zadev
rešenih, ostale so v postopku.
Prav tako je bilo v letu 2007 izdanih 222 zdravniških mnenj o delazmoţnosti in
zdravstvenih sposobnostih brezposelnih oseb. Konec leta 2007 je bilo v na podroĉju
izvajanja pomoĉi na domu in osebne asistence ter oskrbovanja invalidnih oseb v
program vkljuĉenih 32 oseb. V program sofinanciranja dela plaĉe invalidni osebi je
bilo vkljuĉenih 16 invalidnih oseb pri 13 delodajalcih.
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4.3.4 Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest
V skladu z doloĉbami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti so v aktivno politiko zaposlovanja vkljuĉena tudi javna dela, ki so
lokalni ali drţavni zaposlitveni programi in so namenjeni aktiviranju brezposelnih
oseb, socializaciji, ohranitvi in razvoju novih delovnih mest. Namen izvajanja javnih
del ne sme biti pridobivanje dobiĉka ali povzroĉitev nelojalne konkurence. Program
javnih del in število vkljuĉenih oseb doloĉi Vlada Republike Slovenije. Program
javnih del pa lahko sprejme tudi obĉina, ĉe v celoti zagotavlja sredstva za njihovo
izvajanje. Ĉas vkljuĉenosti v program javnih del je najveĉ eno leto, razen invalidnih
oseb, ki se jim ĉas vkljuĉenosti lahko podaljša, ĉe je invalidnost ugotovljena z
odloĉbo, in pa ţensk, starih nad 53 let, in moških, starih nad 55 let, ki se jim doba
lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev. Udeleţenci programa javnih del
prejemajo plaĉe, odvisno od stopnje strokovne usposobljenosti za delo, ki ga
opravljajo, od 80 % minimalne plaĉe za I. stopnjo strokovne izobrazbe do 150 %
minimalne plaĉe za VII. stopnjo. Zavod zagotavlja del stroškov plaĉe udeleţencev,
ki se doloĉijo s programom javnih del, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije za
posamezno proraĉunsko obdobje, zagotavlja pa tudi povraĉilo stroškov prehrane in
javnega prevoza. Naroĉnik oziroma izvajalec javnih del zagotavlja sredstva za
pokrivanje stroškov razlike plaĉ udeleţencev, regresa za letni dopust, materialnih
stroškov. Javna dela se izvajajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraţevalnih
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Kot polni
delovni ĉas se šteje 30-urna tedenska delovna obveznost.
Ciljne skupine, ki so bile v letu 2007 vkljuĉene v programe javnih del, so:
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so bile prijavljene pri zavodu za
zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih;
dolgotrajno brezposelne skupine s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe in
dolgotrajno starejše brezposelne osebe nad 50 let;
dolgotrajno brezposelni invalidi (in je invalidnost ugotovljena z odloĉbo) ter
dolgotrajno brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi,
upad delovne sposobnosti, socialne razmere ipd.).
Slika 25: Grafični prikaz števila brezposelnih oseb po izobrazbeni strukturi,
vključenih v javna dela v gorenjski regiji v letu 2007, po uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 41), lasten prikaz.
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V programe javnih del je bilo vkljuĉenih 260 oseb, kar je razvidno iz slike 25. Najveĉ
vkljuĉenih, kar 108 udeleţencev, je imelo V. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 41,5
% deleţ. 18,0 % deleţ predstavljajo osebe, ki so bile vkljuĉene v program s VII.
stopnjo izobrazbe, najmanjši deleţ (1,2 %) pa predstavljajo osebe, vkljuĉene v
program z II. stopnjo izobrazbe.
Slika 26: Grafični prikaz števila brezposelnih oseb po starostni strukturi,
vključenih v javna dela, po uradih za delo v gorenjski regiji v letu 2007

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 41), lasten prikaz.

Slika 26 prikazuje, da je bilo najveĉ oseb v programe javnih del vkljuĉenih v
starostni skupini 50 do 60 let, kar predstavlja kar 45,4 % deleţ vseh vkljuĉenih. V
starostni skupini od 18 do 25 let je bilo vkljuĉenih le 6 oseb (2,3 %), v starostni
skupini od 25 do 30 let pa 47 oseb oziroma 18,1 %, ki je druga najveĉja skupina.
Slika 27: Grafični prikaz števila brezposelnih oseb po čakalni dobi, vključenih v
javna dela v gorenjski regiji v letu 2007, po uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 42), lasten prikaz.

Ĉeprav je bila osnovna ciljna skupina prijava na zavodu najmanj 12 mesecev v
zadnjih 18 mesecih, so imele moţnost vkljuĉitve tudi druge skupine brezposelnih
oseb. Ĉakalna doba od 1 do 2 let vkljuĉuje najveĉ udeleţencev, to je kar 41,2 %
vseh vkljuĉenih brezposelnih oseb, kar je prikazano na sliki 27.
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4.3.5 Spodbujanje samozaposlovanja
Namen spodbujanja samozaposlovanja je, da pri brezposelnih osebah, ki po
usposabljanju ţelijo uresniĉiti podjetniško idejo, spodbudijo samozaposlitev.
Program spodbujanja samozaposlovanja se je v letu 2007 izvajal v omejenem
obsegu kot subvencioniranje samozaposlovanja. Subvencija za samozaposlitev
prispeva k poveĉanju novih delovnih mest, saj se brezposelne osebe, ki dobijo
nepovratna sredstva, laţje odloĉijo za samostojno podjetništvo. Tako so se v
program lahko vkljuĉevale le brezposelne osebe, ki so samozaposlitev naĉrtovale ţe
v letu 2006 in realizirale v letu 2007. Brezposelne osebe so lahko zaprosile za
nepovratna sredstva v znesku 2.100,00 EUR.
Slika 28: Grafični prikaz deleţev samozaposlenih oseb glede na starost v
gorenjski regiji v letu 2007 v %

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 44), lasten prikaz.

V gorenjski regiji je bilo v letu sklenjenih le 36 pogodb. Iz slike 28 je razvidno, da je
deleţ starostne skupine 18–25 let le 2,8 %, medtem ko je deleţ v starostni skupini
od 40 do 50 let najveĉji (38,9 %). Iz podatkov je sklepati, da med mladimi ni
veĉjega zanimanja za tovrstno zaposlovanje.
Osnovni namen Sklada za delo je prepreĉiti prehod potencialno preseţnih delavcev
v odprto brezposelnost. V letu 2007 novih vkljuĉitev ni bilo, ker ni bilo razpisa za
dejavnost skladov.
4.3.6 Programi za povečevanje socialne vključenosti
Namen tovrstnih ukrepov je spodbujanje socialne vkljuĉenosti, s tem, da se
uresniĉujejo in uveljavljajo aktivnosti in projekti, ki motivirajo brezposelne osebe,
hkrati pa jim je nudena ustrezna socialna zašĉita. Podpirajo se zlasti projekti, ki
ustvarjajo delovna mesta v neprofitnem sektorju. Del tega ukrepa so tudi javna
dela, pomoĉ na domu, osebna asistenca, zaposlitveni projekti za invalide ipd. V
okviru ukrepov so predvidene tudi aktivnosti razvoja in izvajanja inovativnih in
mednarodnih projektov za krepitev socialne vkljuĉenosti. Aktivnosti poleg zavoda
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izvajajo tudi Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, pooblašĉene
organizacije, centri za socialno delo in pooblašĉeni izvajalci.
4.3.7 Poklicna orientacija za mlade
Poklicna orientacija je namenjena razliĉni populaciji, ki potrebuje najrazliĉnejše
informacije o trgu dela in šolskem sistemu ter individualnemu in skupinskemu
svetovanju. Brezposelne osebe so napotene k poklicnim svetovalcem npr. zaradi
izbire poklica, šolanja, teţav pri doloĉanju zaposlitvenih ciljev ipd. Uĉenci, dijaki in
študenti najveĉkrat išĉejo pomoĉ ob prehodu iz niţjega v višje izobraţevanje, ob
neuspešnosti izobraţevanja. Pomoĉ je nudena tako na zavodu kot na centrih za
informiranje in poklicno svetovanje (CIPS). Mladi obiĉajno potrebujejo informacije
pred zaĉetkom in na koncu šolanja. Predvsem jih zanima, kakšne so njihove
sposobnosti, pot do poklica in moţnosti zaposlitve po konĉanem šolanju.
Slika 29: Grafični prikaz individualnega dela s šolsko mladino v gorenjski regiji v
letu 2007, po uradih za delo

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 50), lasten prikaz.
Opomba: Podatki Urada za delo Škofja Loka se nanašajo na obdobje januar–april 2007.

Število obravnavanih uĉencev, dijakov in študentov je bilo v letu 2007 najniţje. Slika
29 prikazuje, da je bilo zabeleţeno le 1071 primerov individualnega dela s šolsko
mladino, od tega 333 primerov svetovanja in 738 primerov individualnega dela
informativne narave.
Brezposelne osebe, šolajoĉa mladina in druge osebe pridobijo informacije s trga
dela in šolskih sistemov v treh gorenjskih informativnih mestih, v Centrih za
informiranje in poklicno svetovanje na Jesenicah, v Kranju in v Škofji Loki.
Informacije so v pisni ali raĉunalniški obliki, pri iskanju informacij in pisanju prijav
na razpisana dela so v pomoĉ svetovalke. Za prepoznavanje interesov so v pomoĉ
vprašalniki, opisi poklicev, podatki o trgu dela in o moţnostih zaposlovanja. V letu
2007 je bilo v gorenjski regiji 4333 uporabnikov, od tega 67,3 % deleţ odpade na
šolajoĉo mladino.
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5 ANALIZA DEJAVNIKOV SPREMEMB STRUKTURE
BREZPOSELNIH OSEB V GORENJSKI REGIJI
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA – MED MLADIMI SE VSE MANJŠI DELEŢ
ODLOČA ZA IZOBRAŢEVANJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Splošni cilji izhajajo iz problematike, ki je znaĉilna za trg dela v gorenjski regiji.
Problem, da se med mladimi v gorenjski regiji vse manjši deleţ odloĉa za
izobraţevanje za deficitarne poklice, se kaţe na eni strani v posledicah pomanjkanja
ustreznega kadra v gospodarstvu, tako tehniĉnega kot »obrtniškega«, kar
pomembno vpliva na manjšo konkurenĉnost regijskega gospodarstva, na drugi
strani pa v tem, da mladi po konĉanem izobraţevanju ostajajo v središĉih, kjer so
se šolali, saj v regiji ni ustreznih delovnih mest zanje. Dejstvo, da se premajhen
deleţ mladih odloĉa za študij deficitarnih poklicev, vpliva tudi na strukturno
neskladje na trgu dela v gorenjski regiji. Zato je primanjkljaj deficitarnih kadrov
nujno obravnavati v povezavi s strukturno brezposelnostjo. Dolgoroĉno pa
odhajanje mladih iz regije vpliva na staranje starostne strukture prebivalstva.
Ostajanje mladih v regiji bi postopno zaustavilo tovrstne negativne trende s
primanjkljajem »obrtniških poklicev«. Zastavlja se vprašanje, kako kratkoroĉno in
dolgoroĉno zapolniti nastale vrzeli, kako postopno zaustaviti neugodne trende.
Problem premajhne uĉinkovitosti in prilagodljivosti na trgu dela pri zapolnitvi
deficitarnih poklicev zahteva hitro in uĉinkovito odzivanje. Po eni strani je splošno
sprejeto dejstvo, da višja izobrazba zagotavlja tudi višjo stopnjo zaposljivosti, po
drugi strani pa se sooĉamo s kroniĉno visokimi stopnjami brezposelnosti mladega
visoko izobraţenega kadra. Na trg delovne sile nenehno prihajajo novi in novi
diplomanti, ki pa jih slovensko gospodarstvo ni zmoţno vseh zaposliti. Trenutne
razmere zahtevajo veliko stopnjo prilagodljivosti in mobilnosti vseh vkljuĉenih v trg
dela, kajti med skupinami brezposelnih oseb so najbolj prizadeti mladi, ki ne dobijo
zaposlitve. Mladim se mora za ustrezen prehod v samostojno ţivljenje z razliĉnimi
ukrepi ustvariti ĉim moĉnejšo varnostno mreţo. Pri selekciji zaposlitev gre v prvi
vrsti za kriterij izobrazbe in delovnih izkušenj, v ţelji po ĉim manjšem tveganju pa
delodajalci ocenjujejo tudi doloĉene osebnostne lastnosti.
Trg delovne sile sestoji iz povpraševanja po delovni sili, ki ga sestavljata zasedena
in nezasedena delovna mesta, in iz ponudbe delovne sile, ki jo sestavljajo zaposleni
delavci, iskalci zaposlitve oziroma brezposelne osebe in osebe, ki niso niti zaposlene
niti ne išĉejo dela, vendar so sposobne, pod doloĉenimi pogoji pa tudi pripravljene
na zaposlitev. Tretji strukturni element na trgu dela predstavlja dinamika med
ponudbo in povpraševanjem. Strukturna brezposelnost je pravzaprav pokrita z
neustreznimi prostimi delovnimi mesti, to pa pomeni, da med ponudbo delovne sile
in povpraševanjem po njej prihaja do doloĉenih neskladij. Ta neskladja nastajajo v
poklicih, stopnji izobrazbe oziroma usposobljenosti ter v regionalni razporeditvi
delovnih mest. Pomembna so tudi neskladja v psihofiziĉnih zahtevah delovnih mest
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in neskladja v psihofiziĉnih sposobnostih iskalcev zaposlitve. Pomembne znaĉilnosti
so dolgotrajna brezposelnost ter poĉasno in teţko prilagajanje med ponudbo in
povpraševanjem po delovni sili.
V Obmoĉni sluţbi Kranj, ki zajema 5 uradov za delo v celotni gorenjski regiji, so po
podatkih zavoda za zaposlovanje najbolj iskani naslednji deficitarni poklici:
programerji;
inţenirji in tehniki gradbeništva, elektrotehnike, lesarstva in strojništva;
zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, defektologi, medicinske sestre,
bolniĉarji;
raĉunovodje, svetovalci za trţenje, projektni menedţerji, zavarovalni
zastopniki;
kuharji, natakarji;
kamnoseki, zidarji, tesarji, monterji, vzdrţevalci inštalacij in naprav,
elektroinštalaterji, gradbeni delavci, slikopleskarji, varilci, orodjarji, strugarji,
strojni mehaniki, elektromehaniki, elektromonterji, mizarji;
vozniki tovornjaka, vlaĉilca, upravljavci strojev gradbene mehanizacije;
mesarji, peki kruha in peciva, slašĉiĉarji.
Suficitarni poklici v gorenjski regiji so naslednji:
tehniki in tehnologi za tekstilstvo, modni oblikovalci;
prevajalci, novinarji, administratorji, organizatorji dela, politologi, ekonomisti,
drugi strokovnjaki v javni upravi.
Na III., IV. in VII. izobrazbeni stopnji je precej veĉ potreb po delovni sili, kot je
brezposelnih oseb, medtem ko je veĉ brezposelnih oseb, kot je povpraševanja na I.,
II, V. in VI. izobrazbeni stopnji (slika 14). Najveĉji izziv predstavljajo hitre in
uĉinkovite rešitve v smeri uravnoteţene ponudbe in povpraševanja.
Zastavlja se vprašanje, kako visoko šolstvo dolgoroĉno prilagoditi potrebam dela.
Nedvoumno je, da se bo moralo visoko šolstvo prilagajati potrebam trga dela
oziroma gospodarstva tako z vidika kakovosti kot z vidika zaposljivosti. Panoge, ki
temeljijo na enostavni tehnologiji, npr. za gorenjsko znaĉilni tekstilni tehnologiji,
nimajo prihodnosti, ob sedanji krizi pa se zmanjšujejo potrebe po srednje
kvalificirani delovni sili. Razmere na trgu dela v gorenjski regiji kaţejo tudi na
preveliko ponudbo kadrov druţboslovnih usmeritev, najveĉji primanjkljaj pa je med
poklici v okviru naravoslovno-tehniških usmeritev.
Iz demografskih gibanj je razvidno, da narašĉajo potrebe po zdravstvenih in
socialnih storitvah, tudi zaradi poveĉevanja ţivljenjske dobe ljudi, ter
prestrukturiranje gospodarstva od proizvodnih industrijskih panog k storitvenim
dejavnostim, kar pomeni, da bodo izkazane vedno veĉje potrebe po visoko
izobraţenih kadrih.
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Dolgoroĉno napovedovanje poklicev je zelo teţka naloga, saj poklici, po katerih
danes povprašujejo, morda v prihodnosti ne bodo veĉ potrebni. Vendar je moĉ
predvideti splošne trende gospodarskega razvoja ter poslediĉno potrebe na trgu
dela. Tako se bo še naprej zmanjševal obseg v predelovalni industriji, še naprej pa
se bo poveĉeval obseg v storitvenem sektorju. Delodajalci bodo od zaposlenih
zahtevali vedno višjo stopnjo izobrazbe, ki pa bo skupno s funkcionalnim znanjem
bistven pogoj za hitro prilagajanje posameznikov za prehajanja v razliĉna delovna
okolja.
Posebno mladi se pogosto sreĉujejo s pomanjkanjem informacij o tem, kakšna je
poklicna struktura in kateri poklici so obetavni. Med poklice, za katere med
delodajalci raste zanimanje, vpis v šole pa je zelo majhen, sodijo kuharji, natakarji,
kamnoseki, zidarji, tesarji, monterji, vzdrţevalci inštalacij in naprav,
elektroinštalaterji, gradbeni delavci, slikopleskarji, varilci, orodjarji, strugarji, strojni
mehaniki, elektromehaniki, elektromonterji, mizarji, vozniki tovornjaka, vlaĉilca,
upravljalci strojev gradbene mehanizacije, mesarji, peki kruha in peciva, slašĉiĉarji
ipd.
5.2 CILJI, KI JIH ŢELIMO DOSEČI
V sedanjih razmerah so najpomembnejši naslednji cilji:
zapolniti primanjkljaj deficitarnih poklicev;
izboljšati dostopnost in povezanost;
izobraţevati za potrebe delodajalcev;
poveĉevati prilagodljivost in mobilnost na trgu dela;
zmanjševati strukturno brezposelnost zaradi izobrazbenega, poklicnega in
regijskega neskladja in poveĉanje zaposlenosti;
spodbujati mlade za vkljuĉevanje v primerno izobraţevanje;
poveĉevati prilagodljivost in konkurenĉnost zaposlenih;
zviševati zavedanje o novih zahtevah in o pomenu znanja;
gorenjski regiji zagotavljati kakovostno ustrezno izobraţen in motiviran kader
s predlaganjem nekaterih moţnih rešitev;
promovirati vzpostavitev sistema kakovosti na ţelenih podroĉjih in
poveĉanega obsega finanĉnih sredstev;
pospeševati ustvarjanje primernih novih delovnih mest ipd.
Cilje je treba prevesti v vrsto aktivnosti, med katere sodijo jasna opredelitev potreb,
preventivno ukrepanje in nadzor, optimiziranje stroškov, stalno prilagajanje trgu
dela, ponudbi in povpraševanju, stalno spremljanje zahtev in doseţkov ter stalno
iskanje novih moţnosti za izboljševanje stanja in ne nazadnje prepreĉevanje
škodljivih uĉinkov za druţbo.
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5.3 ANALIZA ČASOVNIH VRST
Za odpravljanje problema premajhne uĉinkovitosti na trgu dela je zelo pomembno
spremljanje pojava brezposelnosti v daljšem ĉasovnem obdobju. Za prouĉevanje
gibanja brezposelnosti v preteklosti, analizo preteklih gibanj in napovedovanja
gibanja tega pojava sem uporabil metodo analize ĉasovnih vrst, in sicer analizo
dinamike z enostavnimi kazalci dinamike. Po Seljaku (2000, str. 227) je ĉasovna
vrsta mnoţica kronološko urejenih podatkov v doloĉenem ĉasovnem obdobju,
podatki pa se nanašajo na posamezne ĉasovne trenutke (trenutne ĉasovne vrste) ali
na ĉasovne razmike (razliĉne ĉasovne vrste). Pri prouĉevanju dinamike pojavov
lahko uporabimo enake statistiĉne metode kot pri ostalih analizah pri opazovanju
pojava v ĉasovnem trenutku, posebnosti pa pridejo do izraza pri spreminjanju v
ĉasu. Za poglobitev in razširitev analize ter izraĉune istovrstnih in raznovrstnih
podatkov brezposelne populacije so uporabljena relativna števila kot parametri,
mere, s katerimi merimo lastnosti ene ali veĉ opazovanih brezposelnih populacij.
Uporabljeni so predvsem indeksi, ki se najveĉkrat uporabljajo prav za izraĉune
ĉasovnih vrst. Pri izraĉunih za obdobje preteklih let je zaradi veĉje preglednosti
uporabljena stopnja brezposelnosti, ki je podrobneje opredeljena v podtemi 2.3.1
Registrirana brezposelnost.
S pomoĉjo analize ĉasovnih vrst je mogoĉe primerjati in predvideti dogajanje v
prihodnosti ob predpostavki enakih pogojev kot v prouĉevanem obdobju.
Pomembno je zavzeti dovolj dolge ĉasovne serije, ki so reprezentativne za
dogajanje v prouĉevanem obdobju, s tem pa se z dovolj veliko verjetnostjo lahko
predvidijo dogajanja v prihodnosti. En sam podatek poda statiĉnost pojava, medtem
ko daje niz istovrstnih podatkov v enakih ĉasovnih razmakih dinamiko pojava. S
ĉasovnimi vrstami prouĉujemo ĉasovni razvoj pojavov, ker prikazujejo spremembe
pojavov v odvisnosti od ĉasa.
V diplomski nalogi so podatki o registrirani brezposelnosti povzeti iz literature
Statistiĉnega urada Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, njihove Obmoĉne sluţbe Kranj in uradov za delo v gorenjski regiji za
obdobje od meseca januarja 2004 do vkljuĉno meseca novembra 2008.
Prouĉevanje pojavov brezposelnosti se nanaša predvsem na celotno gorenjsko
regijo, na celotno Republiko Slovenijo pa le primerjalno. Podatki o številu
brezposelnih oseb v mesecu oziroma stopnjah brezposelnih oseb se nanašajo na
zadnji dan v mesecu.
5.3.1 Analiza dinamike z enostavnimi kazalci dinamike
V tem delu diplomske naloge so z analizo dinamike z enostavnimi kazalci dinamike
ugotovljene temeljne zveze med enostavnimi kazalci dinamike in gibanjem pojava
brezposelnosti v obdobju od leta 2004 do leta 2008. Pri ugotavljanju podatkov so
uporabljeni obrazci, navedeni v literaturi Statistika v javni upravi (Seljak, 2000,
str.227-230). Kot prva metoda je uporabljena metoda za ugotavljanje absolutnih
razlik med dvema zaporednima ĉasovnima enotama po obrazcu:
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Dt = Yt - Yt-1
Pri tem je Dt navadna (absolutna) razlika za eno ĉasovno enoto oziroma veriţna
razlika stopnje brezposelnosti po posameznemu mesecu, Yt podatek o pojavu Y v
ĉasovni enoti t, to je stopnja brezposelnosti v mesecu, in Yt-1 podatek o pojavu Y v
ĉasovni enoti t-1, to je stopnja brezposelnosti v predhodnem mesecu.
Kot druga metoda so uporabljeni ĉasovni indeksi s stalno osnovo. S ĉasovnimi
indeksi so primerjani istovrstni podatki, ki se razlikujejo glede na ĉasovno
spremenljivko. Indeksi se pogosto raĉunajo prav za ĉasovne vrste, z njimi pa je
prouĉevana dinamika pojavov. Ĉasovni indeksi s stalno osnovo so izraĉunani po
obrazcu:
Yj
I j/o = 100 *
Yo
Pri ĉasovnih indeksih s stalno osnovo je kot izhodišĉe vzeta stopnja brezposelnosti v
mesecu januarju 2004, ker je namen spremljanje razvoja pojava brezposelnosti.
Veriţni indeksi izraţajo relativne spremembe med zaporednimi ĉasovnimi trenutki
oziroma intervali. Izraĉunani so tako, da se podatek v posameznem ĉasovnem
trenutku ali ĉasovnem intervalu primerja s podatkom za isti pojav v predhodnem
ĉasovnem trenutku ali intervalu. Obrazec za veriţni indeks je:
Vj = 100 *

_Yj_
Yj-1

Pri veriţnem indeksu se osnova spreminja od ĉlena do ĉlena, izraĉuna pa se tako,
da se podatek za tekoĉo ĉasovno enoto Yj deli s podatkom za predhodno ĉasovno
enoto Yj-1 in koliĉnik pomnoţi s 100.
Dinamika pojava brezposelnosti pa se lahko izraţa s koeficientom dinamike in
stopnjo rasti. Koeficient dinamike oziroma koeficient rasti je kazalec razmerja med
dvema istovrstnima podatkoma, ki se nanašata na dva zaporedna ĉasovna trenutka
oziroma intervala, ter je oznaĉen s Kj. Izraĉuna se tako, da se podatek za ĉasovno
obdobje j primerja s podatkom za predhodno ĉasovno obdobje j-1 po obrazcu:
Kj =

Yj
Yj-1

Koeficient rasti je zelo podoben veriţnemu indeksu, le da se Kj pomnoţi s 100.
Koeficient ima vrednost veĉjo od 1, ĉe pojav brezposelnosti naraste, in manjšo, ĉe
se pojav zmanjša, enak pa je 1, ĉe se pojav v dveh ĉasovnih trenutkih oziroma
intervalih ne spremeni. Prav tako je v neposredni zvezi z veriţnim indeksom stopnja
rasti, pa tudi s koeficientom rasti.
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Tabela 3: Prikaz stopenj brezposelnosti v gorenjski regiji v obdobju
januar 2004 – november 2008 z enostavnimi kazalci dinamike
Obdobje
2004–
2008 po
mesecih

Stopnja
brezposelnosti
– stanje konec
meseca

Yt

Dt

Ij/januar

Vj

Kj

Sj

2004

1/2004
2/2004
3/2004
4/2004
5/2004
6/2004
7/2004
8/2004
9/2004
10/2004
11/2004
12/2004
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
10/2005
11/2005
12/2005
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006

8,5
8,4
8,4
8,1
7,7
7,4
7,5
7,6
7,5
7,7
7,5
7,8
7,5
7,3
7,2
7,2
7,0
6,9
7,2
7,3
7,3
7,6
7,6
7,4
7,5
8,0
7,0
7,0
6,7
6,4
6,5
6,2

Yt
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006

-0,1
0,0
-0,3
-0,4
-0,3
0,1
0,1
-0,1
0,2
-0,2
0,3
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
-0,2
-0,1
0,3
0,1
0,0
0,3
0,0
-0,2
0,1
0,5
-1,0
0,0
-0,3
-0,3
0,1
-0,3

Dt
6,0
5,9
5,4
5,4

100,0
98,8
98,8
95,3
90,6
87,1
88,2
89,4
88,2
90,6
88,2
91,8
88,2
85,9
84,7
84,7
82,4
81,2
84,7
85,9
85,9
89,4
89,4
87,1
88,2
94,1
82,4
82,4
78,8
75,3
76,5
72,9

Ij/januar
2004

-0,2
-0,1
-0,5
0,0

70,6
69,4
63,5
63,5
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98,8
100,0
96,4
95,1
96,1
101,4
101,3
98,7
102,7
97,4
104,0
96,2
97,3
98,6
100,0
97,2
98,6
104,3
101,4
100,0
104,1
100,0
97,4
101,4
106,7
87,5
100,0
95,7
95,5
101,6
95,4

Vj
96,8
98,3
91,5
100,0

0,99
1,00
0,96
0,95
0,96
1,01
1,01
0,99
1,03
0,97
1,04
0,96
0,97
0,99
1,00
0,97
0,99
1,04
1,01
1,00
1,04
1,00
0,97
1,01
1,07
0,88
1,00
0,96
0,96
1,02
0,95

Kj

-1,2
0,0
-3,6
-4,9
-3,9
1,4
1,3
-1,3
2,7
-2,6
4,0
-3,8
-2,7
-1,4
0,0
-2,8
-1,4
4,3
1,4
0,0
4,1
0,0
-2,6
1,4
6,7
-12,5
0,0
-4,3
-4,5
1,6
-4,6

Sj
0,97
0,98
0,92
1,00

-3,2
-1,7
-8,5
0,0

1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007
8/2007
9/2007
10/2007
11/2007
12/2007
1/2008
2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008

5,5
5,4
5,1
5,0
4,7
4,7
4,9
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,5
4,3
4,3
4,1
4,0
4,2
4,1
4,1
4,4
4,7

0,1
-0,1
-0,3
-0,1
-0,3
0,0
0,2
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,2
0,0
-0,2
-0,1
0,2
-0,1
0,0
0,3
0,3

64,7
63,5
60,0
58,8
55,3
55,3
57,6
56,5
55,3
55,3
54,1
54,1
54,1
52,9
50,6
50,6
48,2
47,1
49,4
48,2
48,2
51,8
55,3

101,9
98,2
94,4
98,0
94,0
100,0
104,3
98,0
97,9
100,0
97,9
100,0
100,0
97,8
95,6
100,0
95,3
97,6
105,0
97,6
100,0
107,3
106,8

1,02
0,98
0,94
0,98
0,94
1,00
1,04
0,98
0,98
1,00
0,98
1,00
1,00
0,98
0,96
1,00
0,95
0,98
1,05
0,98
1,00
1,07
1,07

1,9
-1,8
-5,6
-2,0
-6,0
0,0
4,3
-2,0
-2,1
0,0
-2,1
0,0
0,0
-2,2
-4,4
0,0
-4,7
-2,4
5,0
-2,4
0,0
7,3
6,8

Vir: Drţavni portal Republike Slovenije, E-uprava – ISPO (2008, str. 1-3), lastni izraĉuni.

Iz tabele 3 so razvidne temeljne zveze med enostavnimi kazalci dinamike in
gibanjem pojava brezposelnosti. Razvidne so naslednje ugotovitve:
ĉe pojav brezposelnosti v primerjavi s podatkom v predhodnem obdobju
narašĉa, imajo kazalci dinamike naslednje vrednosti:
Dt > 0, Vj > 100, Kj > 1, Sj > 0;
ĉe pojav brezposelnosti v primerjavi s podatkom v predhodnem obdobju
upada, imajo kazalci dinamike naslednje vrednosti:
Dt < 0, Vj < 100, Kj < 1, Sj < 0;
ĉe pojav brezposelnosti v primerjavi s podatkom v predhodnem obdobju
ostane nespremenjen, imajo kazalci dinamike naslednje vrednosti:
Dt = 0, Vj = 100, Kj = 1, Sj = 0.
Iz prikaza v tabeli 3 za obdobje od meseca januarja 2004 do vkljuĉno meseca
novembra 2008 je razvidno, da je bila brezposelnost v gorenjski regiji v stalnem
upadanju in je v mesecu juniju 2008 po vsej verjetnosti dosegla dno oziroma
najniţjo brezposelnost, saj predstavlja v primerjavi z mesecem januarjem 2004 le še
47,1 % brezposelnost. V mesecu juliju 2008, v primerjavi s preteklim mesecem, se
je brezposelnost poveĉala za 5 % zaradi priliva mladih iz šol. Brezposelnost ostaja
nizka tudi v mesecu avgustu in septembru leta 2008. Od meseca oktobra 2008 dalje
pa je ţe zaznati obĉutnejšo poveĉanje brezposelnosti, saj je koeficient rasti
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brezposelnosti v mesecu oktobru 2008 pozitiven in znaša 7,3, prav tako v mesecu
novembru, ko znaša 6,8.
Slika 30: Grafični prikaz stopenj brezposelnosti v gorenjski regiji v obdobju
januar 2004 – november 2008

Vir: Drţavni portal Republike Slovenije, E-uprava – ISPO (2008, str. 1–3), lastni prikazi.

Iz grafiĉnega prikaza stopenj brezposelnosti na sliki 30 je razvidno, da je obdobni
trend upadanja brezposelnosti v gorenjski regiji veĉ ali manj enakomeren. Najveĉja
odstopanja so zaradi prilivov mladih iz šol, sezonskih nihanj doloĉenih poklicev in
potekov rokov pogodb za doloĉen ĉas. Zasuk krivulje pa je zaznati v mesecu
oktobru 2008. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v
Obmoĉni sluţbi Kranj konec meseca septembra prijavljenih 3644 iskalcev zaposlitve,
konec meseca oktobra 4017, konec meseca novembra 4254 in konec leta 2008 ţe
4546 registriranih brezposelnih oseb, to je za 24,8 % veĉ kot v mesecu septembru
2008, ĉeprav gospodarska kriza na Gorenjskem za zdaj še ni dosegla veĉjih
razseţnosti. Pri tem tudi ne gre spregledati podjetij, ki so ţe dlje ĉasa poslovala na
robu preţivetja, kot so lesnopredelovalna, tekstilna in konfekcijska industrija ter
podjetja, vezana na avtomobilsko industrijo. Posledice svetovne gospodarske krize
se kaţejo tudi v gorenjski regiji. Na udaru so predvsem mladi, ki so zakljuĉili šolanje
in išĉejo prvo zaposlitev, ker veliko podjetij ne zaposluje veĉ novih delavcev, prav
tako so v ospredju odpovedi pogodb za doloĉen ĉas, kjer velik deleţ predstavlja
prav mlada populacija. Za napovedovanje nadaljnjega razvoja brezposelnosti je
zaradi skokovitega preobrata brezposelnosti iz zmanjševanja v obdobju od meseca
januarja
2004 do meseca septembra 2008 v skokovito narašĉanje zaradi
gospodarske krize še najbolj uporaben model napovedovanja na podlagi enake
zadnje spremembe, tako da je poveĉanje brezposelnosti od predzadnjega meseca
do zadnjega meseca opazovanja enako spremembi od zadnjega meseca opazovanja
do prvega meseca napovedovanja, po obrazcu (glej Seljak, 2000, str. 245):
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Dt+1 = Dt
Gibanje pojava brezposelnosti v prihodnosti ne bo takšno, kot je bilo do meseca
septembra 2008, prav tako nanj ne bodo vplivali dejavniki v takem obsegu, saj je
napovedano mnoţiĉno odpušĉanje delovno aktivnega prebivalstva.
5.4 ANALIZA DEJAVNIKOV SPREMEMB STRUKTURE BREZPOSELNIH
OSEB V GORENJSKI REGIJI
Pri odkrivanju in razreševanju problema po zapolnitvi deficitarnih poklicev je treba
poznati:
obstojeĉe stanje;
razliko med obstojeĉim in ţelenim stanjem;
rešitve za odpravo razlik med obstojeĉim in ţelenim stanjem.
Za uspešno razreševanje problema deficita primernih kadrov in doseganje
zastavljenih ciljev je treba najprej doloĉiti, kje se nahajamo danes. Problem je treba
spoznati v medsebojni povezanosti in odvisnosti ter ugotoviti, kako bi z rešitvami
izboljšali nastalo situacijo.
Tabela 4: Prikaz kritja potreb po delavcih v letu 2007 v gorenjski regiji
Področje dejavnosti
A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo
B Ribištvo
C Rudarstvo
D Predelovalne dejavnosti
E Oskrba z elektriko, plinom in vodo
F Gradbeništvo
G Trgovina, pop. motornih vozil in izd. š. pot.
H Gostinstvo
I Promet, skladiščenje in zveze
J Finančno posredništvo
K Posl. z nepremičninami., najem, posl. storit.
L Dej. javne upr., obrambe, obvez. soc. zavar.
M Izobraţevanje
N Zdravstvo in socialno varstvo
O Druge javne, skupne in osebne storit. dej.
P Zasebna gospod. z zaposlenim osebjem
Q Eksteritorialne organizacije in zdruţenja
Skupaj

Število
prijavljenih
potreb
160
0
7
4798
70
2158
2752
1600
1567
234
3115
312
928
600
390
5
0
18.696

Število
kritih
potreb
118
0
7
3603
59
1519
2027
1094
1254
131
1813
196
620
474
284
4
0
13.203

Stopnja
pokritja
73,8
100,0
75,1
84,3
70,4
73,7
68,4
80,0
56,0
58,2
62,8
66,8
79,0
72,8
80,0
70,6

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 42).

Konec decembra 2007 je bilo ob upoštevanju medletnih prilivov v registrirano
brezposelnost in odlivov v Obmoĉni sluţbi Kranj registriranih 4041 brezposelnih
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oseb, stopnja registrirane brezposelnosti v gorenjski regiji pa je bila s 4,6 %
najniţja med obmoĉnimi sluţbami v drţavi. V Republiki Sloveniji je brezposelnost
konec leta 2007 znašala 7,3 %. Iz tabele 4 je razvidno, da so delodajalci najveĉ
zaposlovali v storitvenem sektorju (59,8 %), sledita industrija in gradbeništvo (39,3
%), na podroĉju kmetijstva pa je število zaposlitev najmanjše (0,9 %). Znotraj
storitvenega sektorja, v katerem so delodajalci prijavili najveĉ prostih delovnih
mest, je bila veĉ kot ĉetrtina potreb izkazanih v dejavnostih poslovanja z
nepremiĉninami, najemov in poslovnih storitev, precej povpraševanja je bilo tudi v
dejavnostih trgovine, gostinstva, prometa, skladišĉenja in zvez.
Brezposelnost je strukturna, ĉe prosta delovna mesta niso primerna. Izraĉuna se iz
obrazca (Svetlik, 1985, str. 48):
Us = V - Vr = Vw
pri ĉemer V pomeni prosta delovna mesa, Vr primerna prosta delovna mesta in Vw
neprimerna prosta delovna mesta.
Obseg strukturne brezposelnosti je odvisen od razkoraka med prostimi delovnimi
mesti in brezposelnostjo v poklicih, kjer primanjkuje delavcev.
Slika 31: Grafični prikaz izobrazbene strukture brezposelnih oseb in prijavljenih
potreb po delavcih v letu 2007 v gorenjski regiji

Vir: ZRSZ, Poroĉilo za leto 2007, Obmoĉna sluţba Kranj (2008, str. 42), lasten prikaz.

Iz izobrazbene strukture prijavljenih prostih delovnih mest v letu 2007 je razvidno,
da se je najveĉ poveĉal deleţ potreb po delavcih s III. in IV. ter malenkostno s VII.
stopnjo izobrazbe, medtem ko so se deleţi potreb po delavcih pri ostalih stopnjah
izobrazbe zmanjšali. Izobrazbena struktura brezposelnih oseb in prijavljenih potreb
je neusklajena. Pri III. in IV. stopnji so potrebe po delavcih precej veĉje, kot je
brezposelnih oseb, saj se osebe s to izobrazbo zaposlujejo tudi na prosta delovna
mesta, pri katerih delodajalci išĉejo osebe s V. stopnjo izobrazbe. Prav tako potrebe
presegajo število brezposelnih oseb pri visoko izobraţenih kadrih. Delodajalci
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pogosto išĉejo delavce z doloĉeno smerjo izobrazbe, ki jih v evidenci brezposelnih
oseb ni. Po drugi strani pa zaradi majhnega povpraševanja osebe z doloĉenimi
poklici kljub visoki izobrazbi teţko najdejo zaposlitev in dalj ĉasa ostajajo v evidenci
brezposelnih oseb. Najveĉ potreb za zaposlitev za nedoloĉen ĉas je pri osebah s VI.
stopnjo izobrazbe, najmanj pa pri potrebah po delavcih brez izobrazbe.
Tudi v prihodnjem obdobju se z gotovostjo priĉakuje naslednje vrste strukturne
brezposelnosti (glej Svetlik, 1985 str. 241-242):
brezposelnost kot posledica previsoke usposobljenosti brezposelnih oseb
glede na zahteve prostih delovnih mest;
brezposelnost kot posledica prenizke usposobljenosti brezposelnih oseb glede
na zahteve prostih delovnih mest;
brezposelnost kot posledica neusklajenosti med poklici brezposelnih oseb in
poklici, ki se zahtevajo za zasedbo prostih delovnih mest;
brezposelnost kot posledica regionalne neusklajenosti med ponudbo delovne
sile in povpraševanjem po njej.
5.4.1 Predlagane rešitve za zmanjševanje strukturne brezposelnosti
Pri brezposelnosti (po Svetliku, 1985, str. 241-247), ki je posledica previsoke
usposobljenosti brezposelnih oseb glede na zahteve prostih delovnih mest, gre za
pozitivno izobrazbeno neskladje. Ne predstavlja veĉjega tveganja za daljšo
brezposelnost, saj obstaja kar nekaj rešitev za zaposlitev:
kot zaĉasna rešitev je moţna zaposlitev na manj zahtevnih in poslediĉno
manj plaĉanih delovnih mestih; na enakih delovnih mestih so višje
usposobljene osebe praviloma bolj produktivne od niţje usposobljenih;
pri trajno nezasedenih delovnih mestih je treba izboljšati delovne pogoje in
poveĉati plaĉe v primeru, da ni preveĉ kandidatov;
kot prioriteto vkljuĉiti ustrezno strokovno usposobljenost in ne delovne
izkušnje, ki niso povezane z usposabljanjem in izobraţevanjem; iz dosedanjih
izkušenj je to velik problem, kajti številna delovna mesta so neustrezno
zasedena, hkrati pa so nekatere brezposelne osebe primerno usposobljeni
strokovnjaki.
Pri brezposelnosti kot posledici prenizke usposobljenosti brezposelnih oseb glede na
zahteve prostih delovnih mest gre za drugaĉno situacijo, gre za negativno
izobrazbeno neskladje. Rešitve za odpravljanje negativnih izobrazbenih neskladij so:
podaljševanje obveznega izobraţevanja;
usmerjanje mladih v nadaljevanje izobraţevanja v srednje, višje in visoke
šole;
izobraţevanje delavcev iz dela in ob delu;
razvijanje strokovnega izobraţevanja za delo v okviru delovnih organizacij.
Prestrukturiranje gospodarstva, vse hitrejše spreminjanje proizvodnih programov
zahteva, da se izobraţevalni sistem vse hitreje prilagaja tem spremembam. Ĉim
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hitrejše bodo spremembe, tem veĉja bodo poklicna neskladja. Za odpravljanje
poklicnih neskladij so rešitve naslednje:
poveĉanje poklicne mobilnosti predvsem z izpopolnjevanjem izobraţevalnega
sistema;
zagotavljanje daljšega in kakovostnejšega splošnega izobraţevanja, ki
vkljuĉujejo veĉ znanj, potrebnih kot podlago za strokovno delo; to omogoĉa
veĉjo fleksibilnost in zamenjavo poklicev, ki brez posebnih pogojev odpravlja
poklicna neskladja in omogoĉa opravljanje veĉjega števila poklicev;
kakovostnejše izobraţene osebe je tudi laţe prekvalificirati;
razvijanje fleksibilnega sistema poklicnega usposabljanja in priuĉevanja za
opravljanje konkretnih delovnih nalog;
izvedba ustreznih programov v krajih oziroma delovnih organizacijah, kjer se
pokaţe potreba glede na zahteve novih delovnih mest in glede na potrebe
posameznih skupin brezposelnih oseb, ki išĉejo zaposlitev;
poklicno usmerjanje in naĉrtovanje kariere ter pomoĉ pri izbiranju
izobraţevalnih programov.
Regionalno neskladje je posledica majhne prostorske mobilnosti delavcev, na katero
vplivajo veĉji deleţ zaposlenih ţensk, boljši stanovanjski standard, slabši promet s
stanovanji ter veĉje razlike v druţbenoekonomskem razvoju posameznih regij. Pa
tudi šolajoĉa mladina je zaradi socialno ekonomskih razlogov nemobilna, tako da se
izobraţuje v svojem oziroma bliţnjem kraju. To povzroĉa, da prihaja do preseţkov
enih in pomanjkanja drugih poklicev v posameznih regijah. Na regionalna neskladja
vpliva tudi neenakomeren gospodarski razvoj. Prestrukturiranje gospodarstva bo
zahtevalo opušĉanje starih in odpiranje novih enot na drugi lokaciji, kar vodi do
spremembe regionalne porazdelitve povpraševanja po delovni sili in tudi poklicne
strukture. Rešitve za odpravljanje prostorske mobilnosti so naslednje:
pospeševanje prostorske mobilnosti, s tem, da se preseli cela druţina in ne
posameznik, ter dodeli ustrezna finanĉna pomoĉ za ureditev stanovanja;
prostorska mobilnost je za posameznika primerna pri mlajših delavcih, ki
prviĉ išĉejo zaposlitev ter nimajo druţinskih obveznosti;
organizacija dnevnih prevozov; ta rešitev je ekonomsko manj upraviĉena, ĉe
so visoki prevozni stroški oziroma pri skrajšanem delovnem ĉasu;
pospeševanje poklicne mobilnosti, s tem da se delavci prekvalificirajo in ne
selijo; v tem primeru se uporabijo rešitve za odpravljanje poklicnih neskladij;
pospeševanje kapitalske mobilnosti glede na potrebe; ta rešitev bi vplivala na
enakomernejši regionalni razvoj.
5.4.2 Predlagane rešitve za zapolnitve deficitarnih poklicev
Na odloĉitev posameznika za izobraţevanje in izbor poklica vpliva veliko razliĉnih
dejavnikov, pomembnost in vloga pa sta odvisna od socialnega okolja in okolišĉin, v
katerih se posameznik nahaja. Prav tako na posameznikovo odloĉitev vplivajo
okolje, osebnostni motivi, cilji, priĉakovanja, stališĉa staršev, prijateljev, ki ga
spodbujajo v izobraţevanje za doloĉen poklic, zahtevnost izobraţevalnega sistema
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ipd. Primerno izobraţevanje in usposabljanje postaja vedno pomembnejši dejavnik
poveĉevanja zaposljivosti.
Kratkoroĉne in dolgoroĉne rešitve so predlagane na podlagi problema, da se med
mladimi vse manjši deleţ odloĉa za izobraţevanje za deficitarne poklice, poslediĉno
s tem pa nezapolnitve deficita kadrov v povezavi s premajhno uĉinkovitostjo in
prilagodljivostjo na trgu dela v gorenjski regiji. Tako se na eni strani sooĉamo s
primanjkljaji, po drugi strani pa s preseţki delovne sile. Primerne so naslednje
rešitve:
vzpostavitev celotne pregledne ponudbe in povpraševanja po delovni sili na
enem mestu;
enostavna dosegljivost podatkov preko interneta (za iskalce zaposlitve, ki z
njim ne razpolagajo, vzpostavitev internetnih lokacij);
oblikovanje celotnih bodoĉih realnih (ne fiktivnih) potreb po delovni sili na
enem mestu;
oblikovanje celotnih bodoĉih ponudb delovne sile s sodelovanjem šolskega
sistema na enem mestu;
prilagoditev izobraţevalnih programov z vsebinami, ki bodo omogoĉile
usposobljenost za veĉ poklicev hkrati;
aktivno vkljuĉevanje odgovornih oseb v proces povezovanja in izmenjevanja
informacij;
priprava in izvedba rednega usposabljanja vseh svetovalnih sluţb;
zagotovitev strokovne, finanĉne ter kadrovske podpore za izvajanje
dejavnosti;
del brezposelnih oseb I. in II. izobrazbene ravni (preseţne) usposobiti za III.
in IV. izobrazbeno raven, kjer je primanjkljaj delovne sile, del brezposelnih
oseb, ki jih ni mogoĉe hitro usposobiti, npr. za delo elektroinštalaterjev
(zaradi dodatnih varnostnih predpisov) pa vkljuĉiti v redno strokovno
izobraţevanje, podkrepljeno s poveĉano obvezno strokovno delovno prakso,
del pa spodbujati k samozaposlovanju (ena izmed ugodnosti bi bila primerna
nizka pavšalna obdavĉitev za deficitarne poklice ter druge oblike pomoĉi v
vsaj 5-letnem obdobju); za poklicna podroĉja, za katera je premalo ponudbe,
je treba prednostno zaĉeti z usposabljanjem za deficitarne poklice, ki
zajemajo predvsem usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj, vešĉin in
zmoţnosti predvsem s podroĉij gradbeništva, zakljuĉnih gradbenih del,
kovinarstva, obdelave kovin, voznikov ter poklicev zdravstvene ter socialne
oskrbe; za zapolnitev primanjkljaja je zaĉasna rešitev tudi zaposlovanje iz
drugih regij (nudenje dodatnih ugodnosti) ter zaposlovanje tujcev;
brezposelne osebe na V. izobrazbeni ravni (preseţne) je treba vkljuĉiti v
izobraţevalne programe za pridobitev VI. Stopnje oziroma še primerneje v
izobraţevale programe za pridobitev VII. stopnje izobrazbe;
na VII. izobrazbeni ravni in tudi na niţjih je treba uvesti take izobraţevalne
programe, ki bodo omogoĉili opravljati veĉ specifiĉnih poklicev naenkrat in s
tem ustvariti rezervo poklicev (npr. zdruţljivost za poklic inţenirja strojništva,
elektrotehnike in raĉunalništva); primanjkljaj za poklic zdravnika oziroma
53

zobozdravnika je treba sprostiti s tem, da se vpis v izobraţevanje ne omeji;
ker pri VII. stopnji ni mogoĉe zapolniti vseh poklicev s prekvalifikacijo, bi bila
zaĉasna rešitev prav tako razporeditev iz drugih regij in zaposlovanje tujcev;
vzpostavitev ustreznega sistema predvidevanja ter odzivanja na predvidene
spremembe gospodarskega prestrukturiranja tako v izobraţevanju kot pri
zaposlovanju;
vzpostavitev prilagodljivega gospodarstva z vlaganji za pridobitev znanj in
spretnosti, z usposabljanjem, izobraţevanjem, štipendiranjem ter
povezovanjem gospodarske, izobraţevalne in zaposlovalne sfere;
uvedba rotacije na delovnem mestu in vseţivljenjskega uĉenja ter
usposabljanja;
poskrbeti je treba za prestrukturiranje podjetij, ker vztrajanje ne prinese niĉ
drugega kot poslabšanje socialne problematike;
potrebna je prenova šolskega sistema z veĉjim poudarkom na uvajanju
praktiĉnega znanja in poklicnega usposabljanja na poudarku kakovosti; v
formalno izobraţevanje je treba uvesti praktiĉno izobraţevanje v podjetjih;
dijakom in študentom je treba zagotoviti izobraţevanje v domaĉem kraju,
kjer bi kasneje lahko svoje znanje tudi uporabili; z ţe obstojeĉo propadajoĉo
infrastrukturo bi bila moţna hitra prenova in uvedba izobraţevalnih
programov, ki so potrebni za rast in razvoj mladih v gorenjski regiji; ţe
obstojeĉe programe bi bilo treba nadomestiti z novimi bolj specializiranimi
programi;
priprava zakonodajnih podlag.
5.5 ODPRAVLJANJE PROBLEMA DEFICITA KADROV Z VIDIKA
KAKOVOSTI
5.5.1 Ustrezna in neustrezna kakovost
Pristop k odpravljanju premajhne uĉinkovitosti in prilagodljivosti na trgu dela bo
najbolj uĉinkovit, ko bodo analize kakovosti usmerjene v optimalnost zniţevanja
deficita kadrov. Odloĉanje z vidika kakovosti naj ne bilo samo odloĉanje o trenutnih
potrebah, paĉ tudi odloĉanje o zadovoljitvi bodoĉih predvidenih potreb. V prvi vrsti
je treba presojati obstojeĉe predpise, koliko so ti realni. Le realni predpisi bodo
izzvali dejavnosti, ki bodo pripeljale do uresniĉitve ţelenih ciljev (Ishikawa, 1987).
Nekateri pomembnejši kriteriji za ustrezno kakovost so:
le ĉlovek kot nosilec projekta odprave deficita kadrov ustrezno analizira,
kreira in odloĉa;
pravoĉasne informacije tako s strani delodajalcev kot izvajalcev odpravljanja
brezposelnosti so temelj nadaljnjega razvoja;
temelj je tudi uporaba informacijske tehnologije, zdruţevanje podatkov o
vseh razpoloţljivih delovnih mestih, o celotni ponudbi delovne sile in o
bodoĉih potrebah na enem mestu.
Kriteriji za neustrezno kakovost so predvsem:
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navedeni pojavi, ki nakazujejo obstoj problemov deficita kadrov;
nenatanĉni, napaĉni, nepregledni in neaţurni podatki;
napaĉno svetovanje lahko privede do novih informacij, ki so za posameznika
lahko škodljive;
nepravilen odnos med ponudniki in povpraševalci na trgu delovne sile.
Kriteriji za izboljšanje kakovosti storitev med posredniki ponudbe in povpraševanja
na trgu dela so npr.:
dosledno ravnanje v skladu z realnimi predpisi, pooblastili, natanĉnost pri
delu;
razumne, poštene in ustrezne odloĉitve, rešitve naj bi bile strokovno rešene;
nenehno vzdrţevanja znanja oziroma izpopolnjevanja tako na podroĉju
raĉunalništva kot pridobivanja dodatnega znanja, npr. na seminarjih;
pri naĉrtovanju, izvajanju in spreminjanju projektov je treba vkljuĉiti vse
predstavnike, ki jih zadeva projekt;
pravoĉasnost, ustreznost in dostopnost informacij;
urejanje zadev na enem mestu.
5.5.2 Odkrivanje problemov, analiziranje in uvajanje rešitev
Delo z brezposelnimi osebami je ena izmed najteţjih nalog. Doseganje dobrih
rezultatov je v veliki meri odvisno od izobraţevanja in pridobivanja izkušenj, ki jih
potrebujejo izvajalski kadri na trgu dela, prav tako pa tudi od pravilnega
sistematiĉnega pristopa.
Zbiranje podatkov s pomoĉjo informacijskega sistema na kontrolnih mestih
zagotavlja zmanjšanje razlik med obstojeĉim in ţelenim stanjem. Vendar informacija
sama po sebi še ne pripravi do tega, da brezposelna oseba kar koli stori. Iz
informacije je razvidno, kaj se dogaja, vendar mora brezposelna oseba sama
ugotoviti, kaj bo storila, da bo za njo najboljše za zadovoljitev njenih temeljnih
potreb.
Problem deficita kadrov je treba spoznati v povezanosti in odvisnosti veĉ med seboj
povezanih in nepovezanih problemov. Zbiranje podatkov in njihovo analiziranje
temeljita predvsem na pogovorih o njihovem izboljšanju, s povezovanjem vzrokov in
posledic pa osvetlimo problemski poloţaj. Ta je potreben, da lahko ugotovimo
pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti, ĉe hoĉemo doseĉi ţeleno stanje.
Pri reševanju problemov so bistvenega pomena mnenja izvajalskega kadra, ki se
»sreĉujejo« z obravnavanim problemom. Pozitivna miselna naravnanost in
konstruktiven naĉin gledanja na probleme sta trdno povezana z uĉinkovitostjo in
kakovostno opravljenim delom. Reševanje problemov je potrebno na vseh ravneh,
naĉin naj bo preprost:
oblikovanje delovne skupine;
izbira problema deficita primernih kadrov in z njim povezanimi drugimi
problemi;
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analiza obstojeĉega stanja;
ponazoritev sistema, v katerem se pojavlja problem;
doloĉitev ciljev;
doloĉitev moţnih rešitev in njihovo vrednotenje;
doloĉitev nalog in nosilcev v povezavi s predlaganimi rešitvami;
utemeljitev predlogov za uresniĉitev predlaganih rešitev.
Oblikovanje delovne skupine je za kakovostno rešitev problema bistvenega pomena.
Majhne skupine, ki jih za projekte izberemo iz izvajalskih kadrov na trgu dela, so
potrebne, da ugotovijo, kako izboljšati kakovost. Zamisli in ustvarjalnost zaĉnejo
izvirati iz skupine, potreben pa je vodja, ki usmerja, postavlja cilje in pomaga. Pri
izhajanju iz izhodišĉnega problema je poglavitni cilj odpravljanje deficit kadrov, ki je
output iz sistema. Za uresniĉitev tega cilja je treba kot input v ta sistem uresniĉiti
navedene cilje:
doseĉi veĉje ukrepe na podroĉju zaposlitvene politike in delovanja sistema s
predpisi;
doseĉi veĉjo usposobljenost izvajalskih kadrov s seznanitvijo s temeljnimi
izhodišĉi, skupnimi sestanki, sodelovanjem na vseh nivojih zavoda za
zaposlovanje, preverjanjem strokovno teoretiĉnega in praktiĉnega znanja,
izobraţevanjem s podroĉja zakonodaje;
doseĉi enotna in podrobna navodila zavoda za zaposlovanje za delo na vseh
ravneh.
Ker se vsi ti cilji nanašajo na odpravljanje brezposelnosti, je treba oblikovati
dodatne cilje:
rešitve je treba uresniĉiti v doloĉenem roku;
za izvedbo je treba zagotoviti finanĉna sredstva;
pri oblikovanju sistema naj sodelujejo vsi kadri, ki bodo delali v izgrajenem
sistemu.
Uspešnost odprave primanjkljaja ustreznih kadrov je še kako odvisna od
produktivnosti in uĉinkovitosti izvajalskih kadrov, zato je nujno, da nenehno skrbijo
za njihovo optimalno usposobljenost.
Za razrešitev brezposelnosti bi bil razmeroma preprost naslednji okvirni model
(kratkoroĉni in dolgoroĉni):
vzpostavitev sistema potreb po delavcih;
vzpostavitev sistema ponudbe delovne sile;
vzpostavitev sistema uskladitve med ponudbo in povpraševanjem po delovni
sili;
vzpostavitev sistema preseţnih potreb po delavcih in preseţnih ponudb
delovne sile;
vzpostavitev sistema sprememb za uravnavanje med ponudbo in
povpraševanjem.
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6 IZHODIŠČA
REGIJI

DOLGOROČNEGA

RAZVOJA

V

GORENJSKI

6.1 NADALJEVANJE IZVAJANJA UKREPOV AKTIVNE POLITIKE
ZAPOSLOVANJA
Zavod za zaposlovanje bo tudi v prihodnje nadaljeval s programi aktivne politike
zaposlovanja. Poenostavljeno bo uveljavljanje pravic in drugih storitev,
poenostavljeni bodo postopki, v povezavi z delodajalci in brezposelnimi osebami pa
bodo razvite tudi nove programske oblike, paĉ glede na trenutne potrebe, potrebna
bo tudi hitrejša prilagodljivost. Programi ciljnih skupin se morajo ujemati s
potrebami na trgu dela. Pri izvajanju programov je treba upoštevati predvsem
regijski vidik, da se sredstva prednostno namenijo za obmoĉja z veĉjo stopnjo
brezposelnosti. Izvajanje programov se bo spremljalo z analizo zastavljenih kazalcev
sprotnega spremljanja, analizami vplivov na izboljšanje razmer na trgu dela,
ovrednotenjem posameznih aktivnosti. S spremljanjem uspešnosti za dosego veĉjih
uĉinkov je treba prilagajati vsebino aktivnosti in naĉine izvajanja programov.
6.2 STRATEŠKI CILJI
Osnovni strateški cilji dolgoroĉnega razvoja v gorenjski regiji so:
med mladimi v gorenjski regiji poveĉati deleţ tistih, ki se izobraţujejo za
deficitarne poklice in na ta naĉin gospodarstvu regije srednjeroĉno in
dolgoroĉno zagotoviti strokovne kadre, ki jih potrebujejo za svoj nadaljnji
razvoj in za veĉanje konkurenĉne sposobnosti;
zagotoviti zaposlitev v gorenjski regiji tistim mladim, ki se izobraţujejo za
poklice, ki jih gorenjsko gospodarstvo potrebuje, ter s tem vplivati na
zmanjšanje strukturne neskladnosti v regiji;
omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz gorenjske regije ter na ta
naĉin pripomoĉi k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva regije;
poveĉanje zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti;
prepreĉevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost, poveĉanje prehoda v
zaposlitev;
zmanjšati strukturno neskladje pri izobrazbi, usposobljenosti in vešĉinah;
poveĉanje števila projektov za razvoj novih zaposlitvenih moţnosti.
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Tabela 5: Cilji strategije zaposlovanja mladih
Povečevanje:

stopnje delovne aktivnosti mladih od 15 do 24 let
stopnje delovne aktivnosti mladih od 25 do 30 let
zgornje meje metodološke skupine mladih na 30 let
prilagodljivosti pristojnih institucij novim druţbenim razmeram
obsega vseţivljenjskega uĉenja
obsega finanĉnih sredstev

Zniţevanje:

deleţa dolgotrajno brezposelnih oseb med iskalci prve zaposlitve
povpreĉne dobe brezposelnosti mladih diplomantov
zniţanje deleţa registriranih brezposelnih v populaciji brezposelnih
oseb

Pospeševanje:

vseh oblik zaposlovanja, samozaposlovanja in podjetništva mladih
aktivne vloge mladih v vkljuĉevanje v procese odloĉanja
ustvarjanja delovnih mest z visoko intenzivnostjo znanja
interdisciplinarnosti in proţnejšega prehoda med študijem in trgom
dela

Preprečevanje:

prehoda mladih v dolgotrajno brezposelnost
neizkorišĉenosti pristojnosti mladih
nepravilnega metodološkega pristopa pri obravnavanju mladih

Predstavljanje:

ukrepov za vzpostavitev uĉinkovite mreţe informiranja in svetovanja
za mlade pri izbiri izobraţevanja in poklicne poti
sistemov vseţivljenjskega uĉenja in pridobivanja znanja, ki bodo
študentom in diplomantom omogoĉili takojšnjo zaposlitev na trgu
delovne sile
sistemov visokega šolstva, ki bodo študentom ţe med študijem
omogoĉili pridobiti formalno priznane delovne izkušnje
moţnosti zakonodajnih sprememb, ki bodo olajšale prehod mladih v
zaposlitev

Vir: Strategija zaposlovanja mladih v druţbi znanja, Študentska organizacija
Slovenije, Ljubljana (2008, str. 9–10), lasten prikaz.

6.3 PROCES MODERNIZACIJE
Izvajanje projektov modernizacije, po podatkih zavoda za zaposlovanje, pomeni
dodatne in kakovostnejše storitve za uporabnike storitev na trgu dela. Sredstva
bodo pridobljena iz Evropskega socialnega sklada in iz sredstev, ki jih razpisuje
Evropska komisija. Evropski socialni sklad je eden od štirih strukturnih skladov, ki so
osnovni finanĉni instrumenti strukturne in regionalne politike Evropske unije.
Politika je namenjena premagovanju razvojnih razlik med regijami in doseganju
uravnoteţenega regionalnega razvoja. Sklad podpira pospeševanje zaposlovanja,
vseţivljenjskega uĉenja, podjetništva, prilagodljivost zaposlenih in podjetij, enakih
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moţnosti ter laţjega dostopa prikrajšanih delovnih skupin do trga dela v drţavah
ĉlanicah Evropske unije. Sredstva so odobrena predvsem osebam, za poveĉanje
uspešnosti te pomoĉi pa je pomoĉ sklada namenjena tudi strukturam in sistemom.
Evropski socialni sklad je najpomembnejši finanĉni instrument za izvajanje Evropske
strategije zaposlovanja, ki podpira zlasti:
doseganje polne zaposlenosti
poveĉanje kakovosti ter produktivnosti dela
pospeševanje socialne vkljuĉenosti in povezanosti.
Pomoĉi iz sklada prispevajo k izvajanju nacionalnih akcijskih programov
zaposlovanja in so vezni ĉlen med politiko zaposlovanja na ravni Evropske unije in
nacionalno politiko zaposlovanja. Evropski socialni sklad podpira aktivnosti drţav
ĉlanic, ki so usmerjene k pospeševanju zaposlovanja, razvoju ĉloveških virov in trgu
dela, še posebno nacionalnih akcijskih programov zaposlovanja.
Za modernizacijo sistemov socialne zašĉite je treba:
uveljaviti veĉjo odgovornost posameznika za njegov socialni poloţaj;
prilagoditi sistemske rešitve in sisteme potrebam druţbe;
prepreĉevati neutemeljenost prejemanja socialnih prejemkov;
socialno politiko osredotoĉiti na prehode med ţivljenjskimi obdobji (podporo
geografski mobilnosti, prehod iz šolanja v zaposlitev, prehod iz zaposlenosti v
upokojitev ipd.);
enakomerneje porazdeliti tveganje na trgu delovne sile, ki ji je še posebno
izpostavljena mlada generacija;
zagotoviti enakost dostopnosti storitev sistemov;
širiti moţnosti za dvig izobrazbene ravni in vkljuĉenost brezposelnih oseb v
aktivne politike zaposlovanja, izboljšati poloţaj invalidov;
zagotoviti skladnejši regionalni razvoj, obĉinam zagotoviti finanĉne spodbude
za razvoj lokalnega gospodarstva.
6.4 UČINKOVITOST UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI
MED MLADIMI
Iskanje primernih rešitev za dvig zaposljivosti predstavlja le en vidik na trgu dela.
Poleg iskanja rešitev se morajo zato zagotoviti tudi ustrezni ukrepi, ki bodo
predvsem mladim brezposelnim osebam zagotovili kakovostno in dostojno
zaposlitev. Potrebna je preusmeritev v ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest.
Predvsem je zaskrbljujoĉe dejstvo, da vlada veliko nezanimanje mladih za študij
deficitarnih poklicev. Iz tega izhaja, da je treba poveĉati vpis preko vzbujanja
zanimanja za te poklice v regiji ter privabiti v doloĉene programe tudi mlade iz
ostale Slovenije. Predvsem pa je treba uvajati take programe, ki izobraţujejo za
poklice, ki so potrebni za razvoj regijskega gospodarstva. S tem bo zanimanje za
deficitarne poklice veĉje, saj bodo mladi po konĉanem študiju imeli zagotovljena
delovna mesta.
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6.5 POVZETEK UGOTOVITEV ANALIZE DEJAVNIKOV
UKREPOV ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI

IN

PREDLOGI

Brezposelnost predstavlja problem, nanaša pa se tako na posameznike kot na
celotno druţbo. Trenutne razmere na trgu dela zahtevajo veliko stopnjo
prilagodljivosti ter hitro in uĉinkovito ukrepanje, tako na strani ponudnikov delovne
sile, kot povpraševalcev po njej. Obstaja veĉ vrst brezposelnosti, merjenje
brezposelnosti pa se v Republiki Sloveniji izvaja na dva naĉina, in sicer kot
registrirana in anketna brezposelnost. V gorenjski regiji je med brezposelnimi
osebami precejšnje število brezposelnih oseb iz ĉevljarske in tekstilne dejavnosti.
Poleg tehnikov in tehnologov za tekstilstvo, obstajajo v gorenjski regiji še suficitarni
poklici prevajalcev, novinarjev, administratorjev, organizatorjev dela, politologov in
drugih strokovnjakov v javni upravi. Z aktivno politiko zaposlovanja na zakonski
podlagi drţava aktivno posega na trg dela, s tem pa le delno odpravlja probleme, ki
se pojavljajo na trgu dela. Postavljeno splošno hipotezo, da je z višjo izobrazbo
zagotovljena višja stopnja zaposljivosti, je mogoĉe ovreĉi iz razloga sooĉanja s
kroniĉno visokimi stopnjami brezposelnosti mladega izobraţenega kadra, ker
slovensko gospodarstvo ni zmoţno zaposliti vseh diplomantov, ki prihajajo na trg
dela.
Pogled na gibanje brezposelnosti od leta 2004 naprej pokaţe, ob upoštevanju
sezonskih dejavnikov, konstanten trend zniţevanja števila brezposelnih oseb.
Medtem ko je bilo do meseca septembra leta 2008 z analizo ĉasovnih vrst mogoĉe
primerjati
in predvidevati dogajanje v prihodnosti ter spremljati dinamiko
enakomernega upadanja pojava brezposelnosti, pa od meseca oktobra leta 2008
dalje bolj ali manj natanĉno napovedovanje nadaljnjega razvoja brezposelnosti ni
veĉ mogoĉe, saj je napovedano mnoţiĉno odpušĉanje delovno aktivnega
prebivalstva.
Problem, da se med mladimi v gorenjski regiji vse manjši deleţ odloĉa za deficitarne
poklice, kot npr. inţenirje gradbeništva, elektrotehnike, lesarstva in strojništva,
zdravnike, raĉunovodje, kuharje, natakarje, zidarje, tesarje ter druge deficitarne
poklice, se kaţe v pomanjkanju ustreznega kadra in preseţku neustreznega ter v
strukturnem neskladju na trgu dela. Med ponudbo delovne sile in povpraševanjem
po njej prihaja do doloĉenih neskladij, ki nastajajo v poklicih, stopnji izobrazbe,
usposobljenosti ter v regionalni razporeditvi delovnih mest.
Aktivni in preventivni ukrepi imajo pomembno vlogo v današnjem ĉasu neugodnih
gospodarskih gibanj. Pri tem je pomemben individualen pristop do vsake
brezposelne osebe ţe na samem zaĉetku. Za regulacijo ustreznih zapolnitev vrzeli
so potrebni naslednji ukrepi: pomoĉ pri naĉrtovanju poklicnih poti in iskanju
zaposlitev, delovni preizkusi, programi izpopolnjevanja in usposabljanja, programi
izobraţevanja, pridobitve
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja na
delovnih mestih, spodbujanja novih zaposlovanj iskalcev prve zaposlitve, lokalni
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zaposlitvenimi programi – javna dela, projektno uĉenjem mlajših odraslih, spodbude
mobilnosti brezposelnih oseb, … .
Osnovni pogoj za rast zaposlenosti je ustrezna stopnja gospodarske rasti, ki mora
ustvariti zadostno število novih delovnih mest. V tej smeri so potrebni ukrepi
ustrezne prilagoditve aktivne politike zaposlovanja. Uĉinkoviti ukrepi aktivne politike
zaposlovanja, v okviru katerih se spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, bi bili
lokalni zaposlitveni programi. Za brezposelne osebe bi bila to redna zaposlitev,
delodajalci pa bi bili stimulirani s povraĉili stroškov odpiranja novih delovnih mest
ter s subvencijami za zaposlitve brezposelnih oseb.
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja, prav tako s povraĉili stroškov in subvencijami
ter širjenjem podjetniške miselnosti, bi bil primeren predvsem za »obrtniške«
poklice, npr. zidarje, tesarje, elektriĉarje idr., omogoĉal pa bi odpiranje novih
delovnih mest. Pomemben ukrep za izboljšanje razmer na trgu dela je na podroĉju
poklicnega izobraţevanja pridobivanje certifikatov o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah in posodobitev programov rednega poklicnega in strokovnega
izobraţevanja. Nezadostna, neustrezna oziroma nedokonĉana izobrazba je
poglaviten zaposlitveni primanjkljaj, ki onemogoĉa zaposljivost in dolgotrajno
ohranitev delovnega mesta. Poveĉano število vkljuĉitev v programe izobraţevanja in
usposabljanja prispeva k zmanjšanju strukturne brezposelnosti. Pomemben ukrep je
vseţivljenjsko uĉenje oziroma dodatno izobraţevanje ter strokovno usposabljanje
brezposelnih in zaposlenih oseb, saj omogoĉa laţje sooĉanje z zahtevami trga dela
in poveĉanjem moţnosti zaposljivosti.
Ukrep vkljuĉevanja ciljnih skupin brezposelnih oseb v ustrezne programe, ki
omogoĉajo vsebinsko prilagojeno usposabljanje oziroma izobraţevanje po dejanskih
potrebah tako brezposelnih oseb kot delodajalcev, bi poslediĉno prav tako povzroĉil
zniţevanje deleţev dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih oseb brez
izobrazbe. Potrebno je zagotoviti strokovno, finanĉno ter kadrovsko podporo pri
izvajanju odpravljanja brezposelnosti.
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7 ZAKLJUČEK
Pri odgovoru na vprašanje, kako zapolniti vrzel primanjkljaja po deficitarnih poklicih
ter postopno kratkoroĉno in dolgoroĉno zaustaviti neugodne trende, izhajamo iz
prepriĉanja, da je mlade treba pravoĉasno obvešĉati o naĉrtovanem razvoju
lokalnega oziroma regionalnega gospodarstva s poudarkom na potrebah po kadrih.
Ĉe bodo mladi in njihovi starši, ki pomembno vplivajo na odloĉitev otrok o
nadaljnjem šolanju, ter šolske svetovalne sluţbe poznali potrebe gospodarstva in s
tem tudi moţnost štipendiranja ter zaposlovanja po zakljuĉenem šolanju, se bodo
uĉenci in dijaki po konĉanem izobraţevanju v veĉji meri kot doslej odloĉali za študij
poklicev, po katerih je na lokalnem oziroma regijskem trgu dela veliko
povpraševanja. V projekt je treba vkljuĉiti podjetja v gorenjski regiji s predstavitvijo
kratkoroĉnih in dolgoroĉnih potreb po kadrih ter zagotoviti moţnosti ugodnega
štipendiranja in nato zagotovljenega zaposlovanja. Namen spodbujanja mladih v
izobraţevanje za deficitarne poklice je tudi zmanjševanje strukturnega neskladja,
okrepiti je treba naravoslovno-tehniĉna znanja in uveljaviti vseţivljenjsko uĉenje.
Izobraţevanje in usposabljanje prestavljata bistveno investicijo za prihodnost
posameznika in druţbe, poveĉevanje zaposljivosti vlaganja v ĉloveški kapital pa
postaja vse bolj pomemben dejavnik za dvig konkurenĉnosti nacionalnega
gospodarstva.
Današnje stanje na podroĉju kakovosti ĉloveških virov kaţe na vrsto slabosti, ki se
odraţajo v nizki izobrazbeni strukturi, šibki usposobljenosti in drugih slabosti, ki so
bistvenega pomena za dvig kakovosti, v prevelikem razkoraku med izobraţevalnimi
programi in omejenim praktiĉnim usposabljanjem v podjetjih, v prevelikem
razkoraku med programi izobraţevanja in usposabljanja ter potrebami gospodarstva
ter v vedno manjšem interesu mladih za izbor deficitarnih poklicev.
Pomemben razvojni cilj je poveĉati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno ter
kvalifikacijsko strukturo zaposlenih. Razvoj ĉloveških virov in poveĉanje kakovosti
izobraţevalnih programov v smeri prilagoditve po potrebah sta kljuĉna faktorja
izboljšanja konkurenĉne sposobnosti slovenskega gospodarstva.
Negativne trende lahko ublaţimo s sistemskim kontinuiranim pristopom k promociji
deficitarnih poklicev. Osnova za vkljuĉevanje brezposelnih oseb v posamezne
aktivnosti je letni pregled deficitarnih in suficitarnih poklicev.
Za odpravljanje poklicnih neskladij je kljuĉnega pomena izobraţevalni sistem, za
odpravljanje regionalnega neskladja pa enakomernejši regionalni razvoj oziroma
mobilnost prebivalstva. Uĉinkovitost pristopa k odpravljanju strukturne
brezposelnosti je treba preusmeriti k analizam z vidika kakovosti. Kakovost je
vsekakor eno od podroĉij, ki bi mu morala politika nameniti posebno pozornost pri
uvedbi standardov. Uvajanje standardov kakovosti, uvajanje ustreznega
izobraţevanja in usposabljanja ter pridobivanje ustreznih vešĉin je treba osnovati na
sodobnih znanjih in zahtevah, ki jih postavlja nenehno spreminjajoĉi se trg dela.
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Kljuĉnega pomena je vzpostaviti takšen sistem, ki bo omogoĉal ĉim laţji prehod iz
prenehane zaposlitve v novo zaposlitev. Upadanje naroĉil, finanĉna nedisciplina in
negotovost so poglavitni razlogi odpušĉanja oziroma narašĉanja brezposelnosti.
Eden od temeljnih makroekonomskih ciljev je zmanjševanje brezposelnosti in
poveĉevanje rasti zaposlovanja. Vendar je zaradi posledic svetovne finanĉne krize in
recesije priĉakovati manjši obseg novega zaposlovanja in veĉje odpušĉanje
delavcev. Prav zaradi predvidenega narašĉanja števila brezposelnih oseb bo
potrebno zgodnje ukrepanje, tako na podroĉju svetovanja, prezaposlovanja, aktivne
politike zaposlovanja, e-storitev, kot na podroĉju pomoĉi delodajalcem pri reševanju
preseţnih delavcev, ohranjanju delovnih mest in prepreĉevanju prehoda v odprto
brezposelnost.
Tudi v prihodnosti je priĉakovati najveĉji porast brezposelnih oseb po izteku
zaposlitev za doloĉen ĉas in pri preseţnih delavcih, zaradi manjših zaposlitvenih
moţnosti pa bo poveĉan priliv iskalcev prve zaposlitve. Potrebna bo motiviranost
brezposelnih oseb za usposabljanje deficitarnih poklicev glede na potrebe
delodajalcev.
Republika Slovenija mora spremeniti model socialne drţave, ker ni pripravljena na
izzive globalizacije. Nujne so spremembe na trgu dela, nujne so spremembe
socialnih sistemov, predvsem je nujno potrebna velika proţnost na trgu delovne
sile. Vzpostaviti je treba pogoje za delovanje v prihodnosti, s tem da se:
v gorenjski regiji podpre izvajanje visokošolskih študijev naravoslovnotehniških smeri in drugih programov, ki izobraţujejo za deficitarne ter
perspektivne poklice;
poveĉa zaposljivost brezposelnih oseb;
brezposelnim osebam zagotovi, da pridobijo nove delovne izkušnje;
spodbuja interes med brezposelnimi osebami za opravljanje doloĉenih
poklicev;
vzpostavi kakovosten naĉin usposabljanja in izobraţevanja za brezposelne
osebe;
vzpostavi povezovanje gospodarstva in izobraţevanja.
Zaradi neugodne izobrazbene strukture je treba razviti take programe izobraţevanj,
usposabljanj in prekvalifikacij, ki bodo prilagojeni potrebam podjetij in sodobnim
trendom, zagotoviti sredstva za izobraţevanje in usposabljanje razliĉnih ciljnih
skupin ter vzpostaviti sistem razvoja ĉloveških virov.
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