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POVZETEK 

Zaradi svetovne gospodarske krize, ki se je začela v letu 2008, so se spremenile razmere na trgu 

dela – močno se je povečala brezposelnost, negativen vpliv krize pa se je poznal tudi pri plačah 

zaposlenih. Temu se ni izognila niti goriška statistična regija. V zaključni projektni nalogi je 

predstavljen trg dela v omenjeni regiji po letu 2008 v primerjavi z ostalo Slovenijo. V prvem 

delu naloge so predstavljeni teoretični vidiki trga dela, gospodarska kriza in glavne značilnosti 

goriške statistične regije. V empiričnem delu pa je predstavljeno gibanje števila zaposlenih in 

brezposelnih, analiza sprememb v višini plač ter strukturne spremembe na trgu dela v goriški 

statistični regiji. Razmere na trgu dela so v goriški statistični regiji v primerjavi z ostalo 

Slovenijo boljše, toda gospodarska kriza je imela bolj negativen vpliv na trg dela v goriški 

statistični regiji kot v ostali Sloveniji. Vseeno lahko optimistično gledamo v prihodnost, saj se 

razmere na trgu dela v zadnjih letih tako v goriški statistični regiji kot drugje po Sloveniji počasi 

izboljšujejo. 

Ključne besede: gospodarska kriza, trg dela, plače, brezposelnost in zaposlenost, goriška 

statistična regija 

SUMMARY 

Because of the global economic crisis, which began in 2008, the state of the labour market has 

changed – unemployment increased, the influence of the crisis is also evident by lower wages. 

This trend did not circumvent the statistical region of Goriško. The labour market, of the 

aforementioned region since the crisis, is presented in comparison to the rest of Slovenia, in 

this final project thesis. In the first part of the thesis, the theoretical aspects of the labour market, 

the global economic crisis and the statistical specifics of Goriško region are presented. The 

empirical part of the thesis presents the variations in numbers of employed and unemployed 

people, the analysis of change in wages and the structural changes on the employment market 

in the statistical region of Goriško. The state of the labour market in the statistical region of 

Goriško in comparison to other regions in Slovenia is better; however, the global crisis had a 

more substantial impact in this region then in the rest of Slovenia. Nonetheless, we can be 

optimistic about the future state of the labour market in this specific region as well as the rest 

of Slovenia. 

Key words: global economic crisis, labour market, employment and unemployment, statistical 

region Goriško 
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1 UVOD 

Svetovna gospodarska kriza, ki se je v ZDA začela v letu 2007, v EU pa razširila leta 2008, je 

povzročila, da so razmere na trgu dela v Sloveniji še vedno precej slabše kot pred krizo. Za 

gospodarsko rast v Sloveniji je ključnega pomena razvitost njenih regij. Za razvoj posamezne 

regije pa je pomembno, kako izkorišča svoje prednosti in priložnosti ter kako se spoprijema s 

svojimi težavami, med katere sodi tudi brezposelnost.  

Goriška statistična regija leži na zahodu Slovenije ob meji z Italijo in se imenuje po Novi Gorici. 

Regija je tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi zelo poznana po naravnogeografskih 

značilnostih kot tudi po kulturnozgodovinski dediščini. Omeniti pa velja še, da v regiji posluje 

veliko uspešnih gospodarskih subjektov, ki svoje izdelke in storitve prodajajo tudi izven meja 

Slovenije. 

Za analizo trga dela v goriški statistični regiji sem se odločil, ker je to regija, v kateri prebivam 

ter si zato prizadevam za njen čim boljši razvoj, pa tudi zato, ker sem v času krize v njej tudi 

sam opazil višjo brezposelnost, kar se je odražalo v čedalje težjem iskanju zaposlitve v regiji.  

Vprašanje, kako je gospodarska kriza po letu 2008 vplivala na višino plač in zaposlenost v 

goriški statistični regiji, je obenem tudi osnovni problem, ki ga obravnavamo v tej nalogi.  

Namen zaključne projektne naloge je analizirati zaposlenost in višino plač v goriški regiji po 

letu 2008, ugotoviti, katera delovna mesta in dejavnosti v regiji izginjajo in katera nastajajo, ter 

ugotoviti splošno oceno regije v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami. Da bi dosegli 

temeljni namen naloge, bomo uresničili naslednje cilje: 

–  opredelili zaposlenost in brezposelnost na trgu dela; 

–  opredelili plače; 

–  predstavili goriško regijo; 

–  v praktičnem delu predstavili gibanje števila zaposlenih in brezposelnih ter analizirali 

spremembe višine plač v regiji po letu 2008; 

–  predstavili strukturne spremembe na trgu dela v regiji po letu 2008. 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu 

smo predstavili teoretične vidike trga dela, med katere sodita opredelitev brezposelnosti in 

zaposlenosti ter opredelitev plač. V nadaljevanju je opisana gospodarska kriza, nato pa je 

predstavljena še goriška statistična regija. Ta del naloge temelji na pregledu literature, pri opisu 

krize in goriške statistične regije pa smo si dodatno pomagali še z ustreznimi statističnimi 

podatki. 

Drugi del je jedro zaključne projektne naloge. Ta del naloge temelji na kvantitativni analizi 

sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili iz baz Statističnega urada RS, Zavoda za 

zaposlovanje in poročil Urada za makroekonomske raziskave. Te podatke smo za regijo 
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analizirali v celotnem obdobju od leta 2008 do leta 2016 oziroma do zadnjih razpoložljivih 

podatkov ter nato ugotovili stanje na trgu dela v regiji in ga primerjali s preostalo Slovenijo. 

Primerjava v času in s preostalo Slovenijo je narejena s pomočjo grafične analize ter z 

izračunavanjem in primerjavo ustreznih indeksov in stopenj rasti. V zadnjem delu pa so 

predstavljene še strukturne spremembe na trgu dela. Znotraj goriške statistične regije si 

prizadevamo na podlagi zbranih podatkov predstaviti, v katerih občinah in v katerih panogah 

se v obravnavanem obdobju po eni strani odpira in po drugi strani izginja največ delovnih mest. 



 3  

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem poglavju so zaradi lažjega razumevanja statističnih podatkov v nadaljevanju naloge 

opredeljeni ključni pojmi s trga dela, gospodarska kriza in vzroki zanjo, predstavljeni sta tudi 

goriška statistična regija in njen ekonomski položaj.  

2.1 Trg dela 

Trg dela je zelo podoben drugim trgom, npr. trgu blaga ali storitev, saj vsebuje ključne 

elemente, ki so značilni za trg: kupce, katere predstavljajo delodajalci, in prodajalce, katere 

predstavljajo delojemalci, povpraševanje in ponudbo ter rezultate tržnega procesa, to je cena 

(Belčič 2002, 22). 

Trg delovne sile tako sooča kupce in prodajalce tega proizvodnega dejavnika. Njegova 

razlikovalna značilnost je, da se delovna sila prodaja in kupuje kot neke vrste speča prvina 

oziroma vrednost, ki bo koristno uporabljena šele v konkretnem delovnem procesu. Pojem trg 

delovne sile torej obsega širok razpon oblik tržnega obnašanja in z njim povezanih posledic 

(Kejžar idr. 1995, 13).  

Trgi delovne sile pa se lahko razlikujejo z več vidikov. Če je kupec delovne sile dovolj velik, 

lahko s svojim povpraševanjem vpliva na raven plač. Oblikujejo se lahko na mednarodni (za 

nekatere vrste inženirjev, znanstvenikov, pilotov in najvišjih managerjev), državni in ožji 

območni ravni (za prodajalce v trgovinah, najstniška dela, kot je strežba v gostilnah, in čistilce 

v komunalni dejavnosti). Nekateri trgi pa se razlikujejo tudi po zakonski opredeljenosti in 

razčlenjenosti, saj so nekateri trgi komaj urejeni s predpisi, kjer na primer kupec lahko ponuja 

zaposlitev kar z obvestilom na svojih vhodnih vratih v poslovalnico, v krajevnem časopisu ali 

celo samo ustno. Pri drugih trgih pa je zaposlovanje kandidatov z ustreznimi delovnimi področji 

opredeljeno na podlagi natančnih vnaprej določenih pravil. V panogah, v katerih je večina 

zaposlenih včlanjena v sindikate, pa so pravila najemanja in odpuščanja običajno zapisana zelo 

podrobno (Kejžar idr. 1995, 14). 

Brezposelnost je v današnjem času eden največjih problemov, s katerim se morajo ukvarjati 

tako gospodarstvo kot tudi države, saj povzroča ekonomske in politične probleme. Z 

ekonomskega vidika je nezaposlenost nezaželena, ker država ne ustvari toliko, kolikor bi lahko 

ustvarila, če bi zaposlovala vse delovno sposobne ljudi. S političnega vidika pa je nezaželena, 

saj brezposelnost povzroča psihološke probleme, kot sta depresija in občutek odvečnosti, ki 

največkrat vodijo v alkoholizem in kriminal. Tako je brezposelnost tudi politični problem, saj 

si želijo vladajoče stranke z zmanjševanjem brezposelnosti pridobiti čim več naklonjenih 

volivcev (Hrovatin 2000, 206).  
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2.1.1 Opredelitev zaposlenosti 

Osebe, ki so zaposlene in samozaposlene, obenem pa morajo biti tudi dovolj stare in sposobne 

sodelovati v delovnem procesu, imenujemo delovno aktivno prebivalstvo. Med zaposlene osebe 

štejemo osebe, ki so zaposlene na podlagi plačila. Te osebe se prostovoljno vključijo v delovni 

proces in za svoje delo prejmejo plačilo. Med zaposlene osebe uvrščamo tudi osebe, ki so 

odsotne z dela zaradi začasnega presežka, porodniškega dopusta in rednega dopusta, 

izobraževanja, bolezni in poškodb ali materinstva. Samozaposlene osebe pa so samostojni 

podjetniki ali solastniki poslovnih družb, v katerih opravljajo delo (Bregar idr., 2004, 115). 

Veliko posameznikov se samozaposli, saj so sposobni, si upajo tvegati ter uveljaviti svoje 

poslovne ideje in se tako odločijo za ustanovitev svojega podjetja. Samozaposlitev prinaša 

posameznikom kar nekaj prednosti, saj sami odločajo, kdaj ter koliko časa bodo delali, koga 

bojo zaposlili ter kakšno plačo bodo imeli, obenem pa to tudi prinaša vsakodnevne skrbi z 

vodenjem podjetja. 

Aktivno prebivalstvo skupaj sestavljajo delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe, 

medtem ko med neaktivno prebivalstvo spadajo osebe, ki so stare 15 let in več ter niso uvrščene 

med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe. Stopnja brezposelnosti nam pove 

odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu, stopnja zaposlenosti nam pove 

razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in delovno sposobnim prebivalstvom, 

pomnoženo s 100, stopnja delovne aktivnosti pa je odstotni delež delovno aktivnega 

prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu (Svetin in Osvald 2016). 

2.1.2 Opredelitev brezposelnosti 

Brezposelnost se pojavlja tako v razvitih kot tudi v nerazvitih državah sveta, zadnja leta pa je 

močno prizadela tudi Slovenijo.  

Brezposelnost je socialni primer, saj poslabša materialno stanje prizadete osebe tako, da si ta 

zaradi zmanjšanja izdatkov ne more zagotavljati sredstev za preživljanje. Večja kot je 

brezposelnost, večje je število upravičencev iz naslova socialne varnosti in manjša so 

nadomestila iz naslova brezposelnosti, saj so ta odvisna od števila zaposlenih in višine njihovih 

plač (Kavar Vidmar 1993, 99).  

Brezposelnost lahko delimo po vzrokih nastanka in posledicah, ki jih povzroča. Frikcijsko 

brezposelnost imenujemo tudi prostovoljna brezposelnost, saj se pojavlja zaradi odločitev 

posameznikov o menjavi delovnih mest in ni posledica gospodarskih razmer. Te osebe 

postanejo brezposelne, saj se v želji po novi zaposlitvi selijo v druga mesta; študenti in dijaki 

končajo šolanje in tako postanejo brezposelne osebe. Ta zaposlenost traja samo nekaj dni ali 

tednov in predstavlja samo obdobje med dvema stalnima zaposlitvama. O strukturni 

brezposelnosti govorimo takrat, ko se pojavlja neskladnost med ponudbo in povpraševanjem 
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po delovni sili. Ta je posledica hitrega gospodarskega razvoja, saj nekatere panoge – kot recimo 

računalništvo in informacijske tehnologije – zelo hitro rastejo, druge pa počasi nazadujejo ali 

celo propadajo, primer takšne panoge je čevljarstvo. Ko pa se brezposelnost pojavlja med vsemi 

kategorijami zaposlenih ne glede na vrsto dela, jo imenujemo ciklična brezposelnost. Slednja 

se pojavlja, ko se gospodarska aktivnost zmanjša in posledično se zmanjša stopnja rasti BDP-

ja, kar pa lahko privede tudi do gospodarske krize, zaradi katere večina gospodarskih družb 

zmanjšuje proizvodnjo in odpušča delovno silo. V socialističnem sistemu pa je bila zaradi 

osnovne človekove pravice do dela visoka predvsem prikrita brezposelnost, katero 

predstavljajo zaposleni, ki sicer ničesar ne prispevajo k povečanju BDP-ja. Veliko število 

zaposlenih vsaj nekaj ur na delovnem mestu ni delavno aktivnih in če bi vse te neaktivne ure 

sešteli in preračunali na število zaposlenih, bi dobili število prikrite brezposelnosti (Hrovatin 

2000, 213). 

Belčič (2002, 215) opredeljuje brezposelnost osebe na podlagi naslednjih razlogov:  

– zaključitev ali prekinitev izobraževanja (dijak ali študent izgubi status in začne aktivno 

iskati zaposlitev); 

– odpuščanje (kadar gre za zaposlovanje za določen čas, iztek pogodbe, posameznik postane 

tehnološki višek, posameznik izgubi delo zaradi likvidacije ali stečaja podjetja oziroma 

prisilne poravnave, smrti delodajalca, kadar je ta fizična oseba); 

– zaposleni se odloči za prekinitev delovnega razmerja (za to se odloči zaradi različnih 

razlogov, npr. ne ustreza mu trenutno delovno mesto ali delovno razmerje preneha po lastni 

krivdi). 

Ločimo dve vrsti brezposelnosti, in sicer anketno ter registrirano brezposelnost. Da bi določeno 

osebo šteli med anketno brezposelnost, mora biti v tednu med izvajanjem ankete brez 

zaposlitve, pripravljena mora biti za sprejem dela v času dveh tednov in v zadnjih štirih tednih 

mora aktivno iskati zaposlitev.  

Podatki o brezposelnih osebah se zbirajo s pomočjo ankete, ki jo SURS izvaja štirikrat letno. 

Avtor pa opozarja, da so regionalni podatki v kar štirih regijah nezanesljivi, ker anketa temelji 

na statističnem vzorcu, zato regionalno teh podatkov ne moremo uporabljati (Pečar 2003).  

Pri registrirani brezposelnosti pa so osnovni viri podatkov (Pečar 2003): 

– mesečna raziskava Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v družbah, podjetjih 

in organizacijah, s katerim pridobijo podatke o zaposlenih osebah v družbah, podjetjih in 

organizacijah; 

– podatke o samozaposlenih osebah (brez kmetov), zaposlenih osebah pri samozaposlenih in 

zaposlenih osebah z največ dvema zaposlenima osebama dobijo iz Statističnega registra 

delovno aktivnega prebivalstva; 

– podatke o kmetih pridobijo samo četrtletno z anketo o delovni sili; 

– podatke o brezposelnih osebah pa pridobijo iz Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje. 
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Oseba, ki se želi registrirati kot brezposelna oseba, se mora prijaviti na ustrezen zavod, saj je 

potem iz tega naslova upravičena do denarnega nadomestila, za katerega mora izpolnjevati 

vnaprej določene pogoje: 

– pred nastankom brezposelnosti mora biti zavarovana za primer brezposelnosti najmanj 9 

mesecev v zadnjih 24 mesecih; 

– oseba mora imeti plačane prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti; 

– osebi delovno razmerje ni prenehalo po njeni krivdi ali volji (ZRSZ 2017). 

Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) mora biti 

brezposelna oseba zmožna za delo, prijavljena na zavodu, na razpolago za zaposlitev in aktivna 

iskalka zaposlitve.  

Brezposelna oseba pa ne sme biti (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti – ZZZPB, Ur. l. RS. št. 107/06): 

– v delovnem razmerju; 

– samozaposlena oseba, lastnik ali solastnik gospodarske družbe, katere dobiček iz 

dejavnosti ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače;  

– lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s 

katastrskim dohodkom nad višino, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju; 

– upokojenec, študent, dijak, vajenec, udeleženec izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, ali 

udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja. 

2.1.3 Opredelitev plače 

Kresal (2001, 144) opredeljuje plačo kot pravico delavca in glavno obveznost delodajalca, ki 

izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi in je bistveni ter nujni element pogodbe.  

Plače so s socialnega, ekonomskega in motivacijskega vidika že od nekdaj izjemno občutljivo 

družbeno in politično področje. Zaradi njih se že od nekdaj prepletajo interesi zaposlenih in 

njihovih predstavnikov sindikatov ter tudi interesi podjetnikov in države. Glavna naloga države 

je, da skupaj z vodilnimi v poslovnih subjektih zagotovi usklajen in dobro delujoč 

družbenoekonomski sistem ter tudi razvoj celotne družbe. S strani delodajalcev previsoke plače 

povečujejo cene izdelkov ter tako zmanjšujejo konkurenčnost podjetij. Po drugi strani pa 

prenizke plače ne motivirajo delavcev za doseganje določenih ciljev in povzročajo 

nezadovoljstvo, kar lahko gospodarstvu na dolgi rok močno škoduje (Kejžar idr. 1995, 1). 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) opredeljuje plačo kot plačilo za delo po pogodbi o 

zaposlitvi. Plača se navadno izplačuje enkrat mesečno in vedno mora biti v denarni obliki. 
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Delodajalec je pri izplačilu plače dolžan upoštevati minimum, ki je določen z zakonom oziroma 

kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Plača je sestavljena iz osnovne plače, 

dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Če je s kolektivno pogodbo ali pogodbo o 

zaposlitvi tako dogovorjeno, je lahko sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost. Za 

delo v posebnih pogojih dela pa delavcu pripadajo tudi dodatki, med katere štejemo: nočno 

delo, delo čez polni delovni čas, delo v nedeljo in na praznike in dela proste dneve po zakonu. 

Višino teh dodatkov in dodatek na delovno dobo, ki tudi pripada delavcu, se določi s kolektivno 

pogodbo na ravni dejavnosti. Pri izplačilu plače je delodajalec dolžan delavcu povrniti tudi 

stroške za prevoz na delo in z dela ter stroške za prehrano na delu. 

2.2 Gospodarska kriza 

Gospodarska kriza je zelo širok pojem, kar se kaže v tem, da še vedno nimamo neke splošne 

opredelitve tega pojma. Različni avtorji krizo razumejo na različne načine, nekateri kot valutno 

krizo, drugi kot bančno krizo, tretji kot dolžniško krizo, četrti pa kot njihove različne 

kombinacije (Mrak 2002, 573). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je kriza opredeljena kot stanje v gospodarstvu, 

ko se začnejo ugodne razmere za razvoj hitro slabšati.  

Zaradi svoje kompleksnosti gospodarska kriza nima svoje enotne opredelitve, vendar lahko 

opredelimo nekatere elemente, ki so zanjo značilni. Tako je za gospodarsko krizo značilno 

kopičenje ekonomskih neravnotežij skupaj s precenjenimi vrednostmi premoženja in nerealnim 

deviznimi tečajem domače valute, do česar prihaja v kontekstu slabosti finančnega sektorja in 

strukturnih problemov v državi. Kriza se običajno zgodi, ko ljudje nenadno izgubijo zaupanje 

v domač bančni sistem in domačo valuto, krizo pa v veliki meri pospeši še prekinjen dostop 

domačih ekonomskih subjektov do tujih virov financiranja. Ob pojavu gospodarske krize tako 

beležimo velike padce vrednosti premoženja in veliko število propadlih finančnih in 

nefinančnih poslovnih subjektov (Mrak 2002, 573). 

Roubini (2010, 60) navaja, da je gospodarska kriza leta 2008 nastala, ker so ljudje v ZDA v 

letih 2005 in 2006 v veliki meri najemali hipotekarna posojila, ki pa si jih niso mogli privoščiti, 

saj jih niso bili sposobni vračati. Ti hipotekarni krediti so bili prepakirani v vrednostne papirje, 

ki so se inficirali in prešli v globalni finančni sistem. Tako je pretvorba slabih posojil v 

vrednostne papirje sprožila krizo. Kriza se je še poglobila, ker v letih 2006 in 2008 niso 

strmoglavile zgolj cene hipotekarnih obveznic, ampak je bilo s slabimi krediti in zadolževanjem 

ustvarjenih še veliko drugih subjektov.  

Po Drobniču (2009, 33) se je svetovna kriza leta 2008 začela s padcem velikih finančnih 

institucij, ki so veljale za stebre razvoja zahodne družbe. Avtor poudarja, da so lastniki in 

managerji svetovnih družb, ki so presegli sposobnosti razumevanja etičnega in družbeno 
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odgovornega ravnanja, zaradi želje po dobičku kreditirali kreditno nesposobne subjekte. S tem 

so povzročili zlom družb, kot so Lehman Brothers, zavarovalnice AIG, Royal Bank of Scotland, 

ki so predstavljale temelje finančnega sistema v globalni tržni ekonomiji. Gospodarska kriza se 

je globalno odrazila v veliki izgubi delovnih mest, največje posledice pa so občutili v 

avtomobilski industriji in drugih industrijah, kjer proizvajajo dobrine potrošniške družbe.  

Posledice gospodarska kriza se tako kažejo v počasnejši gospodarski rasti v svetu, počasnejši 

rasti svetovne trgovine, nižjih cenah surovin, padcu indeksa transportnih cen in potrošniške 

klime, manjši pomoči najrevnejšim državam ter tudi manjši prodaji avtomobilov (Štiblar, 2008, 

106).  

Gospodarska kriza v Sloveniji 

V zadnjih letih pred gospodarsko krizo je v Sloveniji prišlo do bistvenih sprememb v 

gospodarskih rezultatih, ki so jo približali nezdravemu modelu gospodarskega razvoja drugih 

tranzicijskih držav. Ob hitrejši rasti BDP je bilo opaziti večje razslojevanje in tudi večjo 

nestabilnost cen in neuravnoteženost zunanje bilance. Z vstopom v EU se je Slovenija še bolj 

povezala z evropskim in svetovnim gospodarstvom. Tudi v Sloveniji je prišlo do kreditne rasti 

za gospodarstvo in prebivalstvo, ki je bila dvakrat do trikrat večja od rasti bančnih depozitov. 

Ta razlika se je nato prelila na kapitalski trg doma in v tujini. Nekaj let je ljubljanska borza hitro 

rasla, sredi leta 2007 pa se je rast ob poku nepremičninskega balona prepolovila. Naslednje leto 

se je rast umirjala, z njo posledično tudi inflacija, po drugi strani pa se je povečalo zunanje 

neravnotežje (Štiblar 2008, 28). 

Slovensko gospodarstvo je zelo odprto (indeks njegove odprtosti je med najvišjimi v EU), saj 

izvoz na trge EU predstavlja več kot 70 % BDP-ja, zato so se posledice krize na globalni ravni 

hitro prenesle tudi v Slovenijo. Razmere v gospodarstvu so bile podobne kot po osamosvojitvi 

Slovenije, ko je Slovenija izgubila skoraj celoten jugoslovanski trg, ki je takrat predstavljal 

večino zunanjih trgov Slovenije. Ampak v tistem času se je gospodarstvo hitro pobralo zaradi 

preusmeritve na druge zunanje trge (Avstrija, Italija in Nemčija). V tej krizi pa je bila situacija 

drugačna. Države, ki so nas reševale v času krize po osamosvojitvi, so bile tokrat tudi same v 

gospodarski krizi. Leta 2009 so imele te države v povprečju za 3 % negativno gospodarsko rast. 

V Nemčiji se je obseg proizvodnje tega leta v primerjavi z predhodnim letom zmanjšal za 

rekordnih 7,5 %. Ker pa je Slovenija močno odvisna od izvoza, so se ti problemi začeli prenašati 

tudi na slovensko gospodarstvo. Rast gospodarstva se je iz leta 2007, ko je bila 6,8 %, do 

začetka leta 2009 izničila, izvoz predelovalnih dejavnosti pa se je zmanjšal za kar 31 % 

(Drobnič 2009, 32). 

V letu 2009 je tako gospodarska kriza povzročila, da je bilo v Sloveniji skoraj 90.000 

brezposelnih oseb. Ob tem pa se je pojavil še problem strukture brezposelnih oseb, saj je bilo 

med brezposelnimi veliko starejših oseb brez ali z nizko izobrazbo (Drobnič 2009, 32). 
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Razmere na trgu dela so v Sloveniji še vedno slabše kot pred krizo. Ob padcu gospodarske 

aktivnosti se je moral trg dela prilagoditi nižji ravni aktivnosti. Slovenija je imela zelo velik 

padec gospodarske aktivnosti v obdobju 2008–2013, temu pa se je trg dela prilagodil predvsem 

z velikim zmanjševanjem zaposlenosti, ki je presegalo povprečje EU. V tem obdobju so se 

najbolj poslabšale zaposlitvene možnosti mladih in moških, to pa je v veliki meri povezano z 

zmanjšanjem obsega dejavnosti (npr. gradbeništvo), ki pretežno zaposluje moške z nižjo 

izobrazbo. Leta 2013 je bilo tako (po statističnem registru) že 85.000 oseb ali 9,7 % manj 

delovno aktivnih oseb kot leta 2008 (Kajzer 2013). 

So se pa plače ob padcu gospodarske aktivnosti prilagajale manj kot zaposlenost. Na to sta v 

veliki meri vplivala povišanje minimalne plače in način oblikovanja plač (Kajzer 2013). Vseeno 

pa se je rast plač upočasnila in med letoma 2012 in 2013 prvič v dvajsetih letih povsem zastala. 

Nominalna rast bruto plače se je v letu 2009 na zaposlenega več kot prepolovila, kar je bila 

posledica odziva javnega sektorja na krizo (Selan 2014).  

2.3 Goriška statistična regija 

Slovenija ima 12 statističnih regij in 212 občin (SURS 2015c). Nared (2007, 43) razlaga, da je 

regija ozemeljsko omejeno območje, ki s prepletanjem svojih družbenogeografskih, 

naravnogeografskih in zgodovinskih elementov sestavlja specifično, od okolice ločeno in 

funkcionalno ločeno enoto. Goriška statistična regija je po velikosti četrta regija v državi in 

pokriva 2.325 km2 ali 11,5 % površine celotne Slovenije. 

2.3.1 Geografske značilnosti regije 

Goriška statistična regija leži na zahodu Slovenije med vrhovi Julijskih Alp in Vipavsko dolino. 

Celotno regijo povezuje reka Soča s svojimi pritoki. Na zahodu meji na Italijo z Videmsko in 

Goriško pokrajino, na vzhodu na osrednjeslovensko, na jugu na obalno-kraško in na severu na 

gorenjsko regijo. 

Razdeljena je na štiri funkcijsko zaokrožena območja: novogoriško subregijo s središčem v 

Novi Gorici, Zgornje Posočje s središčem v Tolminu, idrijsko-cerkljansko subregijo s 

središčem v Idriji in Zgornjo Vipavsko dolino s središčem v Ajdovščini. Upravno pa je regija 

razdeljena na naslednjih trinajst občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, 

Kobarid, Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – 

Vrtojba, Tolmin in Vipava. Središče regije predstavlja Nova Gorica, ki postaja glede na svojo 

lego in čezmejno povezovanje nekakšno središče nacionalnega in tudi mednarodnega pomena.  

Za Severno Primorsko, kot tudi še drugače imenujemo goriško statistično regijo, je značilna 

velika raznolikost v geografsko-geološki sestavi, naravni in kulturni dediščini. V primerjavi z 

drugimi regijami ima največ zaščitenih objektov naravne dediščine, kajti kar 47,1 % površin 
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regije je vključenih v območje Nature 2000, alpski svet Zgornjega Posočja pa je del 

Triglavskega narodnega parka. Klima v regiji je celinska, ker pa je od morja zelo malo 

oddaljena, je v regiji čutiti močan vpliv mediteranskega podnebja. Njeni značilnosti pa sta tudi 

močna burja v Vipavski dolini in velika količina padavin v Zgornjem Posočju. Ker pa regijo 

sestavljajo gorate Julijske Alpe, predalpski hribi na prelomnici z dinarskim svetom, je njen 

severni del težko prehoden in slabo prometno povezan z osrednjo Slovenijo, Gorenjsko, 

Vipavsko dolino in Italijo (Ščančar 2007). 

V goriški statistični regiji je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije leta 2015 

živelo 6 % prebivalcev Slovenije, kar je približno 119.000 prebivalcev. Število prebivalcev je 

v zadnjem sedemletnem obdobju rahlo upadlo, in sicer za 0,9 %. Z izjemo Zgornje Vipavske 

doline, kjer se je število prebivalcev zvišalo za 2,9 %, v ostalih subregijah prebivalstvo upada. 

Med vsemi regijami ima goriška statistična regija največ študentov na 1.000 prebivalcev, tj. 43, 

ima pa tudi najvišji delež prebivalcev, starih nad 80 let (5,7 %).  

2.3.2 Ekonomski položaj regije 

V regiji je bila v obdobju 2007–2011 povprečna rast bruto družbenega proizvoda (BDP) 

počasnejša od povprečne rasti BDP-ja Slovenije. Rast BDP-ja se je upočasnila zaradi 

gospodarske krize. Iz podatkov pa je tudi razvidno, da v tem obdobju BDP goriške statistične 

regije upada tudi v primerjavi z BDP-ji ostalih sosednjih regij tako v Sloveniji kot tudi v Italiji.  

Gospodarska kriza je v regiji povzročila zmanjšanje števila samostojnih podjetnikov ter drugih 

fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost. Ob tem pa je bila opazna rast ustanavljanja 

predvsem gospodarskih družb in zadrug. V letu 2013 je velika večina družb sodila med mikro 

družbe, teh je bilo 93,8 %, ki so imele dobro četrtino (27 %) vseh zaposlenih v regiji in ustvarile 

dobro petino (22,3 %) čistih prihodkov od prodaje. V regiji je 33 velikih družb ustvarilo skoraj 

polovico (46,9 %) vseh prihodkov od prodaje in skupaj so zaposlovale 42,1 % vseh zaposlenih 

v regiji. Področje predelovalnih dejavnosti, kjer posluje 455 družb, je v regiji najpomembnejše 

področje dejavnosti tako po skupnih prihodkih kot po številu zaposlenih. V tej dejavnosti je 

bilo ustvarjenih 43,2 % vseh prihodkov in zaposlenih skoraj polovica vseh zaposlenih v regiji. 

Pomembno področje dejavnosti v regiji pa tvori še dejavnost trgovine, katero predstavlja 25,8 

% vseh družb v regiji in zaposluje 11,5 % vseh zaposlenih. 
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Preglednica 1: Struktura bruto dodane vrednosti v goriški regiji (v %) 

Področja dejavnosti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A  Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 2,5 2,6 2,7 3,3 2,9 3,1 3,2 3,6 

BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo 

in druga industrija 

29,9 27,0 28,4 28,4 29,9 31,0 31,2 30,5 

Od tega: C Predelovalne dejavnosti 26,3 23,3 24,2 24,4 25,4 25,7 26,2 26,2 

F Gradbeništvo 11,1 10,4 8,5 8,0 6,9 6,2 6,6 6,8 

GHI Trgovina, gostinstvo, promet 16,3 15,9 15,7 16,0 16,1 16,4 16,3 16,2 

J Informacijske in komunikacijske 

dejavnosti 

1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 3,3 3,6 3,5 3,2 2,7 2,5 2,4 2,5 

L Poslovanje z nepremičninami 7,5 8,8 8,3 8,1 8,1 7,9 7,5 7,4 

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in 

druge posl. dejavnosti 

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

OPQ Uprava in obramba, obv. soc. 

varnost, izobraževanje, zdravstvo 

12,9 14,6 15,4 15,5 16,0 15,7 15,3 14,5 

RSTU Druge dejavnosti 8,8 9,0 9,0 8,7 8,3 8,1 8,1 8,0 

Vir: SURS (2015a). 

V preglednici številka 1 je prikazana struktura BDP-ja v obdobju od 2008 do 2015 (pri 

nastajanju naloge za leto 2016 na SURS-u še ni bilo podatkov) v odstotkih, in sicer po 

dejavnostih, ki so razdeljene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). Iz podatkov 

je razvidno, da so od leta 2008 do 2015 k BDP-ju največ prispevale predelovalne dejavnosti, 

rudarstvo in druga industrija, od tega pa veliko večino BDP-ja tvori predelovalna dejavnost. 

Največjo spremembo je opaziti pri dejavnosti gradbeništva, saj se je v obdobju osmih let 

prispevek te dejavnosti skoraj prepolovil, manjša se tudi prispevek finančne in zavarovalniške 

dejavnosti ter drugih dejavnosti. 
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Se pa počasi povečuje prispevek iz dejavnosti strokovne, znanstvene, tehnične in druge 

poslovne dejavnosti ter iz informacijske in komunikacijske dejavnosti. Pri ostalih dejavnostih 

(trgovina, promet gostinstvo kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, poslovanje z 

nepremičninami, strokovne, znanstvene, tehnične in druge poslovne dejavnosti, uprava in 

obramba, obvezna socialna varnost, izobraževanje ter zdravstvo) pa ni opaziti bistvenih 

sprememb. 

V regiji posluje kar 30,78 % vseh poslovnih subjektov v Mestni občini Nova Gorica, sledijo 

Ajdovščina, Idrija, Tolmin ter Šempeter –Vrtojba. Ostalih sedem občin pa ima skupaj na svojem 

območju registriranih samo 28 % vseh poslovnih subjektov v regiji.  

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v letu 2013 je bila v primerjavi z letom 2008 višja za 

9,23 %.  

Za goriško regijo predstavlja turizem perspektivno gospodarsko dejavnost. V regiji se povečuje 

raznolika struktura namestitvenih kapacitet in tudi obiskovalcev glede na nacionalnost in namen 

prihoda. Zaenkrat pa je dolžina bivanja turistov kratka, v povprečju nekaj več kot dva dneva 

(Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija, 2015). 
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3 TRG DELA V GORIŠKI STATISTIČNI REGIJI PO LETU 2008 

V pričujočem delu, ki je osrednji del naloge, so analizirani statistični podatki o trgu dela in 

višini plač v goriški statistični regiji, narejena pa je tudi primerjava z ostalo Slovenijo. V 

zaključku poglavja so predstavljene strukturne spremembe na regijskem trgu dela. Podatki so 

predstavljeni do leta 2016 oziroma do zadnjih podatkov, ki so bili dostopni v bazi podatkov 

Statističnega urada Republike Slovenije. 

3.1 Gibanje števila zaposlenih in brezposelnih 

Za razvoj regije je izjemnega pomena področje zaposlovanja. Prizadevanje za večje število 

delovnih mest in nasploh boljša delovna mesta je poleg trajnostne rasti tudi eden izmed glavnih 

ciljev vsake države.  

Preglednica 2: Registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti v 
goriški regiji 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Registrirane 

brezposelne 

osebe 

2.322 3.821 4.528 5.228 5.323 5.926 5.722 5.206 4.408 

Stopnja 

registrirane 

brezposelnosti 

(v %) 

4,3 7,1 8,6 10,0 10,3 11,7 11,2 10,3 8,7 

Vir: SURS (2016e). 

V letu 2008 je bilo v goriški regiji registriranih 2.322 brezposelnih oseb, stopnja registrirane 

brezposelnosti pa je bila 4,3 %. V letu 2014 je bilo v primerjavi z letom 2008 že kar 59,4 % več 

registriranih brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti pa se je povečala za 6,9 

odstotne točke. V letu 2016 se je glede na leto 2014 zmanjšalo število registriranih brezposelnih 

oseb za 29,8 %, stopnja registrirane brezposelnosti pa je bila za 2,5 odstotne točke manjša kot 

leta 2014. 
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Preglednica 3: Registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti po 
občinah v goriški regiji 

 2008 2014 2016 

Registrirane 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 
(v %) 

Registrirane 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 
(v %) 

Registrirane 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 
(v %) 

Ajdovščina 423 5,0 1.067 12,9 827 9,8 

Bovec 87 6,0 153 11,7 109 8,5 

Brda 77 3,3 202 9,1 150 6,5 

Cerkno 38 1,6 130 5,7 114 5,3 

Idrija 123 2,2 410 7,6 320 6,0 

Kanal 85 3,5 296 13,2 220 9,8 

Kobarid 108 6,0 169 10,2 134 8,2 

Miren – 
Kostanjevica 

101 4,7 262 12,7 192 9,5 

Nova Gorica 611 4,0 1.672 12,2 1320 9,6 

Renče – 
Vogrsko 

80 4,2 195 10,4 138 7,4 

Šempeter - 
Vrtojba 

136 4,6 341 12,5 249 9,2 

Tolmin 337 6,3 510 10,6 403 8,6 

Vipava 115 4,8 315 13,2 232 9,6 

Vir: SURS (2016h). 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta 2008 najvišja v občini Tolmin (6,3 %). 

Nadpovprečna stopnja brezposelnosti v regiji pa je bila še v občini Ajdovščina, Bovec, Kobarid, 

Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Tolmin in Vipava. Med občinami z najnižjo stopnjo 

registrirane brezposelnosti sta bili občini Idrija in Cerkno. Stopnja registrirane brezposelnosti 

se je od leta 2008 naprej konstantno povečevala v vseh občinah, največjo spremembo pa je 

opaziti pri občini Kanal, kjer je bila leta 2014 stopnja registrirane brezposelnosti 13,2 % 

(povečala se je kar za 9,7 odstotne točke), kar je bila tudi najvišja stopnja brezposelnosti v regiji 
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tega leta. Leta 2016 pa je v primerjavi z letom 2014 stopnja registrirane brezposelnosti v vseh 

občinah padla. 

Preglednica 4: Število delovno aktivnega prebivalstva goriške statistične regije 
delovnega mesta 

 2008 2010 2012 2014 2016 

Delavno aktivno 

prebivalstvo 

50.268 46.517 44.415 43.170 44.107 

Zaposlene osebe 44.637 40.904 38.440 37.043 38.245 

Samozaposlene 

osebe 

5.631 5.613 5.975 6.127 5.862 

Stopnja delovne 

aktivnosti (v %) 

56,7 53,6 52,3 53,3 ni podatka 

Vir: SURS (2015b, 2016m). 

Stopnja delovne aktivnosti nam pove, kolikšen delež celotnega delovno sposobnega 

prebivalstva je zaposlen. V letu 2008 je bila stopnja delovne aktivnosti 56,7 %, kar nam pove, 

da je v regiji več kot polovica delovno sposobnega prebivalstva zaposlena, kar pa je tudi skoraj 

enako v primerjavi z ostalo Slovenijo, kjer je bila stopnja delovne aktivnosti 56,9 %.  Od tega 

je bilo v regiji 5.631 samozaposlenih oseb in 44.637 zaposlenih oseb. V letu 2010 se je glede 

na leto 2008 delovno aktivno prebivalstvo zmanjšalo za 3.751 oseb oziroma za 7,5 %, večina 

tega zmanjšanja je šla na račun števila zaposlenih, ki jih je bilo za 3.733 manj, medtem ko se je 

število samozaposlenih znižalo samo za 18 oseb. Delovno aktivno prebivalstvo se je do leta 

2014 ves čas zmanjševalo, povečalo pa se je število samozaposlenih oseb. Najmanj delovno 

aktivnega prebivalstva je bilo leta 2014. Leta 2016 se je prvič po letu 2008 zgodilo, da se je na 

letni ravni povečalo število delovno aktivnega prebivalstva. Stopnja delovne aktivnosti v letu 

2014 je bila 53,3 %, kar je še vedno 3,4 odstotne točke manj kot pred začetkom krize.  
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Preglednica 5: Zaposlene in samozaposlene osebe po občinah delovnega mesta v goriški 
regiji 

 2008 2014 2016 

Zaposlene 
osebe 

Samozaposlene 
osebe 

Zaposlene 
osebe 

Samozaposlene 
osebe 

Zaposlene 
osebe 

Samozaposlene 
osebe 

Ajdovščina 6.531 751 4.492 1.009 4.836 943 

Bovec 994 171 846 165 916 157 

Brda 517 439 529 413 573 474 

Cerkno 1.613 252 1.291 310 1.280 254 

Idrija 5.592 465 5.112 626 5.362 545 

Kanal 1.088 254 907 198 933 198 

Kobarid 801 244 706 215 702 187 

Miren – 
Kostanjevica 

987 199 883 214 846 195 

Nova Gorica 15.365 1.446 12.545 1.588 12.835 1.574 

Renče – 
Vogrsko 

1.310 186 924 204 910 211 

Šempeter - 
Vrtojba 

5.020 281 4.248 277 4.343 300 

Tolmin 3.840 646 3.415 593 3.481 541 

Vipava 1.158 296 1.147 315 1.228 284 

Vir: SURS (2016f). 

V občini Nova Gorica, ki je tudi osrednja občina v regiji, je bilo v letu 2008 največ delovno 

aktivnih prebivalcev, 15.365 zaposlenih oseb in 1.446 samozaposlenih oseb. V letu 2008 je bilo 

več kot pet tisoč delovno aktivnih prebivalcev še v občinah Ajdovščina, Idrija in Šempeter – 

Vrtojba. Majn kot tisoč zaposlenih oseb v letu 2008 pa je bilo v občinah Bovec, Brda, Kobarid 

ter Miren – Kostanjevica. V teh občinah izstopa podatek, da je med delovno aktivnim 
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nadaljevanje na naslednji strani 

prebivalstvom veliko samozaposlenih oseb. Do leta 2014 se je število delovno aktivnih 

prebivalcev najbolj zmanjšalo v občini Ajdovščina, kjer je bilo kar za 24,5 % manj zaposlenih 

oseb oziroma samozaposlenih, kar je posledica tega, da je v tej občini propadlo nekaj velikih 

podjetji, kot sta gradbeno podjetje Primorje, d. d., in Lipa Ajdovščina tovarna pohištva, d. d. 

Velik upad delovno aktivnega prebivalstva pa je bil zabeležen tudi v občini Nova Gorica, kjer 

je bilo leta 2014 le 12.545 zaposlenih oseb, kar je 22,5 % manj kot leta 2008. Od leta 2008 

naprej se je kar v sedmih občinah povečalo število samozaposlenih; med te občine sodijo: 

Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko in Vipava. 

3.1.1 Zaposlenost in brezposelnost po dejavnostih 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o številu zaposlenih v regiji po področjih dejavnosti 

za leto 2008 in 2014 ter največje spremembe, ki so se dogajale v tem obdobju. 

Preglednica 6: Zaposlenost in zaposleni po področjih dejavnosti v goriški regiji 

 

Področja dejavnosti 

2008 2014 

Delovno 

aktivni 

Zaposleni Delovno 

aktivni 

Zaposleni 

Skupaj 56.874 46.403 50.204 38.239 

A  Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 5.541 426 5.402 421 

BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in 

druga industrija 

17.311 16.473 13.512 12.574 

Od tega: C Predelovalne dejavnosti 16.211 15.399 12.258 11.406 

F Gradbeništvo 6.187 5.062 3.531 2.573 

GHI Trgovina, gostinstvo, promet 10.136 8.649 8.981 7.392 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 630 520 800 606 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1.042 911 871 815 

L Poslovanje z nepremičninami 146 120 150 119 
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Področja dejavnosti 

2008 2014 

Delovno 

aktivni 

Zaposleni Delovno 

aktivni 

Zaposleni 

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge 

posl. Dejavnosti 

4.109 2.937 4.355 2.671 

OPQ Uprava in obramba, obv. soc. varnost, 

izob., zdravstvo 

8.219 7.976 8.865 8.479 

RSTU Druge dejavnosti 3.643 3.249 3.736 2.589 

Vir: SURS (2015d). 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je bilo najpomembnejše področje po številu zaposlenih področje 

predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo leta 2008 zaposlenih 34,9 % oseb. Po podatkih 

Regionalnega razvojnega programa Goriške 2014–2020 ta dejavnost ustvari skoraj polovico 

vseh prihodkov v regiji. Veliko ljudi v goriški regiji pa je zaposlenih še v dejavnosti trgovine, 

gostinstva, gradbeništva in kmetijstva. Od leta 2008 do leta 2014 je bilo občutno zmanjšanje 

zaposlenosti v predelovalni in gradbeni dejavnosti, v slednji se je število zaposlenih zmanjšalo 

za 50,8 %. V primerjavi z letom 2008 pa je v letu 2014 zabeleženo večje število zaposlenih v 

informacijski in komunikacijski dejavnosti.  

3.1.2 Struktura zaposlenih in brezposelnih 

Na zaposlenost in brezposelnost v veliki meri vplivajo demografski dejavniki, kot so izobrazba, 

starost, spol, in drugi dejavniki. V tem poglavju so prikazani podatki od leta 2010 oziroma 2011 

naprej, ker starejši podatki na Statističnem uradu Republike Slovenije niso na razpolago.  

Struktura glede na izobrazbo 

Namen izobrazbe je, da posameznik pridobi čim več znanja in spretnosti, ki jih bo potreboval 

na vseh življenjskih ravneh.  

Na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je razvidno, da se med 

brezposelnimi vedno bolj povečuje število terciarno izobraženih oseb. Izobrazba torej ne 

zagotavlja boljšega položaja za zaposlitev, ampak nujen pogoj. 
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Preglednica 7: Število brezposelnih oseb glede na izobrazbo v goriški regiji 

Stopnja 

izobrazbe / 

leto 

1, 2 

OŠ ali 

manj 

3, 4             

nižje, srednje 

poklicno 

izobraževanje 

5                         

srednje tehniško, 

strokovno, splošno 

izobraževanje 

6, 7, 8    

visokošolsko izobr. 

prve, druge, tretje 

stopnje 

2011 1.286 1.434 1.551 738 

2012 1.400 1.568 1.587 890 

2013 1.318 1.738 1.828 1.035 

2014 1.328 1.655 1.987 1.162 

2015 1.156 1.467 1.809 1.124 

2016 974 1.330 1.648 1.132 

Vir: SURS (2016e). 

Iz preglednice 7 je možno razbrati, da je bilo največ brezposelnih oseb s peto stopnjo izobrazbe, 

kar je pričakovano, saj ima v regiji največ prebivalcev peto stopnjo izobrazbe. Število 

brezposelnih oseb s to stopnjo izobrazbe se je povečalo od leta 2011 do 2014 za 21,9 %, leta 

2015 pa se je število brezposelnih oseb s peto stopnje izobrazbe glede na prejšnje leto zmanjšalo 

za 9 %. Največja sprememba od leta 2011 do leta 2016 je bila pri osebah z visokošolsko 

izobrazbo, saj je bilo leta 2016 za kar 34,8 % več brezposelnih oseb s to izobrazbo kot leta 

2011. Je pa bilo brezposelnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo leta 2016 za 32 % manj kot leta 

2011. 
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Preglednica 8: Število zaposlenih oseb glede na stopnjo izobrazbe v goriški regiji 

Stopnja 

izobrazbe / 

leto 

1, 2 

OŠ ali 

manj 

3, 4             

nižje, srednje 

poklicno 

izobraževanje 

5                     

srednje tehniško, 

strokovno, splošno 

izobraževanje 

6, 7, 8     

visokošolsko izobr. 

prve, druge, tretje 

stopnje 

2011 7.793 13.237 15.191 12.831 

2012 6.948 12.748 14.814 13.479 

2013 6.258 11.834 14.764 13.404 

2014 5.980 11.650 14.376 13.925 

2015 5.899 11.683 14.859 14.506 

2016 5.590 11.633 15.032 15.113 

Vir: SURS (2016l). 

Pri delovno aktivnem prebivalstvu glede na stopnjo izobrazbe je treba izpostaviti, da se 

povečuje število oseb z visokošolsko izobrazbo, saj je bilo leta 2016 15,1 % več zaposlenih 

oseb kot leta 2011. Iz tabele lahko tudi razberemo, da se z vsakim letom zmanjšuje število 

delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo. Tako je bilo leta 2016 za kar 28,3 % manj 

delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo kot leta 2011. Manjša se tudi število delovno 

aktivnega prebivalstva s srednjo poklicno šolo, medtem ko se število delovno aktivnih s peto 

stopnjo izobrazbe v opazovalnem obdobju ni znatno spremenilo.  

Struktura glede na spol 

Razlike med spoloma se pojavljajo v vseh družbah in že od samega začetka človeštva. Zaradi 

razlik med spoloma se pojavljajo razlike med število brezposelnih oseb in zaslužkom, kar 

posledično privede do diskriminacije med spoloma, čeprav je temeljno načelo sodobnih 

demokratičnih držav enakopravnost med spoloma. Na trgu dela je opaziti, da so ženske še vedno 

v slabšem položaju kakor moški. 
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Preglednica 9: Število delovno aktivnega prebivalstva glede na spol s prebivališčem v 

goriški regiji 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Moški  27.319 26.453 25.686 24.883 25.127 25.253 25.504 

Ženske 21.058 20.853 20.659 20.200 20.047 20.319 20.831 

Vir: SURS (2016f). 

Iz preglednice 9 je razvidno, da je bilo v regiji vsa leta od 2010 do 2016 veliko več zaposlenih 

moških kot žensk. V letu 2016 je bilo kar 18,1 % več zaposlenih moških kot žensk, največja 

razlika pa je bila leta 2011, ko je bilo zaposlenih moških kar 22,9 % več kot zaposlenih žensk. 

Razlika med spoloma obstaja že od nekdaj, saj delodajalci veliko raje zaposlujejo moške, ker 

so fizično močnejši in bolj fleksibilni, za ženske pa se bojijo, da bojo morda zanosile in bile 

zaradi porodniškega dopusta odsotne z dela. 

Struktura brezposelnih glede na trajanje brezposelnosti 

V tej skupini brezposelnih oseb so navadno tiste osebe, ki nimajo več zadostne želje po novi 

zaposlitvi. To se navadno pripeti starejšim osebam, ki niso pripravljene na izobraževanje za 

novo zaposlitev ali pa čakajo na predčasno upokojitev. 

Preglednica 10: Število registriranih brezposelnih oseb glede na trajanje brezposelnosti v 

goriški regiji 

 

Trajanje 

brezposelnosti 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12 mesecev ali več 1.785 2.201 2.523 2.542 2.800 2.633 2.198 

24 mesecev ali več 760 1.125 1.274 1.395 1.488 1.625 1.375 

Skupaj vseh 

brezposelnih v regiji 

4.528 5.228 5.323 5.962 5.722 5.206 4.408 

Vir: SURS (2016g). 
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Število registriranih brezposelnih oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, se v obdobju od leta 

2010 do leta 2014 ves čas povečuje, kljub temu da je bilo leta 2014 prvič po letu 2010 manjše 

število registriranih brezposelnih oseb kot leto prej. Največ registriranih brezposelnih oseb je 

brezposelnih od 12 do 24 mesecev – takih je bilo leta 2016 18,8 % več kot leta 2008. Skrb 

vzbujajoč pa je podatek, da je bilo leta 2016 registriranih zelo dolgotrajno brezposelnih oseb 

kar 44,7 % več kot leta 2008.  

3.1.3 Primerjava z ostalo Slovenijo 

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je leta 2016 znašala 11,2 %, kar je za dve 

odstotni točki in pol več kot v goriški statistični regiji. Manjšo stopnjo registrirane 

brezposelnosti je imela samo osrednjeslovenska statistična regija. Zanimiv pa je podatek, da se 

je v obdobju od leta 2008 do leta 2015 stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji povečala 

za 5,6 odstotne točke, v goriški statistični regiji pa za 6,0 odstotnih točk. Vseeno pa se je stanje 

na trgu dela v letu 2016 glede na leto 2015 v goriški statistični regiji nadpovprečno izboljšalo, 

saj se je v Sloveniji stopnja brezposelnosti znižala za 1,1 odstotne točke, v goriški regiji pa še 

za 0,5 odstotne točke več. Zaradi gospodarske krize se je močno povečala stopnja registrirane 

brezposelnosti, ampak še vedno ostaja pod državno ravnjo. Velika rast brezposelnosti pa je bila 

posledica propadanja gospodarskih družb predvsem na območju občin Ajdovščine, Vipave in 

Bovca, kjer imajo tudi po podatkih SURS-a najvišje stopnje registrirane brezposelnosti iz leta 

2014. 

 

Slika 1: Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 

Vir: SURS (2016e). 

Po podatkih SURS-a je razlika v stopnjah registrirane brezposelnosti med spoloma v goriški 

regiji ena manjših, ob tem pa je treba poudariti, da se je stopnja registriranih brezposelnih žensk 

v goriški statistični regiji v obdobju od leta 2008 do leta 2015 bistveno povečala v primerjavi z 

ostalo Slovenijo. Leta 2008 je bila v Slovenji stopnja registriranih brezposelnih žensk 8 %, v 

goriški statistični regiji 4,8 %, v letu 2016 pa je bila v Slovenji stopnja registriranih brezposelnih 

žensk 12,4 % in v goriški statistični regiji 9,4 %, kar pomeni, da se je stopnja brezposelnosti 

žensk v goriški statistični regiji glede na slovensko povprečje zvišala za 0,2 odstotne točke. 
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Slika 2: Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu (v %) 

Vir: SURS (2016e). 

Toda v goriški regiji je delež mladih brezposelnih, ki so stari do 25 let, za skoraj 2 % nižji od 

slovenskega povprečja. Delež brezposelnih mladih je bil v goriški regiji leta 2014 7,9 %, na 

državni ravni pa je bil istega leta 9,8 %. Zelo majhna pa je razlika brezposelnih oseb, starih 50 

let in več, saj je bil delež teh oseb leta 2014 v goriški regiji 30,1 %, v Slovenji pa 30,2 %.  

Po izobrazbeni strukturi brezposelnih pa v regiji izstopa samo podatek, da je več brezposelnih 

oseb s 7. stopnjo izobrazbe kot v Sloveniji. Brezposelnih oseb s to stopnjo izobrazbe je bilo v 

goriški regiji 1,4 % več kot v Slovenji. 

 

Slika 3: Izobrazbena struktura brezposelnih oseb leta 2013 (v %) 

Vir: Regionalni razvojni program Severne Primorske, 2017. 
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Zaradi gospodarske krize je v goriški statistični regiji opazen tudi upad števila delovno 

aktivnega prebivalstva. V obdobju od leta 2008 do leta 2015 je bila v regiji v primerjavi z ostalo 

Slovenijo prav tako kot stopnja registrirane brezposelnosti večja tudi razlika v stopnji delovne 

aktivnosti. V letu 2008 je v goriški regiji znašala 56,7 %, leta 2015 pa 51,9 %, v Sloveniji pa je 

leta 2008 znašala 56,9 % in leta 2015 52,2 %, kar pomeni, da se je v goriški regiji v tem obdobju 

zmanjšala za 0,1 odstotne točke več kot v ostali Sloveniji. Po podatkih SURS-a se je najbolj 

zmanjšala stopnja delovne aktivnosti na ožjem goriškem območju (za 5,2 odstotne točke) in 

Zgornjem Posočju (za 4,3 odstotne točke). Najmanjše zmanjšanje delovne aktivnosti pa je bilo 

na idrijsko-cerkljanskem območju, in sicer za 2,3 odstotne točke.  

 

Slika 4: Stopnja delovne aktivnosti (v %) 

Vir: SURS (2015b). 

3.2 Analiza sprememb v višini plač 

Podatki statističnega raziskovanja o gibanju višine plač so pomemben vir za vodenje politike 

plač in pokojnin, namenjeni pa so tudi izračunavanju različnih socialnih prejemkov (Vrh, 2006).  

Vrh (2006) za lažje razumevanje statističnih podatkov opredeljuje naslednje pojme: 

– bruto plača je plača, ki je izplačana delavcu za delo v polnem delovnem času ali krajšem 

delovnem času od polnega in za nadure ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 

(nadomestila za letni dopust, za dela proste dneve, za bolniške odsotnosti do 30 dni ipd.); 

– neto plača je bruto plača, zmanjšana za prispevke za socialno varnost in akontacijo 

dohodnine; 

– indeks nominalnih plač pa je razmerje med povprečno mesečno plačo v nekem obdobju 

(mesec, povprečje mesecev tekočega leta) in povprečno mesečno plačo v primerjalnem 

obdobju (prejšnji mesec, isti mesec prejšnjega leta, povprečje leta ipd.). 
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Slika 5: Povprečna mesečna bruto plača v goriški statistični regiji in Sloveniji (v €) 

Vir: SURS (2016i). 

V začetku krize leta 2008 je bila v goriški regiji povprečna mesečna bruto plača 1.359 €. Ta se 

je v prvih dveh letih krize še kar občutno zviševala, največja sprememba je bila v letu 2010, ko 

se je povprečna mesečna bruto plača povečala za 4,7 %. Leta 2012 pa se je prvič glede na 

prejšnje leto zmanjšala, ta razlika je bila 0,6 %. Tudi leta 2013 se je glede na prejšnje leto 

povprečna mesečna bruto plača zmanjšala, ampak samo za 0,1 %. Tega leta je znašala 1.458 €. 

Od leta 2013 je začela povprečna mesečna bruto plača spet počasi rasti in se je do leta 2016 

povzpela na 1.524 €. Povprečna mesečna bruto plača se je tako v regiji od leta 2008 do leta 

2016 povečala za 165 € oziroma za 10,8 %. 
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Preglednica 11: Povprečna mesečna bruto plača v € po občinah v goriški regiji 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 1.305 1.327 1.381 1.421 1.372 1.369 1.381 1.396 1.437 

Bovec 1.145 1.160 1.225 1.304 1.309 1.404 1.395 1.400 1.431 

Brda 1.343 1.366 1.337 1.437 1.370 1.405 1.433 1.383 1.412 

Cerkno 1.130 1.131 1.187 1.219 1.248 1.270 1.275 1.305 1.296 

Idrija 1.286 1.285 1.414 1.440 1.459 1.473 1.508 1.519 1.599 

Kanal 1.472 1.534 1.505 1.533 1.544 1.402 1.433 1.444 1.458 

Kobarid 1.211 1.234 1.274 1.295 1.262 1.267 1.322 1.295 1.316 

Miren – 
Kostanjevica 

1.247 1.246 1.313 1.336 1.360 1.382 1.392 1.381 1.415 

Nova Gorica 1.512 1.547 1.593 1.592 1.564 1.542 1.542 1.561 1.582 

Renče – 
Vogrsko 

1.223 1.212 1.316 1.307 1.310 1.254 1.309 1.323 1.298 

Šempeter - 
Vrtojba 

1.364 1.415 1.519 1.524 1.530 1.536 1.558 1.585 1.657 

Tolmin 1.193 1.222 1.296 1.342 1.358 1.381 1.383 1.412 1.440 

Vipava 1.224 1.288 1.316 1.329 1.314 1.351 1.392 1.380 1.376 

Vir: SURS (2016k). 

Iz podatkov v zgornji tabeli je mogoče ugotoviti velike razlike pri vrednosti in spremembah 

povprečne mesečne bruto plače v občinah v goriški statistični regiji. V letu 2008 je bila najnižja 

povprečna mesečna bruto plača v občini Cerkno, kjer je znašala 1.130 €. Pričakovano pa je 

najvišja povprečna mesečna bruto plača v osrednji občini regije, tj. v občini Nova Gorica, kjer 

je bila leta 2008 bruto plača v povprečju 1.512 €. Izmed vseh občin najbolj izstopa občina 

Kanal, saj je to edina občina, ki je imela v letih od 2008 do 2016 negativno spremembo 
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nadaljevanje na naslednji strani 

povprečne mesečne bruto plače, saj se je v tem obdobju zmanjšala za 1 %. Občine, ki so vsa 

leta beležile pozitivno rast povprečne mesečne bruto plače, pa so bile: Cerkno, Šempeter – 

Vrtojba in Tolmin. V občini Idrija je bilo leta 2009 glede na leto 2008 zabeleženo najvišje 

zvišanje povprečne mesečne bruto plače na letni ravni, in sicer za kar 10 %. V obdobju od leta 

2008 do leta 2016 je bila v občini Bovec zabeležena največja rast povprečne mesečne bruto 

plače – zvišala se je s 1.145 € na 1.431 € oziroma za 20 %. Leta 2016 je imela občina Šempeter 

– Vrtojba najvišjo povprečno mesečno bruto plačo, ki je znašala 1.657 €. Višja od 1.500 € je 

bila tega leta povprečna mesečna bruto plača še v občinah Nova Gorica in Idrija, najnižja pa je 

bila v občini Cerkno, kjer je bila 1.296 €. 

3.2.1 Plače po dejavnostih 

Preglednica 12: Povprečna mesečna bruto plača po dejavnostih za leto 2008 v goriški 

regiji in za mesec december leta 2016 v Sloveniji in goriški regiji 

  

 

Področja dejavnosti 

Povprečna 
plača leta 

2008 

Povprečna plača 
decembra 2016 

Indeks 

Goriška 
statistična 

regija 

Slovenija Goriška 
statistična 

regija 

Goriška r. 
dec. 2016 / 
Slovenija 
dec. 2016 

Goriška 
r. 2016 / 
goriška 
r. 2008 

A  Kmetijstvo, lov, 
gozdarstvo, ribištvo 

1.336 1.348 1.540 144,2 115,3 

B  Rudarstvo 1.679 2.091 1.630 78,0 97,1 

C  Predelovalne 
dejavnosti 

1.176 1.644 1.614 98,2 137,2 

D  Oskrba z 
električno energijo, 
plinom in paro 

1.736 2.464 2.133 86,6 122,9 

E  Oskrba z vodo; 
ravnanje z 
odplakami in 
odpadki; saniranje 
okolja 

1.414 1.627 1.603 98,5 113,4 

F  Gradbeništvo 1.238 1.236 1.315 106,4 106,2 

G  Trgovina; 
vzdrževanje in 
popravila motornih 
vozil 

1.255 1.505 1.345 89,4 107,2 
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Področja dejavnosti 

Povprečna 
plača leta 

2008 

Povprečna plača 
decembra 2016 

Indeks 

Goriška 
statistična 

regija 

Slovenija Goriška 
statistična 

regija 

Goriška r. 
dec. 2016 / 
Slovenija 
dec. 2016 

Goriška 
r. 2016 / 
goriška 
r. 2008 

H  Promet in 
skladiščenje 

1.133 1.650 1.404 85,1 123,9 

I  Gostinstvo 919 1.103 1.199 108,7 130,5 

J  Informacijske in 
komunikacijske 
dejavnosti 

1.587 2.255 2.296 101,8 144,7 

K  Finančne in 
zavarovalniške 
dejavnosti 

2.275 2.331 2.006 86,1 88,2 

L  Poslovanje z 
nepremičninami 

1.204 1.640 1.076 65,6 89,4 

M  Strokovne, 
znanstvene in  
tehnične dejavnosti  

1.656 1.830 1.977 108,0 119,4 

N  Druge 
raznovrstne 
poslovne dejavnosti 

861 1.076 1.065 99,0 123,7 

O  Dejavnosti javne 
uprave in obrambe; 
dejavnosti obvezne 
socialne varnosti 

2.074 1.910 1.820 95,3 87,8 

P  Izobraževanje 1.073 1.711 1.617 94,5 150,7 

Q  Zdravstvo in 
socialno varstvo  

1.048 1.804 1.703 94,4 162,5 

R  Kulturne, 
razvedrilne in 
rekreacijske 
dejavnosti 

2.264 1.714 1.844 107,6 81,4 

S  Druge dejavnosti 840 1.365 1.121 82,1 133,5 

Vir: SURS (2016j), Regionalni razvojni program Severne Primorske, 2017. 
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V regiji so najbolje plačani zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 

kjer je bila povprečna mesečna plača leta 2016 kar 2.133 €. Najslabše plačani pa so zaposleni 

v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in drugih dejavnostih, kjer povprečna mesečna 

plača ne dosega niti 1.000 €. V predelovalni dejavnosti, kjer je zaposlenih največ oseb v regiji, 

je povprečna plača malo več kot 1.600 €, kar je malo nad povprečjem regije. Največjo pozitivno 

rast povprečne plače v regiji v obdobju od leta 2008 do leta 2016 so zabeležili v dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva, katerima sledijo izobraževanje, informacijske in 

komunikacijske dejavnosti ter predelovalne dejavnosti. Gospodarska kriza je negativno 

vplivala na rast povprečnih plač v dejavnostih rudarstva, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih 

dejavnostih, dejavnostih javne uprave in obrambe; dejavnostih obvezne socialne varnosti, 

dejavnosti poslovanja z nepremičninami ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti. V vseh teh 

dejavnostih je bila povprečna plača leta 2016 nižja kot leta 2008, največja razlika pa je bila v 

kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, kjer se je povprečna plača zmanjšala z 2.264 € 

na 1.844 € oziroma za 18,6 %. 

3.2.2 Primerjava z ostalo Slovenijo 

S slike 5 lahko razberemo, da je bila povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji v letu 2008 

1.391 €, kar je za 2,2 % več kot v goriški statistični regiji. Do leta 2016 se je ta razlika samo še 

povečala, saj je takrat povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji presegala plačo v goriški 

regiji že za 3,8 %. Se je pa v tem obdobju plača tako v regiji kot v Sloveniji bistveno manj kot 

zaposlenost prilagajala krizi, saj je v prvih letih krize še vedno rasla. Selan (2014) pojasnjuje, 

da se je plača v prvih letih krize bistveno manj prilagajala krizi zaradi nove zakonske ureditve 

minimalne plače in prenove plačnega sistema v državnem sektorju. V letu 2011 pa se je rast 

povprečne mesečne plače v Sloveniji povsem ustavila, v goriški statistični regiji je začela celo 

padati. Vzrok za prenehanje rasti bruto plače je bil, da so se podjetja v letu 2010 glede pogojev 

nizke gospodarske aktivnosti intenzivneje prilagajala krizi, naraščala je brezposelnost, inflacija 

je bila nizka in podjetja so v želji ohranjanja konkurenčnosti ustavila dvigovanje plače (Selan, 

2014). Šele v letu 2014 je začela povprečna mesečna bruto plača zopet rasti, kar je povezano s 

tem, da se tudi število zaposlenih v Sloveniji in goriški statistični regiji od leta 2014 naprej 

zopet povečuje. Leta 2016 je bila najvišja povprečna mesečna bruto plača dosežena v 

osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je znašala 1.751 €, najnižja pa je bila v primorsko-

notranjski regiji, kjer je bila le 1.389 €. 

Glede primerjave plač po dejavnostih iz tabele 12 pa lahko razberemo, da so imeli v Sloveniji 

najvišjo povprečno mesečno bruto plačo decembra leta 2016 v dejavnosti oskrbe z električno 

energijo, plinom in paro; tam je bila povprečna mesečna bruto plača 2.464 € in je bila za kar 

13,4 % višja kot v goriški statistični regiji. V slednji pa so bili najbolje plačani zaposleni v 

informacijski in komunikacijski dejavnosti. Plača teh zaposlenih je bila skoraj 2.300 € in se je 

med goriško statistično regijo in ostalo Slovenijo razlikovala za samo 1,8 %. Velike razlike med 

plačami, kjer v povprečju v Sloveniji zaslužijo bistveno več kot v goriški statistični regiji, so 
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bile v dejavnosti rudarstva, poslovanja z nepremičninami (v tej dejavnosti v Sloveniji 

povprečno zaslužijo zaposleni kar 34,4 % več) in v drugih dejavnostih. V goriški statistični 

regiji pa so zaposleni bistveno bolje plačani kot drugi delavci v Sloveniji, saj v povprečju 

zaslužijo malo več kot 100 € več v dejavnostih kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva, v kulturnih 

razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti in strokovnih, znanstvenih ter tehničnih dejavnostih. 

Tako v goriški statistični regiji kot v ostali Sloveniji najmanj zaslužijo zaposleni v dejavnosti 

gostinstva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer so tudi ene najmanjših razlik med 

povprečno mesečno bruto plačo v Sloveniji in goriški statistični regiji, saj je bila ta razlika 

manjša od 100 €. 

3.3 Strukturne spremembe na trgu dela 

V zadnjih dveh poglavjih naloge so še predstavljene spremembe na trgu dela v regiji: katera 

delovna mesta nastajajo in izginjajo ter kam se selijo delovna mesta. 

3.3.1 Panoge v razvoju ali zamiranju 

Iz podatkov SURS-a o strukturi BDP-ja v goriški statistični regiji razberemo, da se v zadnjih 

letih občutno povečuje delež dejavnosti kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva, informacijskih 

in komunikacijskih dejavnosti, strokovnih, znanstvenih, tehničnih in drugih poslovnih 

dejavnostih ter dejavnosti uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti, izobraževanja in 

zdravstva. V vseh naštetih dejavnostih z izjemo kmetijstva, lova gozdarstva in ribištva se 

povečuje tudi število zaposlenih. V obdobju od leta 2008 do leta 2014 se je delež informacijskih 

in komunikacijskih dejavnosti v strukturi celotne bruto dodane vrednosti povečal kar za 25 

odstotnih točk. V tej dejavnosti imajo zaposleni ene najboljših plač, rast njihovih plač pa je ena 

izmed najvišjih v regiji (leta 2008 so imeli zaposleni v tej dejavnosti povprečno plačo 1.587 €, 

leta 2016 pa 1.938 €, kar je za 18,1 % več).  

Po podatkih Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske ima goriška regija glede na 

analizo gospodarstva veliko možnosti na področju razvoja novih izdelkov (novi materiali, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija, biomedicina itd.), katere bi nato vključila v 

področje predelovalnih dejavnosti, saj ta prinaša najvišjo neto dodano vrednost. Ena izmed 

najbolj perspektivnih gospodarskih dejavnosti v regiji je turizem (in z njim povezane številne 

druge dejavnosti). Med temi dejavnostmi ima pomembno vlogo igralništvo, saj je v primerjavi 

z ostalo Slovenijo ravno v goriški regiji najbolj razvito. Regija pa ima tudi druge primerne 

potenciale za razvoj turizma na področju naravnega okolja, kulturne, tehniške, zgodovinske in 

naravne dediščine, kulinarike, podeželskega turizma itd. Tako se v regiji občutno povečuje 

število turističnih nastanitvenih zmogljivosti (v letu 2013 je bilo 40,98 % več ležišč v primerjavi 

z letom 2008), povečuje se število domačih in tujih turistov (glede na leto 2007 je bilo v regiji 

kar 35,7 % več turistov), posledično se povečuje tudi število nočitev domačih in tujih turistov 
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(v letu 2013 glede na leto 2007 je bilo 36,5 % več nočitev oziroma 5,2 % več na letni ravni). 

Vendar dolžina bivanja turistov v regiji je relativno kratka – v povprečju le nekaj več kot dva 

dni (Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija 2015). 

V goriški regiji je bilo v obdobju krize najbolj na udaru področje dejavnosti gradbeništva, kar 

se vidi po tem, da se je občutno, tj. skoraj za polovico, zmanjšal delež gradbeništva v strukturi 

bruto dodane vrednosti (z 11,1 % na 6,6 %). Še bolj pa se je zmanjšalo število zaposlenih v 

dejavnosti gradbeništva, saj je bilo leta 2008 delovno aktivnih v tej dejavnosti 6.187 oseb, leta 

2014 pa samo 2.573 oseb. Največji udarec za regijo je bil propad ajdovskega gradbenega 

podjetja Primorje, d. d., ki je zaposlovalo skoraj 3.000 oseb. Gospodarska kriza je negativno 

vplivala na delež v strukturi bruto dodane vrednosti in na število zaposlenih v finančni in 

zavarovalniški dejavnosti ter drugih dejavnostih, med katere sodijo recimo popravila izdelkov 

za široko rabo, storitvene dejavnosti, dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, 

dejavnost članskih organizacij … 

3.3.2 Selitve delovnih mest v regiji 

 

Slika 6: Delovni migranti (brez kmetov), ki delajo zunaj regije prebivališča, med vsemi 
delovno aktivnimi prebivalci v regiji (v %) 

Vir: SURS (2016b). 

V regiji se po gospodarski krizi povečuje delež delovno aktivnega prebivalstva, ki dela zunaj 

regije. V letu 2009 je 12,6 % vseh delovno aktivnih oseb (brez kmetov) delalo zunaj regije 

prebivališča – takih je bilo 5.894. Največ delovnih migrantov je delalo v osrednjeslovenski 

regiji, in sicer 3.476 oseb, nato pa sledijo še druge sosednje regije: obalno-kraška z 986 

delovnimi migranti, gorenjska z 495 delovnimi migranti in primorsko-notranjska z 413 

delovnimi migranti. Najmanj delovno aktivnih prebivalcev je delalo v najbolj oddaljeni 
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pomurski regiji, in sicer le 10 oseb. Vsa leta se je delež delovnih migrantov v regiji povečeval, 

le v letu 2013 se je glede na prejšnje leto zmanjšal za 0,1 %. Od leta 2009 do leta 2016 se je 

delež delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov), ki delajo zunaj regije prebivališča med 

vsemi delovno aktivnimi prebivalci v regiji povečal za 2,2 %. Močno se povečuje število 

delovnih migrantov, ki delajo v osrednjeslovenski regiji, teh je bilo leta 2016 4.003, kar je 13,2 

% oseb več kot leta 2009. Več kot 1.000 delovnih migrantov je tudi v obalno-kraški regiji. 

Najmanj delovnih migrantov je bilo leta 2016 v koroški regiji (19) in zasavski regiji (18).  

Na grafu pa niso všteti delovni migranti, ki delajo v tujini. Dežela Furlanija – Julijska krajina, 

ki je ena od dvajsetih dežel v Italiji in ima skupaj več kot milijon prebivalcev, na vzhodu meji 

s Slovenijo. V deželi Furlaniji – Julijski krajini je bilo leta 2014 približno 3.500 zaposlenih 

Slovencev (Mezinec, 2014), za katere lahko trdimo, da so v veliki večini prebivalci goriške in 

obalno-kraške statistične regije. 

 

Slika 7: Delovni migranti (brez kmetov), ki delajo zunaj občine prebivališča, med vsemi 
delavno aktivnimi prebivalci v občini (v %) 

Vir: SURS (2016c). 

S slike 7 lahko razberemo, da imajo občine z manjšim številom prebivalcev posledično večji 

delež delovnih migrantov, ki delajo zunaj občine prebivališča. Izmed vseh je izjema samo 

občina Bovec, v kateri je delež delovnih migrantov manjši od 40 % med vsemi 3.100 prebivalci 

v občini. V občinah Idrija, Nova Gorica in Tolmin, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev, je 

delež delovnih migrantov tako kot v občini Bovec manjši od 40 %. V občini Ajdovščina, ki ima 

skoraj 20.000 prebivalcev, pa se po gospodarski krizi zelo povečuje število delovnih migrantov, 

ki delajo zunaj občine, saj je bila v času gospodarske krize v tej občini ena izmed najvišjih 
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stopenj brezposelnosti v regiji. Razlog za to je tudi že v prej omenjenem stečaju Primorja, d. d., 

ki je bil tako po višini prihodkov kot tudi po številu zaposlenih največji stečaj v goriški regiji 

(Tomažič, 2014). Gospodarska kriza pa je vplivala, da se je povečal delež delovnih migrantov 

(brez kmetov), ki delajo zunaj občine prebivališča od leta 2009 do leta 2016 še v občinah 

Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Tolmin. 

Zmanjševanje deleža delovnih migrantov (brez kmetov) po letu 2008 pa so beležili v občinah 

Brda, Bovec in Vipava. Največje znižanje je bilo v občini Brda (za 5 %), katera je med vsemi 

regijami najbolj poznana po sadjarstvu in vinogradništvu. Ravno zaradi te prepoznavnosti lahko 

trdimo, da občina Brda po podatkih SURS-a beleži v zadnjih letih veliko povečanje prihodov 

in prenočitev turistov in tako na področju turizma ustvarja nova delovna mesta ter posledično 

znižuje delež delovnih migrantov (brez kmetov) v občini.  
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4 SKLEP 

Gospodarska kriza v letu 2008 je v Sloveniji povzročila velik padec gospodarske aktivnosti, ki 

je vplival na prilagajanje trga dela gospodarski krizi. Razmere na trgu dela v goriški regiji in 

tudi drugod po Sloveniji so po gospodarski krizi še vedno slabše kot pred njo, a se počasi 

izboljšujejo. 

Goriška statistična regija je v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji nadpovprečno razvita, 

kar lahko v veliki meri pripišemo dobri strateški legi (bližina Italije) in nasploh dobri prometni 

povezavi z ostalimi regijami. Stopnja registrirane brezposelnosti je v regiji manjša kot v 

Sloveniji. Sicer pa je imela gospodarska kriza večji negativni vpliv na trg dela v goriški regiji 

v primerjavi z ostalo Slovenijo, saj se je stopnja brezposelnih oseb bolj povečala v goriški regiji 

kot v Sloveniji. Največjo negativno spremembo v stopnji brezposelnosti so po letu 2008 beležili 

v Zgornji Vipavski dolini (občina Ajdovščina in Vipava), kjer je glede na ostalo regijo 

razmeroma veliko delovnih mest, saj je ta del regije poznan po velikih predelovalnih podjetjih 

(Mlinotest, Fructal, Pipistrel …). Kljub povečanju stopnje brezposelnosti se je v regiji 

povečevalo število samozaposlenih oseb, kar lahko pripišemo dejstvu, da so se osebe ob izgubi 

službe samozaposlile in se na tak način vključevale na trg dela.  

Največ zaposlenih oseb je v Novi Gorici, osrednji občini regije, nato pa še v občinah 

Ajdovščina, Idrija, Šempeter – Vrtojba in Tolmin. Največ oseb dela na področju predelovalnih 

dejavnostih, ki v regiji ustvarijo skoraj polovico vseh prihodkov. Treba pa je poudariti, da je 

ravno v tej dejavnosti poleg gradbeništva v času krize največ oseb izgubilo delovna mesta. 

Glede strukture brezposelnih oseb je v regiji najbolj zaskrbljujoč podatek, da je veliko mladih 

in oseb, starejših od 50 let, brez zaposlitve. Razlog za veliko število mladih brez zaposlitve je 

strukturno neskladje na trgu dela, saj se veliko mladih šola za poklice, ki se razhajajo s 

potrebami gospodarstva, pa tudi povpraševanje po mladih na trgu dela je manjše zaradi 

pomankanja delovnih izkušenj. Za starejše pa bi lahko rekli, da so zaradi starosti manj 

fleksibilni oziroma prilagodljivi, obenem pa se jim začnejo s starostjo pojavljati še zdravstvene 

težave in zato postanejo nemotivirani za novo zaposlitev.  

V primerjavi z ostalo Slovenijo je v goriški regiji povprečna mesečna bruto plača nekoliko 

nižja. V Sloveniji imajo štiri regije večjo in sedem regij ima manjšo povprečno mesečno bruto 

plačo. Rast plače je zastala šele dve leti po pojavu krize, saj so podjetja v nizki gospodarski 

aktivnosti z željo, da ohranijo konkurenčnost, zaposlenim zniževala plače. Najbolje v regiji so 

plačani zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, najslabše pa v 

dejavnostih z drugih področij.  

Najbolj perspektivna dejavnost v regiji je informacijska in komunikacijska dejavnost, kjer je 

tudi rast plač zaposlenih ena izmed najvišjih. V goriški regiji je tudi še veliko neizkoriščenega 

potenciala na področju turizma in z njim povezanih drugih dejavnosti. Kriza pa je najbolj 
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prizadela področje dejavnosti gradbeništva, kjer se je delež v strukturi bruto dodane vrednosti 

v regiji zmanjšal skoraj za polovico. Po krizi dela zunaj regije vedno več delovno aktivnega 

prebivalstva. Od teh jih pričakovano največ hodi na delo v najbolj razvito statistično regijo v 

Sloveniji, tj. osrednjeslovenska regija.  

Za razvoj regije je ključnega pomena zmanjšati brezposelnost. Sklepamo, da je prava pot k 

uresničevanju razvojnih možnosti in posledično k zmanjševanju brezposelnosti uresničevanje 

Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske, katerega je pripravila 

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija. Regija bi lahko brezposelnost znižala 

tudi tako, če bi izkoristila vse dane potenciale, ki jih ima na področju turizma, saj je zelo 

prepoznavna po svoji kulturnozgodovinski in naravni dediščini. Regija je tudi bogata z 

naravnimi viri in prepoznavna s svojimi lokalno tipičnimi izdelki in pridelki (vino, sir, češnje, 

suhe mesnine …).  S pospešenim  razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki smo 

ji priča v zadnjih letih, pa se v regiji glede na prejšnja leta ravno na tem področju odpira največ 

delovnih mest. Glede na vse ugotovitve lahko optimistično zremo v prihodnost, saj se stanje na 

trgu dela v goriški statistični regiji pa tudi drugod po Slovenji v zadnjih letih izboljšuje. 

Raziskavo bi lahko še izboljšali, če bi imeli več podatkov o delovnih migrantih, ki delajo v 

Italiji, v analizo pa tudi ne moremo zajeti vseh delavcev, ki delajo na črno (siva ekonomija). 

Prav tako se zdi, da nekateri statistični podatki niso vedno točni; v našem primeru bi izpostavili, 

da del zaposlenih poleg uradno prijavljenega dohodka dobi plačilo tudi v gotovini. Analiza trga 

dela v goriški statistični regiji je bila zelo zanimiva, saj smo z njeno pomočjo dobili veliko 

uporabnih podatkov o razmerah na tem trgu dela, s katerimi se moramo vsakodnevno soočati. 
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