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POVZETEK 

To delo se ukvarja s problematiko težje zaposljivih oseb, med katere se uvrščajo starejši, 
mladi izobraženi, ženske, invalidi in etnične manjšine. Vlada RS se je v reševanje 
problematike vključila z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki preko evropske 
strategije zaposlovanja zasleduje cilje lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Kot 
instrument  dviga zaposlenosti  in zaposljivosti težje zaposljivih oseb se v Sloveniji od 
leta 2004 dalje uporablja Evropski socialni sklad. Le-ta izboljšuje zaposlitvene možnosti 
težje zaposljivih oseb z njihovim dodatnim izobraževanjem, usposabljanjem in 
spodbujanjem samozaposlovanja. Raziskava je pokazala, da so učinki Evropskega 
socialnega sklada vidni, da bolj izboljšujejo zaposlitvene možnosti kot pa samo 
zaposlenost težje zaposljivih oseb, ki ima predvsem kratkoročni značaj. 

Ključne besede: težje zaposljive osebe, evropski socialni sklad, aktivna politika 
zaposlovanja, enotni programski dokument, lizbonska strategija, evropska strategija 
zaposlovanja,  trg dela, brezposelnost. 

SUMMARY 

This work deals with the issue of people with lower employability, which includes older 
people, young educated people, women, disabled persons and ethnic minority groups. 
The Government of Republic of Slovenia tackled this issue with means of Active 
employment policy measures that follow, through European Employment Strategy, the 
goals of Lisbon strategy for growth and jobs by using, ever since 2004, European Social 
Fund as one of the most important instrument of EES which improves employment 
capacity and capability of people with lower employability by enrolling them into 
specific educational and training programmes and by encouraging their self-
employment. The research shows certain short-term effects of ESF in building 
employment capability of groups of people mentioned above, rather than affecting their 
long-term employment capacity.  

Keywords: lower employability, European social fund, Active employment policy, 
Single programming document, Lisbon strategy, European employment strategy, labour 
market, unemployment. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča 

Slovenija se že ves čas svojega obstoja sooča s problematiko brezposelnosti, ki je 
svoj vrh dosegla leta 2000. To je od vseh odgovornih institucij, še zlasti Zavoda RS za 
zaposlovanje1, terjalo novo strateško naravnanost in tudi drugačen način dela; ne toliko 
zaradi povečanega obsega dela kot zaradi potrebe po večjem obsegu svetovalne 
dejavnosti brezposelnim osebam.  

Ker je brezposelnost prerasla v enega največjih socialnoekonomskih problemov 
družbe, se je država v reševanje problema vključila z »Aktivno politiko zaposlovanja«, 
v okviru katere je razvila številne programe, ki bi brezposelnim osebam pomagali pri 
aktivnem razreševanju svojega statusa brezposelnosti. S temi ukrepi so postale 
brezposelne osebe resda tržno zanimivejše, vendar ne dovolj, da bi to povzročilo večji 
odliv brezposelnih oseb v zaposlitev. Delovna razmerja so se sklepala večinoma za 
določen čas in za krajše obdobje, kar z vidika tržne ekonomije samo po sebi ne bi bilo 
sporno, če bi bilo na razpolago dovolj (ustreznih) delovnih mest in če bi bila delovna 
sila bolj mobilna in fleksibilna. 

Sledilo je obdobje gospodarskega vzpona, s čimer so se povečale potrebe po delovni 
sili. Vendar pa je zaradi obsežnega prestrukturiranja gospodarstva prišlo do pomembnih 
strukturnih sprememb, ki so povzročile novo vrzel med potrebnimi in razpoložljivimi 
kadri – strukturno brezposelnost. Še »včeraj« deficitarni poklici so nenadoma postali 
suficitarni. Tudi tu naj bi pomagali ukrepi »Aktivne politike zaposlovanja«;, z njimi so 
se tovrstne vrzeli sicer začele zmanjševati, vendar žal ne v sorazmerju s porabljenimi 
namenskimi sredstvi. 

Zaradi vsega tega je brezposelnost dobila novo razsežnost v obliki težje zaposljivih 
oseb, kamor se uvrščajo brezposelne osebe, starejše od 50 let, invalidi in mladi 
izobraženi posamezniki. V to kategorijo bi lahko vključili tudi ženske, saj je iz 
statističnih podatkov, ki kažejo na očitno večji delež brezposelnih žensk v primerjavi z 
moškimi, možno sklepati, da so ženske težje zaposljive kot moški. 

Slovenija je leta 2004 postala članica Evropske unije, kar jo je zavezalo k 
zasledovanju evropskih ciljev na področju zaposlovanja; lizbonska strategija ustvarjanja 
številnejših in boljših delovnih mest posameznim državam nalaga cilje, ki jih morajo le-
te doseči do leta 2010. Še podrobnejša je evropska strategija zaposlovanja, ki naj bi EU 
do leta 2010 omogočila doseči pogoje za polno zaposlenost (skupna stopnja 
zaposlenosti 70%, stopnja zaposlenosti žensk 60%, stopnja zaposlenosti starejših naj bi 
se povišala na 50%) in okrepiti socialno kohezijo. To pa od držav članic terja pripravo 

                                                 
1 V nadaljevanju ZRSZ. 
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nacionalnega programa reform, ki določa, kako se bodo smernice izvajale na nacionalni 
ravni. 

Z vstopom v EU je Slovenija pridobila pravico do črpanja evropskih sredstev. 
Zaposlovanju in trgu dela je namenjen Evropski socialni sklad, ki mu je v programskem 
obdobju 2004–2006 pripadla tretjina sredstev strukturnih skladov v Sloveniji. Poraja pa 
se vprašanje, kakšni so bili oz. so dejanski učinki njihove porabe. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je preučiti vplive črpanja sredstev Evropskega socialnega 
sklada in ukrepov Aktivne politike zaposlovanja na izboljšanje zaposljivosti oz. 
zaposlenosti težje zaposljivih oseb v Republiki Sloveniji. 

Cilji teoretičnega dela so naslednji: 
− izdelati sistematičen pregled pravne podlage, ki pokriva področje črpanja 

sredstev Evropskega socialnega sklada, zlasti v povezavi z zaposlovanjem in 
izboljšanjem zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih oseb; 

− sistematično prikazati statistične podatke ZRSZ za obdobje 2000–2008, ki se 
nanašajo na gibanje zaposlenosti, strukturirano glede na geografsko okolje, 
starost, spol, izobrazbo in podobno. Ločeno bodo obravnavani podatki, ki se 
nanašajo na težje zaposljive osebe. 

Cilji aplikativnega dela so naslednji: 
− ugotoviti, kako črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada2 olajšuje oz. 

spodbuja zaposljivost in zaposlenost težje zaposljivih oseb; 
− oceniti ustreznost programov, ki so se izvajali v programskem obdobju 

2004−2006 na podlagi Aktivne politike zaposlovanja3 in ki so bili sofinancirani 
iz Evropskega socialnega sklada, glede na zastavljene cilje APZ. 

1.3 Temeljna teza s hipotezo 

Temeljna teza magistrske naloge je, da v Sloveniji črpanje sredstev Evropskega 
socialnega sklada pozitivno vpliva na izboljšanje zaposlitvenih možnosti in s tem tudi 
na dvig zaposlenosti težje zaposljivih oseb. 

V magistrski nalogi bomo preverjali naslednjo hipotezo: 
H1: Projekti, v katerih se usposabljajo, izobražujejo in zaposlujejo težje zaposljive 

osebe, zasledujejo cilje APZ in posledično skupne cilje Evropske unije, opredeljene v 
lizbonski strategiji, zato črpanje sredstev ESS pozitivno vpliva na zaposljivost in 
zaposlenost težje zaposljivih oseb. 

                                                 
2 V nadaljevanju ESS. 
3 V nadaljevanju APZ. 
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1.4 Metodologija 

Magistrska naloga bo sestavljena iz dveh delov; teoretičnega in aplikativnega dela. 
V prvem delu bomo poglobljeno proučevali razpoložljivo literaturo in druge vire, 
povezane s problemi brezposelnosti; povezali bomo evropsko pravno podlago s 
slovensko (metoda sinteze) in ugotavljali morebitna odstopanja slovenske pravne in 
druge podlage z evropsko (metoda komparacije). Ker bomo v aplikativnem delu 
proučevali izključno projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, se bomo v prvem 
delu poglobili v proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na izvajanje Enotnega 
programskega dokumenta4 v programskem obdobju 2004–2006, in orisali temelje 
izvajanja kohezijske politike v novi finančni perspektivi 2007–2013. V prvem delu se 
bomo posluževali predvsem sekundarnih virov podatkov, dokumentov, ki jih je v ta 
namen izdala Evropska komisija (lizbonska strategija, evropska strategija zaposlovanja, 
uredbe, ki se nanašajo na izvajanje strukturne politike v obdobju 2000–2006, ter uredbe, 
ki se nanašajo na kohezijsko politiko v programskem obdobju 2007–2013, smernice 
državam članicam, letna poročila v povezavi z uresničevanjem ciljev na področju 
skupnih ciljev zaposlovanja itd.). Med vire spadajo tudi dokumenti Republike Slovenije, 
kot so Nacionalni strateški referenčni okvir, Enotni programski dokument 2004–2006, 
Operativni program razvoja človeških virov 2007−2013 in druge domače pravne 
podlage, ki se nanašajo na izvajanje kohezijske (strukturne) politike v Sloveniji, 
dokumenti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (APZ in na njeni podlagi 
sprejeti Pravilnik o izvajanju ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, navodila za 
izvajanje programov, sofinanciranih iz ESS itd.) ter statistični podatki ZRSZ za obdobje 
od leta 2000–2007. 

V aplikativnem delu magistrske naloge se bomo osredotočili na proučevanje 
projektov, ki so se izvajali v okviru APZ in ki so bili sofinancirani iz sredstev ESS. V 
raziskavo bomo vključili zgolj projekte, ki so v prvi vrsti namenjeni težje zaposljivim 
osebam in ki so se izvajali v letih 2004–2008. 

Za programe usposabljanja na delovnem mestu ter programe zaposlovanja bodo vir 
podatkov predstavljali delodajalci, za programe izobraževanja pa izvajalci 
izobraževalnih programov. Vir informacij bodo predstavljale osebne mape brezposelnih 
oseb, ki jih vodijo prej omenjeni izvajalci programov oz. ZRSZ. Poudarek bo na 
proučevanju naslednjih dokumentov in iz njih izhajajočih podatkov: zaposlitveni načrt 
(iz tega dokumenta bodo za nas pomembni naslednji podatki: spol, starost, geografsko 

                                                 
4 Enotni programski dokument (EPD)  je pogodba, ki jo je sklenila Slovenija z Evropsko 

komisijo. Brez EPD ne bi mogli črpati virov evropskih strukturnih skladov v obdobju 
2004−2006. Določa strateški okvir razvoja, prednostne naloge, konkretne ukrepe in okvirna 
finančna sredstva (evropska in lastna), s pomočjo katerih je Slovenija skušala doseči zastavljene 
razvojne cilje.  
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okolje, stopnja izobrazbe, čas trajanja brezposelnosti), Predlog o vključitvi osebe v 
program APZ (vrsta usposabljanja/izobraževanja), Pogodba o sofinanciranju 
zaposlitve/usposabljanja (vrsta, stroški in čas trajanja usposabljanja/izobraževanja, 
podatki o delodajalcu/izobraževalni ustanovi) in kontrolni dokumenti ZRSZ (zaključno 
poročilo z ugotovitvami in posledicami). V raziskavo bomo zajeli podatke, ki se 
nanašajo na obdobje  od 1.1. 2004  do 31. 12. 2007. 

Glede na veliko število vključenih oseb v omenjene programe bo raziskava temeljila 
na naključno izbranih vzorcih. Iz vsakega programa bomo naključno izbrali vsakega 
petdesetega udeleženca. 

 Osnovo za naključni izbor brezposelne osebe bodo predstavljali seznami 
brezposelnih oseb, ki jih izdela ZRSZ za vsak program in vsako območno enoto zavoda 
posebej. Za vsako tako izbrano osebo bomo pridobili omenjene dokumente in jih 
tabelarično obdelali v Excelu. Tako urejeni podatki nam bodo omogočili izdelavo 
primerjave skladnosti s cilji APZ na ravni slehernega posameznika. Glede na to, da 
bomo pridobili tudi podatke o trenutnem statusu posamezne osebe, bomo na tej podlagi 
lahko sklepali, ali je njeno usposabljanje oz. izobraževanje pozitivno vplivalo na njeno 
zaposljivost oz. zaposlenost ali ne. 

Empirični del naloge je tako zasnovan na zbiranju, obdelavi in interpretaciji 
kvantitativnih podatkov. Zbrane podatke in informacije bomo predstavili z opisnimi 
statistikami. Za odkrivanje zakonitosti in korelacij v podatkih bomo uporabili 
regresijsko analizo. Istočasno bomo na podlagi vzorca s pomočjo intervalne ocene 
parametrov (kazalnikov spremljanja uspešnosti posameznih programov) poskušali 
odgovoriti na vprašanje, ali sredstva ESS pozitivno vplivajo na zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb in v kolikšnem obsegu. Ocene bomo podajali pri 95% stopnji zaupanja 
in upoštevali 5% tveganje. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

Teoretične predpostavke, na katerih bomo zasnovali svojo kvantitativno empirično 
raziskavo, izhajajo iz leta 2000 sprejete in kasneje večkrat dopolnjene lizbonske 
strategije. Gre za kompleksen dokument, ki med drugim opredeljuje tudi smernice in 
določa cilje na področju zaposlovanja5. 

Temeljno omejitev predstavlja časovni okvir raziskave. Kljub temu, da se je novo 
programsko obdobje začelo že januarja 2007, pa na področju Evropskega socialnega 
sklada, ki se je preimenoval v Razvoj človeških virov, do sredine leta 2008 še ni prišlo 
do črpanja sredstev, iz česar izhaja, da potrebnih podatkov še ni na razpolago, zato se 

                                                 
5 Obravnavi tega dokumenta bomo v nadaljevanju namenili samostojno poglavje in 

prikazali tudi, kakšni so dosežki Slovenije na področju uresničevanja njenih ciljev. 
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bomo v aplikativnem delu omejili na projekte, ki so se vsebinsko izvajali v obdobju 
2004–2006, finančno pa tudi v letih 2007 in 2008. 

Naslednjo omejitev predstavlja sam izbor proučevanih projektov. Ker se bomo 
ukvarjali s problematiko zaposlovanja težje zaposljivih oseb, bomo v raziskavo vključili 
le tiste projekte, ki se nanašajo na omenjeni segment brezposelnih oseb. 
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2 TEMELJI IZVAJANJA POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI   

2.1 Lizbonska strategija in cilji na področju zaposlovanja 

Marca 2000 so se voditelji držav EU15 na spomladanskem zasedanju Sveta Evrope 
zavezali k zasledovanju skupnih ciljev na področju zaposlovanja. Če je namreč Evropa 
želela zaščititi svoj socialni model in svojim državljanom zagotoviti dovolj delovnih 
mest in ustrezno kakovost življenja, je to od nje terjalo odločno in hitro ukrepanje, zlasti 
zaradi hitrega ekonomskega vzpona nekaterih azijskih držav in zaradi upadanja rasti 
evropske populacije. Postavlja pa se vprašanje, kako učinkovito in enotno izvajati 
skupne cilje na področju zaposlovanja, ko pa je stanje na tem področju od države do 
države različno. Gros (2005, 8) je v ta namen proučeval demografske značilnosti 
nekaterih držav članic EU na eni in ZDA na drugi strani. Ugotavlja, da ima v Nemčiji 
staranje prebivalstva skupaj z nižjo produktivnostjo dela že danes velik vpliv na 
gospodarstvo, medtem ko ta problem v Franciji še ni tako izrazit. Podobno velja tudi za 
Španijo in Portugalsko. ZDA pa se sploh ne sooča s problemi staranja prebivalstva. Na 
Poljskem je značilen trend vsakoletnega upadanja deleža upokojencev v celotni 
populaciji, ki pa se bo po napovedih ustavil že leta 2015. Zato je temeljni strateški cilj 
lizbonske strategije, »postati najbolj dinamična in na znanju temelječa ekonomija na 
svetu, ki bo temeljila na vzdržni ekonomski rasti z več in boljšimi delovnimi mesti, 
večji socialni koheziji in na spoštovanju do okolja«,  ki si ga je EU postavila za 
naslednje desetletje,vprašljiv. 

Uspeh tega cilja je bil spoznan kot ključni dejavnik, ki bi Evropi dovolil, da ostane 
hkrati odprta in socialno skladna, saj si EU ni želela konkurirati niti navznoter niti 
navzven, tako da bi spodbujala pritisk na plače in stroške dela ter prepuščala državam 
članicam, da same poiščejo svoj sistem socialne kohezije  

Prva štiri leta niso bila preveč naklonjena ciljem lizbonske strategije, saj je 
ekonomski razvoj EU zaostal za ZDA in Azijo − delno zaradi konstantnih strukturnih 
šibkosti, delno zaradi nizkega povpraševanja tako javnega kot zasebnega sektorja. To pa 
je otežilo izvajanje lizbonske strategije. Nekatere države članice niso bile sposobne 
uresničevati svojih zavez, spet druge jih niso jemale dovolj resno. Na področju 
zaposlovanja je to pomenilo manjše neto število ustvarjenih delovnih mest. Cilji na 
področju zaposlovanja, postavljeni za leto 20106, so postali na videz bolj oddaljeni in 
težko uresničljivi. Dodatno je uresničevanje lizbonske strategije oteževalo širjenje EU7, 

                                                 
6 EU naj bi v letu 2010 dosegla 70% skupno stopnjo zaposlenosti, doseči je potrebno 50% 

zaposlenosti starejšega aktivnega prebivalstva. 
7 V obdobju 2000−2004 se je evropska populacija povečala za 20%, evropski BDP pa 

komaj za 5%, zaradi česar se je BDP na prebivalca 25 držav članic zmanjšal za 12,5%. Povečale 
so se regijske neskladnosti. Število prebivalcev, katerih BDP na prebivalca je nižji od 
evropskega povprečja, je naraslo s 73 mio na 123 mio (EC 2004, 8). 
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saj so praviloma vse nove države članice razvojno zaostajale za njenim povprečjem; 
zlasti imamo v mislih nizko stopnjo zaposlenosti in produktivnost dela, ki sta posredno 
še poslabšali cilje na področju raziskav in razvoja. 

Vsi ti dejavniki so terjali prenovo lizbonske strategije. 

2.2 Prenovljena lizbonska strategija 

Mnenja, ali lizbonsko strategijo nadaljevati ali opustiti, so bila konec leta 2004 
deljena, kajti zdelo se je, da je preobsežna, da ni ustrezne koordinacije in da so si 
zastavljene prednostne naloge pogostokrat nasprotujoče. Zato so nekateri predlagali 
njeno opustitev, s čimer pa se Evropska komisija ni strinjala. Prav nasprotno, menila je, 
da je potreba po hitrem ukrepanju v letu 2005 še nujnejša, kot je bila leta 2004. Svoje 
stališče je podkrepila s t.i. Kokovim poročilom8, ki pravi: »Danes je lizbonska strategija 
še bolj nujna, ker se je vrzel v razvoju do ZDA in Azije še povečala, Evropa pa se mora 
poleg tega spopadati še s problemom nižje stopnje rasti prebivalstva in njenim 
staranjem. S tem ne moremo biti zadovoljni. Na vseh področjih bo potrebno vložiti več 
truda, da bi nadoknadili zamujeno. Potrebno bo zvišati produktivnost in zaposliti več 
ljudi. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi zmanjšano stopnjo gospodarske rasti, ki se 
bo v naslednjem desetletju prepolovila in znašala komaj odstotek letno.« 

Uspeh EU na gospodarskem področju se pogostokrat ocenjuje v primerjavi z ZDA. 
Raziskava OECD iz leta 2007 kaže, da je BDP na prebivalca za skoraj 30% manjši kot v 
ZDA in da je bila njegova rast v EU15 v obdobju 1997−2007 za skoraj 0,4 odstotne 
točke nižja kot v ZDA, kar nakazuje, da se prihodki na prebivalca v EU glede na ZDA 
nižajo. Kot ugotavlja Blanchard (2004, 11), lahko pripišemo hitrejšo rast BDP na 
prebivalca v ZDA večjemu številu delovnih ur v primerjavi z EU in pa razlikam v 
njihovem merjenju. Vendar pa Ruta (2007, 2) poudarja, da je začela stopnja 
produktivnosti v EU padati konec 90-ih let prejšnjega stoletja, v ZDA pa je tedaj pričela 
rasti – od tod torej vtis, da EU ne more dohajati ZDA. Blanchard (2004, 13) tudi 
pojasnjuje, da je EU velik del povečane produktivnosti usmerila v potrošnjo, ZDA pa 
ravno obratno. 

Ne glede na mnenje številnih ekonomistov je Evropska komisija s prenovo 
lizbonske strategije države članice zavezala k pripravi nacionalnih programov reform, iz 
katerih mora biti razvidno, kako bo posamezna država članica dosegla skupne cilje 
lizbonske strategije. Ti temeljijo na tesnem partnerstvu med Komisijo in državami 
članicami ter njihovem soglasnem dogovoru o enotnih političnih smernicah, ki se vsako 

                                                 
8 Gre za poročilo o izvajanju lizbonske strategije, ki je bilo Evropski komisiji predloženo v 

začetku novembra 2004. Po vodji komisije, nekdanjem nizozemskem premierju Wimu Koku, se 
imenuje Kokovo poročilo. 
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leto dopolnjujejo s poročili o izvajanju. Strategija je organizirana na podlagi triletnih 
ciklusov (EC 2007, 1). Poudarek je na:  

- aktivnih politikah zaposlovanja, ki zaposlenim omogočajo ohranjati zaposlitev; 
na politiki aktivnega staranja, ki ljudi spodbuja k temu, da se kasneje 
upokojijo, in na modernizaciji sistema socialne zaščite, ki bo ljudem nudil 
potrebno zaščito v času prilagajanja na spremembe, 

- mladih, ki jim je potrebno nuditi pomoč pri prvi zaposlitvi, 
- prilagodljivosti delovne sile in podjetij skupaj s fleksibilnostjo trga dela, da se 

bo lahko EU prilagodila spremembam na trgu, 
- legalizaciji delovnih migrantov, 
- boljših in večjih vlaganjih v izobraževanje in usposabljanje, s poudarkom na 

vseživljenjskem učenju,9 
- bolj mobilni delovni sili, kar bo Evropska komisija olajšala s poenostavitvijo 

priznavanja kvalifikacij, ter 
- oblikovanju programov, sofinanciranih iz nove generacije strukturnih skladov, 

ki bodo države članice približale lizbonskim ciljem. 

V svojem poročilu št. IP/07/1892, objavljenem decembra 2007, Evropska komisija 
navaja številne dosežke, ki jih v veliki meri pripisuje izvajanju aktivnosti v okviru 
lizbonske strategije: dvig gospodarske rasti v EU27 za 2,8% v letu 2007; v istem letu je 
znašala stopnja rasti BDP 2,25%; EU je v letih 2006 in 2007 ustvarila kar 6,6 mio novih 
delovnih mest ipd. Vse to se je spremenilo konec leta 2008. 

Evropa se že dobro leto spopada z največjo recesijo po drugi svetovni vojni: države 
se spopadajo z velikimi fiskalnimi deficiti, praktično nično gospodarsko rastjo in 
visokimi dolgovi, socialni pritiski so veliki. Lizbonska strategija je naredila veliko na 
področju konkurenčnosti, liberalizacije in odprtosti trga, dvigu produktivnosti in 
zaposlenosti, vendar se je razvoj ustavil. Kriza potiska čedalje več ljudi s trga dela, 
zasebne investicije so v upadu. Potrebna je nova strukturna reforma. Finančni 
strokovnjaki, med njimi Belka (2009, 3), se nagibajo k temu, da je potrebno dvigniti 
konkurenčnost v bolj zaščitenih sektorjih, da morajo postati trgi dela bolj fleksibilni in 
manj razdeljeni na zaposlene za nedoločen čas in tiste, ki so zaposleni za določen čas. 
Ti ukrepi naj bi znižali cene, stroške dela, spodbudila bi se gospodarska rast, državne 
blagajne bi se napolnile. 
Mnogo ekonomistov, med njimi Alesina, Giavazzi, (2006, 8) in Wolf (14. 3. 2007), 
meni, da EU veliko preveč časa in energije namenja institucionalni izgradnji EU, 
namesto da bi to usmerili v reševanje gospodarskih problemov. Izboljšanj v 

                                                 
9 Vseživljenjsko učenje (VŽU) pomeni  nadaljnje izobraževanje državljanov in preobrazbo 

v dinamične učeče se družbe. 
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institucionalni arhitekturi tudi ne povezujejo s potrebo po strukturni reformi. Poudarjajo, 
da to ne bi smela biti prednostna vprašanja  in da ni potrebna reforma lizbonske 
strategije, saj le-ta ne more biti učinkovita, ker se posamezne države v luči gospodarske 
krize bolj posvečajo reševanju svojih individualnih težav in se manj ukvarjajo s 
politično motiviranimi rešitvami, ki prihajajo iz Bruslja. Temu lahko nedvomno 
pritrdimo. Po drugi strani pa velja prisluhniti tudi ekonomistom, ki trdijo drugače. Ruta 
(2007, 23) v svoji študiji dokazuje, da je gospodarska rast EU nižja, kadar države 
članice ločeno sprejemajo in izvajajo svoje ekonomske politike, kot pa če svoje vire 
usmerjajo v uresničevanje neke skupne politike. T.i. učinki prelivanja (angl. »spill-over 
effects«) politike se razširijo na celotno področje EU in lobiranje posameznih skupin in 
držav je zato manj učinkovito. 

2.2.1 Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji10 

Vlada RS je leta 2005 sprejela Strategijo razvoja Slovenije (v nadaljevanju SRS), 
dokument, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije.  SRS se ne osredotoča zgolj 
na gospodarska vprašanja, ampak vključuje tudi socialna, okoljska, politična, pravna in 
kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve ciljev jo Umar (2005, 7) vsebinsko 
opredeljuje tudi kot strategijo trajnostnega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: strategija), 
ki hkrati pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. Po 
sprejetju SRS je Vlada imenovala Odbor za reforme in mu naložila predlaganje 
konkretnih ukrepov za izvedbo strategije na področju konkurenčnosti, višje gospodarske 
rasti in zaposlenosti. Vlada v tem dokumentu odgovarja na izzive z ukrepi za 
spodbujanje prestrukturiranja in nadaljevanje liberalizacije gospodarstva ter ukrepi za 
spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. 

Strategija opredeljuje pet prednostnih razvojnih nalog za dosego ciljev, 
opredeljenih v SRS. Za potrebe magistrske naloge se bomo omejili na četrto, ki se 
nanaša na sodobno socialno državo in večjo zaposlenost. 

Zaposlovanje, povečanje ponudbe na trgu dela in posodobitev sistemov 
socialne varnosti 

Leta 2004, ko se je pripravljala strategija, je znašala stopnja zaposlenosti 
prebivalstva od 15 do 64 let 65,3%, torej nekoliko nad evropskim povprečjem. Stopnja 
zaposlenosti moških je bila 70%, žensk pa 60,5%. Da bi Slovenija leta 2010 dosegla 
lizbonski cilj, to je 70% celotne zaposlenosti aktivnega prebivalstva, bo morala več 
pozornosti nameniti zaposlovanju žensk, saj je pri zaposlenosti moških ta cilj že 
dosežen.  

                                                 
10 Povzeto po Programu reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji. (Vlada RS 

2005, 30−45) 
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Bolj problematična pa je nizka stopnja zaposlenosti starejših11, ki je istega leta 
znašala 29%, cilj lizbonske strategije za leto 2010 pa je 50%. 

Visoka je bila tudi brezposelnost mladih, zlasti žensk (18%), in oseb brez ustrezne 
šolske izobrazbe. Tudi delež dolgotrajno brezposelnih oseb je bil leta 2004, ko se je 
pisala strategija, relativno visok (53,1%). 

V nadaljevanju strategija navaja vrsto ukrepov, ki pravzaprav pomenijo 
povzemanje smernic Evropske komisije, kar je z vidika potrebne skladnosti dobro, po 
drugi strani pa nakazuje na odsotnost lastnih zamisli, ki bi temeljile na značilnostih 
domačega trga dela. 

Na področju spodbujanja aktivnega pristopa k delu strategija poudarja 
problematiko mladih, starejših, posodobitev sistemov socialne zaščite, enakih možnosti 
med spoloma ter usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem. 

Avtorji Strategije uvodoma ugotavljajo, da je brezposelnost mladih relativno 
visoka (dobrih 14%), zlasti žensk (18%), in da se s podaljševanjem obdobja 
izobraževanja pred prvo zaposlitvijo viša tudi povprečna starost ob vključitvi med 
delovno aktivne. Tako se mladi pojavljajo v dveh kategorijah brezposelnih oseb: med 
iskalci prve zaposlitve in tudi med dolgotrajno brezposelnimi. Avtorji tudi navajajo, da 
se v skladu z bolonjskim procesom povprečna doba študija krajša in uspešnost 
študentov povečuje12. Strategija kot najpomembnejše ukrepe na področju spodbujanja 
zaposlovanja mladih navaja povezovanje študija in dela (študijska praksa, štipendije), 
prenovo visokošolskega študija v skladu z bolonjskim procesom, ukrepe APZ za mlade 
brezposelne, izvajanje projekta Preprečitev neuspešnosti v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju ter usposabljanje, ki ga izvaja Center RS za poklicno izobraževanje, 
reformo študentskih servisov in predvidene zakonske spremembe pri štipendiranju, kar 
bo pripomoglo k sprostitvi delovnih mest, ki jih sedaj zasedajo študenti, zaposleni 
preko študentskih servisov. 
Problematična je tudi nizka stopnja zaposlenosti starejših, ki je leta 2004 znašala 29%. 
Po mnenju avtorjev tiči razlog za to v zgodnem upokojevanju v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Navajajo tudi, da se je v času pokojninske reforme (1999−2004) 
povprečna starost novih prejemnikov starostnih pokojnin povečala za dve leti. Napovedi 
pa kažejo, da se bo povečevala starost pri upokojevanju (z 58 na 65 let), da pa se bo 
kljub temu z leti zmanjševalo število delovno sposobnega prebivalstva, zaradi česar se 
bodo povišale plače zaposlenih, pokojnine pa zmanjšale, zato se bo zelo verjetno 

                                                 
11 Kot »starejše« so v proučevanju problematike zaposlovanja opredeljene osebe, ki so 

starejše od 50 let. 
12 Trditev, da se z uvedbo bolonjskega študija skrajšuje doba izobraževanja, je vprašljiva, 

saj se danes veliko več študentov odloča za nadaljevanje študija na podiplomskem študijskem 
programu kot v preteklosti na klasičnem magistrskem. Prav tako je vprašljiva trditev, da se s 
povečanim obsegom študentskega dela zmanjšuje uspešnost študentov. 
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prostovoljno podaljševala delovna aktivnost prebivalstva. Takšna trditev je po našem 
mnenju, čeprav zveni logično, vprašljiva, saj se ne sklicuje na nobene nam znane 
empirične ugotovitve, ki bi upoštevale vse bistvene dejavnike. Posledično Umar (2005, 
7) predvideva, da se bo problematika aktivnega staranja in zaposlenosti starejših 
reševala tako, da se bo v skladu z napovedano pokojninsko reformo podaljševala 
delovna aktivnosti starejših, izboljšala se bo dostopnost izobraževanja in usposabljanja 
ter vseživljenjskega učenja, s čimer bo Slovenija pridobila bolj usposobljeno delovno 
silo. 

Kljub temu, da sodi Slovenija med evropske države z višjo stopnjo zaposlenosti, je 
problem zaposlenosti žensk še vedno aktualen, saj so razlike med spoloma tako z vidika 
plačila za enako delo kot same stopnje zaposlenosti še vedno precejšnje, zato strategija 
posebno pozornost namenja enakim možnostim med spoloma. 

Največje neskladje v stopnji brezposelnosti žensk in moških je razvidno med 
mladimi in iskalkami oziroma iskalci prve zaposlitve z visoko izobrazbo. V primerjavi z 
moškimi se zvišuje tudi delež žensk, zaposlenih za določen čas.  Razlike med spoloma 
se kažejo tudi pri odsotnosti z dela; moški so v povprečju več odsotni z dela zaradi 
poškodb pri delu, ženske pa zaradi nege družinskih članov. To neskladje namerava 
Slovenija rešiti z načelom enakosti spolov, ki naj bi upoštevalo oz. odpravilo strukturne 
neenakosti med ženskimi in moškimi. Enake možnosti spolov so v programih APZ 
vpeljane z dvojno strategijo, in sicer z vključevanjem načela enakosti spolov (praviloma 
50% žensk v vseh dejavnostih) ter s posebnimi programi za posebne ciljne skupine 
žensk. 

Za uresničevanje ciljev na področju enakih možnosti se uporabljajo ukrepi, 
predvideni v Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 
leta 2013 (Državni zbor RS 2005, 13): 

- izvajanje horizontalne politike enakih možnosti spolov v okviru APZ in 
ukrepanju strukturnih skladov v Sloveniji, 

- izvajanje posebnih programov za spodbujanje zaposlovanja žensk v okviru 
APZ in aktivnostih Evropskega socialnega sklada, 

- izvajanje in podpora posebnim programom, ki spodbujajo samozaposlovanje 
žensk in žensko podjetništvo, 

- spodbujanje žensk za izobraževanje za poklice, v katerih prevladujejo moški, 
- izvajanje posebnih programov za pospeševanje poklicnega napredovanja žensk 

in njihove zastopanosti na vodilnih položajih, 
- analiziranje vzrokov za razlike v plačah ter uvedba ukrepov za njihovo 

odpravljanje. 

Naslednje področje, ki ga obravnava strategija in ki je povezano s trgom dela ter 
zaposlovanjem, je področje zagotavljanja vključujočih trgov dela. To obravnava 
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problematiko aktivnih in zaščitnih ukrepov na trgu dela, za potrebe magistrske naloge 
pa bi izpostavili problematiko težje zaposljivih oseb. V skladu z lizbonsko strategijo in 
evropsko strategijo zaposlovanja Slovenija ukrepe APZ prednostno usmerja v 
spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, predvsem starejših od 55 
let, dolgotrajno brezposelnih in iskalcev prve zaposlitve. Posebno skupino predstavljajo 
ženske in prejemniki različnih socialnih pomoči. Brezposelnim osebam brez poklicne 
ali strokovne izobrazbe so namenjeni ukrepi usposabljanja in izobraževanja. Pri 
izvajanju ukrepov APZ je pozornost namenjena tudi odpravljanju regijskih neskladnosti 
na področju zaposlovanja. V zadnjem času se problem težje zaposljivih oseb rešuje tudi 
s pomočjo neprofitnih organizacij, zlasti na področju urejanja okolja, ekologije, kulture, 
izobraževanja in podobno13. 

Posebno skupino težje zaposljivih oseb predstavljajo invalidi, ki jih je bilo leta 
2003 na trgu dela kar 50.000, od tega približno 44% brezposelnih in tudi Romi14. 
Stopnja brezposelnosti invalidov je za več kot 20% višja od splošne stopnje 
brezposelnosti; tudi trajanje brezposelnosti je daljše kot pri ostalem prebivalstvu. 
Položaj invalidov na trgu dela naj bi se izboljšal predvsem s povečanjem zaposlitvenih 
možnosti (v ta namen je bil sprejet Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov) in z uvedbo t.i. kvotnega sistema. Položaj Romov na trgu dela bo predvidoma 
reševal poseben Zakon o romski skupnosti v RS. 

S Strategijo so predvideni tudi ukrepi na področju ugotavljanja potreb na trgu dela, 
ki naj bi jih zagotovili z izboljšanjem razmerja števila brezposelnih oseb na enega 
svetovalnega delavca (150:1); vsebinsko podobni programi APZ se bodo združevali in 
tako preprečili nepotrebno razdrobljenost; pri pripravi eno- in dvoletnih programov APZ 
je potrebno ločiti ukrepe, ki se bodo izvajali horizontalno, od projektov, ki bodo 
objavljeni z razpisi in namenjeni aktiviranju regijskih partnerjev (razvoj podeželja, 
spodbujanje podjetniških inovacij, razvoj obrtnoposlovnih con ipd). 

Strategija namenja posebno poglavje spodbujanju prilagodljivosti in mobilnosti na 
trgu dela. Ukrepi za to področje temeljijo na Zakonu o delovnih razmerjih iz leta 2002: 

– prehod pasivnih ukrepov na trgu dela v aktivne, ki bodo zagotovili aktiviranje, 
zaposlovanje in socialno vključevanje brezposelnih, 
– nižji prispevki delodajalcev za socialno varnost pri težje zaposljivih osebah, zlasti 
na manj razvitih območjih, 
– povečanje mobilnosti z vlaganjem v najemna stanovanja v regijah, v katerih 
primanjkuje delovne sile, 
                                                 
13 Praksa je pokazala, da se je zaposlovanje pri neprofitnih organizacijah izkazalo bolj kot 

oblika socialne pomoči oz. socialnega vključevanja posameznikov kot pa instrument dejanskega 
reševanja problematike brezposelnosti. 

14 Povprečen invalid je star 50 let in ima dokončano le osnovno šolo in dveletno poklicno 
izobraževanje. 
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– odprava strukturnih neskladij na trgu dela z obveščanjem o stanju na trgu delovne 
sile, poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem mladih, 
– zmanjševanje ovir za zaposlovanje s krajšim delovnim časom in druge oblike 
fleksibilnega zaposlovanja. 

Ocena Nacionalnega programa reform Slovenije15

Ocena Evropske komisije temelji na poročilu Slovenije o izvajanju iz leta 2007. 
Evropska komisija ugotavlja, da je Slovenija v času od leta 2005 do 2007 dosegla 

velik napredek v izvajanju Nacionalnega programa reform. (EC 2007, 5) Iz slovenskega 
poročila (Vlada RS 2007, 13)  tudi izhaja, da je Slovenija pri oblikovanju politik, 
povezanih s trgom dela in zaposlovanjem, upoštevala priporočila Evropske komisije. 

Kot najpomembnejše prednosti slovenske strategije Evropska komisija navaja (EC 
2007, 7) vključenost socialnih partnerjev pri pripravi osnutkov glavnih reform na 
področju trga dela, izboljšanje povezanosti sistema izobraževanja in štipendiranja z 
ekonomskim okoljem, skrajšanje potrebnega časa za izvedbo postopkov, ki so povezani 
z ustanavljanjem podjetij, zmanjšanje administrativnega bremena in uvedbo evra kot 
temeljnega makroekonomskega dosežka. Kot temeljne pomanjkljivosti Strategije, ki jih 
je potrebno odpraviti oziroma jim nameniti več pozornosti, pa uvršča nadaljnjo 
pokojninsko reformo16, učinkovitejše izvajanje strategije aktivnega staranja, pri 
izvajanju APZ priporočajo bolj fleksibilen trg dela v kombinaciji z osebnim pristopom. 
Evropska komisija Sloveniji še posebej priporoča, naj pospešeno nadaljuje z reformo 
pokojninskega sistema in spodbuja aktivno staranje ter tako poveča stopnjo zaposlenosti 
starejših delavcev in izboljša dolgoročno stabilnost. Z integriranim sistemom prožne 
varnosti pa naj spodbuja bolj fleksibilno zaposlovanje in izboljša učinkovitost ZRSZ, 
zlasti v odnosu do brezposelnih oseb s slabšimi zaposlitvenimi možnostmi, da bi 
zmanjšala segmentacijo na trgu dela, ki prizadene predvsem mlade. 

2.3 Evropska strategija zaposlovanja s poudarkom na zaposlovanju težje 
zaposljivih oseb 

Evropska strategija zaposlovanja (v nadaljevanju: ESZ) je nastala konec 90-ih let 
prejšnjega stoletja z namenom boljše izmenjave informacij in vzpostavitve sistema 
skupnih razprav med vsemi državami članicami, da bi tako skupaj našli rešitve oziroma 
vzpostavili najboljše prakse. S tem bi ustvarili nova in boljša delovna mesta v vsaki 
državi članici. 

                                                 
15 Povzeto po EC (2007, 4−5). 
16 Po mnenju Evropske komisije mora Slovenija upokojitveno starost tudi za ženske 

podaljšati na 65 let. 
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ESZ temelji na dialogu med državami članicami in Evropsko komisijo na podlagi 
uradnih dokumentov, kot so smernice, priporočila in skupno letno poročilo o 
zaposlovanju. Strategijo dopolnjuje dialog med Evropsko komisijo in socialnimi 
partnerji ter drugimi evropskimi institucijami, vključno z Evropskim parlamentom, 
Evropskim ekonomskim in socialnim odborom ter Odborom regij.  

Odbor za zaposlovanje, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in Evropske 
komisije, ima ključno vlogo pri usklajevanju ciljev in prednostnih nalog na ravni EU. Ti 
cilji so vzpostavljeni na podlagi skupnih kazalnikov in merljivih ciljev v povezavi z 
zaposlovanjem.  

V desetih letih ESZ, torej v obdobju od leta 1997 do 2007, se je stopnja 
zaposlenosti v EU zvišala s 60,7% na 64,3%; pri tem se je stopnja zaposlenosti žensk 
dvignila z 51,8% na 57,1%, starejših delavcev pa s 35,7% na 43,5%. ESZ ta uspeh 
pripisuje strukturnim reformam na trgu dela, kar se odraža na zmanjšanju dolgotrajne 
brezposelnosti s 5% na 3,6%. 

V letu 2003 je bila ESZ predmet petletne evalvacije, ki je potrdila v prejšnjem 
odstavku omenjene dosežke, a je hkrati izpostavila potrebo po osredotočenju na tri 
prioritete: polno zaposlenost, kakovostna delovna mesta in socialno vključenost17. Ko 
se je EU v letu 2004 povečala na 25 držav članic in potem leta 2007 na 27, je to od 
Evropske komisije terjalo pripravo skupnih akcijskih načrtov in novim državam 
članicam omogočilo integracijo v ESZ. 

V začetku leta 2005 se je EU soočila z resnimi strukturnimi težavami, med katerimi 
sta najbolj izpostavljeni staranje prebivalstva in nizka stopnja gospodarske rasti. To je 
bil temeljni povod za revizijo lizbonske strategije in posledično tudi ESZ, ki v paketu 
osmih smernic povzema 24 smernic lizbonske strategije. 

2.3.1 Smernice na področju zaposlovanja 

Smernice, ki jih je predlagala Komisija in kasneje potrdil Evropski svet, 
predstavljajo skupne prednosti nacionalnih politik zaposlovanja držav članic. Po letu 
2005 so smernice zaposlovanja integrirane v makroekonomske in mikroekonomske 
politike ter določene za triletno obdobje. ESZ zajema 24 smernic, od tega so 
zaposlovanju namenjene smernice 17−24 (EC 2007, 27−33). 

Smernice zaposlovanja za obdobje 2005−2008 so18: 

− Izvajanje politik zaposlovanja je usmerjeno v doseganje polne zaposlenosti, 
izboljšanje kvalitete in produktivnosti dela, izboljšanje socialne in teritorialne 

                                                 
17 Socialna vključenost pomeni vključenost ranljivih skupin (revnih, starejših, invalidov, 

odvisnikov itd.) v družbeno življenje in zagotavljanje sistema za uveljavljanje njihovih pravic. 
18 Primerjava smernic ESZ 2005−2008 s smernicami ESZ 2008−2010 je pokazala, da v tem 

okviru ni prišlo do sprememb. 
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kohezije (smernica 17): politike zaposlovanja držav članic morajo prispevati k 
doseganju 70% zaposlenosti v letu 2010, vsaj 60% zaposlenost žensk in vsaj 
50% zaposlenost starejših. 

− Spodbujanje pristopa k zaposlitvi po življenjskih obdobjih (smernica 18): 
dvigniti zaposlenost mladih, povečati udeležbo žensk, zmanjšati vrzel med 
spoloma glede zaposlovanja, brezposelnosti in plačila, podpora aktivnemu 
staranju, zagotavljanje otroškega varstva in oskrbe drugim pomoči potrebnim 
osebam. 

− Zagotoviti trg dela za iskalce zaposlitve, osebe s posebnimi potrebami in 
neaktivne (smernica 19): aktivni in preventivni ukrepi na trgu dela, osebni 
pristop do iskalcev dela, učinkovit sistem obdavčenja, ustrezna raven socialne 
varnosti. 

− Izboljšati skladnost s potrebami trga (smernica 20): modernizacija zavodov za 
zaposlovanje, omogočanje polne mobilnosti delovne sile znotraj EU, boljša 
predvidevanja o potrebni usposobljenosti za trg dela, primanjkljajih in 
presežkih na trgu dela, ustrezno upravljanje ekonomskih migracij. 

− Spodbujati prožno varnost in zmanjšati segmentacijo trga dela (smernica 21): 
spodbujanje prožnih oblik zaposlovanja, podpora pri spremembi statusa − 
vključno z usposabljanjem, samozaposlovanjem, ustanavljanjem podjetja in 
geografsko mobilnostjo. 

− Zagotoviti zaposlovanju prijazno plačilo za delo in drugih stroškov dela 
(smernica 22): poudarek je na socialnih partnerjih, ki naj ustvarijo okvir za 
ustrezna pogajalska izhodišča za plače, ki odražajo produktivnost dela, izzive 
na trgu dela in izključujejo vrzeli med spoloma glede plačila. 

− Povečanje obsega in izboljšanje naložb v človeški kapital (smernica 23): 
olajšati vključevanje v poklicno, sekundarno in višje izobraževanje, vključno s 
pripravništvom in podjetništvom, bistveno zmanjšanje osipa, učinkovite 
strategije vseživljenjskega učenja. 

− Prilagoditi sisteme izobraževanja in usposabljanja novim konkurenčnim 
zahtevam (smernica 24): dvigniti standarde v izobraževanju in usposabljanju, 
vzpostaviti bolj fleksibilne poti do znanja in usposobljenosti, prilagoditi 
delovne organizacije in otroške vrtce tem potrebam, izboljšati definicijo in 
transparentnost kvalifikacij ter njihovega priznavanja, priznavanje 
neformalnega izobraževanja. 

Predlagane smernice zaposlovanja 2005–2008, ki so sedaj del integriranih smernic, 
so v jedru evropske strategije zaposlovanja in igrajo glavno usklajevalno vlogo v 
politikah zaposlovanja držav članic. Osredotočajo se na njihov prispevek pri  
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ustvarjanju več in boljših delovnih mest, s tem da določajo naslednje tri 
najpomembnejše prednostne naloge (SVLR, 5. 11. 2008):   

- pritegniti in obdržati več ljudi v delovnem razmerju in posodobiti sisteme 
socialne varnosti, 

- povečati sposobnost prilagajanja delavcev in podjetij ter prožnost trgov dela, 
- povečati vlaganje v človeški kapital s pomočjo boljšega izobraževanja in 

pridobivanja potrebnih delovnih spretnosti. 
Za mlade so pomembne zlasti naslednje smernice:  
- spodbujanje koncepta dela, osnovanega na življenjskem ciklu (ki med drugim 

vključuje ponovna prizadevanja za izgradnjo poti do zaposlovanja za mlade, 
zmanjšanje brezposelnosti mladih in ukrepe za odstranitev razlik med spoloma 
na področju zaposlovanja, brezposelnosti in višine plač), 

- zagotovitev trgov dela, ki vključujejo iskalce zaposlitve in zapostavljene, 
boljše posredovanje potreb trga dela, razširitev in izboljšanje vlaganja v 
človeški kapital, 

- prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na hitro 
spreminjajoče se zahteve na trgu dela. 

2.3.2 Spremljanje in merjenje učinkov ESZ   

Vse od leta 1997 se indikatorji uporabljajo kot del ocene napredka posamezne 
države članice pri izvajanju smernic ESZ. Z njihovo pomočjo se opazujejo razmerja 
med ukrepi politike in njihovimi rezultati ter povečuje transparentnost rezultatov. 

Z indikatorji se ocenjuje delovanje držav članic na področju zaposlovanja; od leta 
2005 služijo tudi kot orodje v analizah nacionalnih programov reform in v letnih 
poročilih o napredku, ki predstavljajo osnovo za skupno poročilo o zaposlovanju 
Evropske komisije. Indikatorje letno sprejema Odbor za zaposlovanje, v okviru katerega 
je organizirana tudi delovna skupina za indikatorje, ki odboru pomaga pri izboru in 
razvoju indikatorjev, ki jih zahtevajo smernice. V tej delovni skupini sodeluje Evropska 
komisija in države članice. Glavne naloge delovne skupine so razvoj, revidiranje in 
izboljšanje nabora indikatorjev za potrebe statističnih analiz in za njihovo prilagoditev 
spremembam v politikah zaposlovanja (EC 2008, 30. 10. 2008). Smernice na področju 
zaposlovanja od leta 2003 naprej vključujejo 40 ključnih indikatorjev in 26 vsebinskih 
indikatorjev ter so sestavni del triletnih smernic zaposlovanja (EC 2008, 31. 10. 2008). 

Indikatorji se od leta 2006 delijo v analitične indikatorje in indikatorje spremljanja. 
Primeri indikatorjev za spremljanje: stopnja zaposlenosti, rast zaposlenosti, stopnja 

brezposelnosti, rast produktivnosti dela ipd. 
Primeri indikatorjev za analize: rast neto BDP, vpliv zaposlovanja na starševstvo, 

prilivi v dolgotrajno brezposelnost ipd. 
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V Sloveniji večino indikatorjev, ki so povezani z zaposlovanjem, zagotavljata 
ZRSZ in SURS in jih tudi objavljata na svojih spletnih straneh. 

2.4 Aktivna politika zaposlovanja 

Večina razvitejših evropskih držav je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja na 
priporočilo OECD in Evropske komisije sprejela aktivno politiko zaposlovanja (v 
nadaljevanju: APZ), katere temeljni cilj je bil pomagati šibkejšim posameznikom, da bi 
lažje vstopili na trg dela. Aktivna politika zaposlovanja je sklop neposrednih posegov na 
trg dela, namenjenih odpravljanju problemov na področju zaposlovanja in trgu dela. V 
grobem bi lahko ukrepe APZ razdelili na tiste, ki odpravljajo vrzeli med ponudbo in 
povpraševanjem po določenem poklicu, usposabljanje na delovnem mestu in ustvarjanje 
novih delovnih mest s pomočjo subvencioniranja stroškov zaposlitve. Za APZ pomenijo 
devetdeseta leta njene implementacije, zadnja leta pa predvsem leta presoje njene 
učinkovitosti. Porajajo se številna  vprašanja: kakšni so njeni dejanski učinki na 
zaposlovanje, kako jih meriti, ali bi jo bilo bolj smotrno opustiti ali kljub vsemu 
nadaljevati. Po Fayu (1996, 4) idealen evalvacijski proces sestavljajo trije koraki. Prvi 
korak ocenjuje vplive programov APZ na posamezne udeležence (mikroekonometrični 
pristop), drugi proučuje, ali so vplivi dovolj kakovostni, da  se lahko odrazijo na 
makroekonomski ravni (makroekonometrični pristop), tretji korak pa presodi, ali smo z 
izvajanjem ukrepa dobili največ za v ta namen porabljena sredstva. Večina študij se 
ukvarja s prvim ali z drugim korakom. Glavnina študij APZ je mikroekonometričnih, ki 
izključujejo zunanje vplive. Zato bi bilo smiselno tovrstne študije dopolniti z 
makroekonometričnimi. 

Zanimiv je švedski primer19, kjer se je stopnja brezposelnosti dvignila zelo visoko 
praktično čez noč in svoj vrh dosegla leta 1994. Tedaj so v izvajanje APZ vključili 
dobrih 5% delovne sile in aktivnosti namenili 3% BDP20. Na Švedskem je nastalo tudi 
največ empiričnih študij, ki so raziskovale vplive APZ. K temu je veliko prispevala 
obsežna podatkovna baza centralnega zavoda za zaposlovanje, ki vključuje vse 
registrirane brezposelne osebe v obdobju 1991−2001 in z njimi povezane aktivnosti. 
Omogoča tudi neposredno primerjavo značilnosti aktivne in neaktivne21 registrirane 
brezposelnosti. Temeljna teza APZ švedske vlade in strokovne javnosti je bila, da je 
večina problemov brezposelnosti izhajala iz viška delovne sile v sektorjih z nizko 
produktivnostjo. Ta višek je potrebno dodatno izobraziti in usposobiti ter tako 
omogočiti njegov prehod v sektorje z višjo produktivnostjo, kjer delovne sile 
primanjkuje. Lahko bi rekli, da je bil poudarek na mobilnosti delovne sile. Kasneje, v 

                                                 
19 Uvrstimo ga lahko med makroekonometrične modele. 
20 Za dober odstotek več od evropskega povprečja. 
21 Tukaj s pojmom aktivne brezposelnosti označujemo osebe, ki so bile vključene v 

programe APZ, s pojmom neaktivne breposelnosti pa osebe, ki niso bile vključene v APZ. 
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90-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je brezposelnost v štirih letih (1990−1994) znižala 
za kar 13%, pa se je APZ osredotočila na odprto brezposelnost. Podatki študije iz leta 
2002 (Calmfors 2002, 10) kažejo, da je Švedska v letih 1996−1999 v programe APZ 
vključila kar 42% registriranih brezposelnih oseb, kar je 13% več od evropskega 
povprečja v istem obdobju. Calmfors (2002, 44) na podlagi empiričnih podatkov 
ugotavlja, da je težko dokazati vplive APZ na mobilnost delovne sile iz sektorjev z 
nizko produktivnostjo v sektorje z visoko produktivnostjo. Po drugi strani pa študija 
nakazuje, da se z ukrepi APZ znižuje geografska mobilnost delovne sile. Zanimivo je, 
da je študija za 80-leta prejšnjega stoletja pokazala pozitivne učinke usposabljanja na 
posameznika, v 90-ih letih pa ne. Z ukrepi APZ so zlasti zadovoljni delodajalci 
(subvencioniranje plač). Študija je žal pokazala, da so v APZ vključene brezposelne 
osebe postale manj aktivne pri iskanju zaposlitve od tistih, ki v APZ niso bili vključene. 
Na dvig splošne stopnje zaposlenosti so najbolj vplivali programi zaposlovanja, manj pa 
programi usposabljanja in izobraževanja. Veliko študij na Švedskem se je ukvarjalo tudi 
z vprašanjem, ali APZ povzroča pritiske na višje plače. Večina je te pritiske potrdila, 
niso pa prikazale, ali so pritiski dvig plač tudi udejanili. Študije so empirično dokazale, 
da APZ vpliva na znižanje odprte brezposelnosti, vplivov na celotno brezposelnost pa 
niso potrdile. 

Primer dobre makroekonometrične študije najdemo tudi v Nemčiji, kjer proučujejo 
vplive APZ na trg dela. Ocene se nanašajo na obdobje 1999−2001 in vključujejo 175 
območnih zavodov za zaposlovanje. Izhodišče analize predstavlja proučevanje različnih 
kanalov, skozi katere lahko APZ vpliva na celotno gospodarstvo države. Da bi se 
izognili heterogenosti podatkov, so v analizo vključili vseh 175 območnih zavodov za 
zaposlovanje. Upoštevali so tudi velike razlike med vzhodno in zahodno Nemčijo. 
Rezultati raziskave so pokazali pozitivne učinke programov izobraževanja na 
zmanjšanje števila iskalcev dela v zahodnem delu države. Hujer (2002, 27) ugotavlja, da 
so bili pozitivni učinki programov zaposlovanja kratkotrajne narave, dolgoročno pa 
nimajo omembe vrednega pomena. V raziskavi niso našli  povezave med APZ in pritiski 
na višje plače. 

Analiza, ki jo je letos  izvedel Inštitut za raziskave trga dela v Bonnu (Card 2009), 
prinaša nekaj ključnih ugotovitev. To je metaanaliza mikroekonometričnih študij APZ, 
ki temelji na 97 študijah, izvedenih v obdobju 1995−2007. Dobra polovica teh študij 
raziskuje kratkoročne učinke APZ. Raziskave so bile razvrščene glede na vrsto in čas 
trajanja programa APZ, na značilnosti udeležencev programov in uporabljene 
raziskovalne metode. Analiza je pokazala, da so dosegli najboljše rezultate programi, ki 
so zasnovani kot pomoč pri iskanju zaposlitve, toda dokazani so zgolj njihovi 
kratkoročni učinki. Programi usposabljanja na delovnem mestu imajo ugodne učinke 
predvsem v srednjeročnem obdobju. Programi,  namenjeni mladim, ne kažejo nič 
boljših rezultatov od splošnih programov, niti se niso pokazale večje razlike med 
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spoloma. Vplivi APZ na gibanje stopnje brezposelnosti so zgolj kratkoročni. Card 
(2009, 8) je z raziskavo potrdil pomen vnaprej postavljenih spremenljivk, s katerimi se 
meri učinkovitost programov. Najpomembnejša ugotovitev študije je, da je smiselno 
izvajati srednjeročne raziskave, saj se pri večini programov učinki odrazijo šele v 
daljšem obdobju, medtem ko lahko na kratek rok pokažejo negativen ali pozitiven 
rezultat, ki pa je srednjeročno ravno obraten.  Pomembna je tudi ugotovitev (Card 2009, 
26), da dajejo študije, ki temeljijo na podatkih o registrirani brezposelnosti, boljše 
rezultate od študij, ki temeljijo na zaposlenosti in plačah. 

V Sloveniji so  aktivnosti APZ podrobno opredeljene v dokumentu »Program 
ukrepov APZ«, ki določa strateške cilje programa, vrste ukrepov APZ, cilje in 
pričakovane rezultate ukrepov, aktivnosti in kazalnike spremljanja po posameznih 
ukrepih ter vire financiranja. Ta dokument je Vlada Republike Slovenije doslej 
(vključno z letom 2006) sprejemala za posamezno koledarsko leto, v letu 2007 pa ga je 
potrdila za obdobje 2007−2013, kar je skladno z drugim obdobjem črpanja sredstev 
evropskih strukturnih skladov. S tem je Vlada RS odpravila problem neravnovesja med 
izvedbenimi načrti in potrebnimi viri financiranja ter posredno izrazila namen, da se 
večina aktivnosti APZ sofinancira iz evropskih sredstev in izvaja skladno z evropskimi 
smernicami na področju brezposelnosti in zaposlovanja. 

V magistrski nalogi bomo večjo pozornost namenili  programom APZ za obdobje 
2004−2006, saj se njen empirični del nanaša na to obdobje. Omejili se bomo na 
programe, ki so namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih oseb. 
Program APZ 2007−2013 nas zanima zlasti s stališča prikaza nadaljnjega razvoja na 
področju APZ,   v ključnih elementih pa ga bomo primerjali s preteklim finančnim 
obdobjem. 

V letnih programih APZ so določene predvsem ciljne skupine, vrste stroškov, 
število udeležencev in letni obseg sredstev v skladu s sprejetim proračunom, 
namenjenim za izvajanje programov22. Letni program APZ temelji na analizi stanja na 
trgu dela23, zaposlenosti in brezposelnosti v preteklem letu, večletni program APZ pa v 
analizo vključuje podatke za obdobje 1996−2005. Ta analiza omogoča pripravo ocene 
gospodarskega trenda, gospodarske rasti, produktivnosti dela in njihovega vpliva na 
gibanje zaposlovanja, vendar so ocene, ki izhajajo iz letnih programov, zgolj pavšalne 
in se zato iz leta v leto v opazovanem obdobju praktično ne spreminjajo. 

                                                 
22 Ukrepi in programi APZ so podrobneje določeni v Pravilniku o izvajanju ukrepov APZ, 

ki ga sprejme minister za delo. 
23 Podrobneje o tem v nadaljevanju magistrske naloge. 
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2.4.1 Prednostna področja APZ 

Letni programi APZ v opazovanem obdobju so usmerjeni predvsem na naslednja 
prednostna področja: 

- Spodbujanje in podpora brezposelnim osebam, da aktivno pristopijo k 
reševanju lastne brezposelnosti (zaposlitev oz. ohranitev zaposlitve). 

− Izboljšanje zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih oseb, ki se izvaja tako v 
programih usposabljanja kot tudi v programih izobraževanja. V slednjih imajo 
prednost brezposelne osebe brez ustrezne izobrazbe, omogočila naj bi se jim 
ustrezna prekvalifikacija. V programih usposabljanja je poudarek na 
usposabljanju za deficitarne poklice24. V te programe se bodo prednostno 
vključevali mladi in starejši od 55 let s suficitarnimi poklici ali zdravstvenimi 
ovirami ter invalidi(zlasti delovni invalidi). 

− Zmanjševanje strukturnih neskladij na trgu dela, ki so posledica nizke stopnje 
izobrazbe iskalcev zaposlitve, ki ne ustreza povpraševanju delodajalcev na trgu 
dela. Ti ukrepi niso namenjeni zgolj brezposelnim osebam, temveč tudi 
zaposlenim (vseživljenjsko učenje). Njihov glavni namen je odpravljanje 
strukturnih neskladij na trgu dela in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti. 
Ciljne skupine teh programov so dolgotrajno brezposelne ženske, ki bodo 
usmerjene v javna dela, netržne zaposlitvene programe in v samozaposlitev. 

− Zmanjševanje razlik med regijami, predvsem s spodbujanjem zaposlovanja v 
regijah z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Tem regijam se nameni 70% 
vseh razpoložljivih sredstev APZ. 

− Pospeševanje razvoja novih programov in poklicev (storitvene dejavnosti, 
zlasti socialne storitve). 

− Zagotavljanje dostopa do zaposlitve in usposabljanja v celotnem aktivnem 
obdobju. V ospredju so zlasti iskalci prve zaposlitve do dopolnjene starosti 26 
let, drugi iskalci prve zaposlitve ter starejši od 55 let. Posebna pozornost je 
namenjena promociji starostno uravnoteženih delovnih kolektivov in 
delovnega potenciala starejših delavcev. 

− Zagotavljanje enakih možnosti dostopa do trga dela in zaposlitev predvsem 
žensk, kar bo omogočalo ohranjanje uravnotežene spolne strukture 
brezposelnih. 

Iz vseh treh letnih programov APZ je kot temeljni cilj možno razbrati zniževanje 
deleža dolgotrajno brezposelnih oseb, brezposelnih oseb brez izobrazbe, delež mladih in 

                                                 
24 ZRSZ med deficitarne poklice šteje poklice, pri katerih povpraševanje delodajalcev 

presega ponudbo registriranih brezposelnih oseb na letni ravni, in sicer za 50% ali več po 
programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, ter za 80% in več po programih 
srednjega, višjega in visokega izobraževanja. 
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starejših od 55 let, iz česar lahko sklepamo, da so iz programov APZ izključeni moški, 
stari med 26 in 55 let, ki so bodisi zaposleni ali kratkotrajno brezposelni in imajo 
deficitarni poklic. 

V programu APZ 2007−2013 so bolje opredeljeni izzivi na področju zaposlovanja, 
saj je bila v njem upoštevana analiza trga dela, narejena za daljše časovno obdobje: 

− Visok delež dolgotrajno brezposelnih, ki se je v zadnjih desetih letih celo 
povečal. 

− Porast strukturne brezposelnosti; na eni strani imamo večje število visoko 
izobraženih oseb s suficitarno izobrazbo, na drugi strani pa porast števila 
brezposelnih oseb brez izobrazbe. 

− Stopnja zaposlenih starejših oseb (55−64 let) je med najnižjimi v EU. 
− Delež mladih z visoko izobrazbo se v strukturi brezposelnosti zelo počasi 

zmanjšuje. 
− Kljub upadanju stopnje brezposelnosti se še vedno povečuje število 

brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo ter število brezposelnih žensk. 

Vsebinsko se prednostna področja večletnega programa APZ ne razlikujejo od 
predhodnih letnih programov. 

2.4.2 Ukrepi APZ v programskem obdobju 2004−2006 

Aktivnosti programov APZ  v  opazovanem obdobju od leta 2004 do leta 2006 so 
bile razdeljene na ukrepe glede na zastavljene cilje25. V opazovanih treh letih se je 
njihovo število sicer spreminjalo, a medsebojna primerjava je pokazala, da do 
vsebinskih sprememb ni prišlo, zato bomo v nadaljevanju izhajali iz programa ukrepov 
APZ za leto 2006. 

1. ukrep: Poklicna orientacija in pomoč pri zaposlitvi26

       Cilj tega ukrepa je bila pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve in informiranje 
o poklicnih možnostih ter izboljšanje možnosti brezposelnih oseb na trgu dela. Ukrep je 
vseboval dejavnosti splošnega svetovanja in informiranja brezposelnih, poklicne 
orientacije, pomoči pri zaposlitvi in pomoči pri samozaposlitvi. Ciljno skupino so 
predstavljale vse brezposelne osebe in tudi osebe v postopku izgubljanja zaposlitve. Ta 
ukrep ni bil sofinanciran iz evropskih sredstev. 

                                                 
25 Tu ločimo ukrepe za reguliranje ponudbe delovne sile (za zmanjševanje strukturne 

brezposelnosti), reguliranje povpraševanja po delovni sili (programi za ohranjanje delovnih 
mest, odpiranje novih delovnih mest ter javna dela) ter ukrepe za usklajevanje med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili (zmanjševanje frikcijske brezposelnosti, analiza trga dela, 
predvidevanje sprememb na trgu dela, odgovornost za programe APZ) (Svetlik  2002, 
180−181). 

26 V letih 2004 in 2005 je bil ta ukrep razdeljen na dva dela: informiranje in poklicno 
svetovanje ter svetovanje in pomoč pri zaposlitvi. 
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2. ukrep: Usposabljanje in izobraževanje 
       Cilj tega ukrepa je bil dvig usposobljenosti oziroma izobrazbene ravni in povečanje 
zaposlitvenih možnosti na trgu dela. V okviru tega ukrepa je ZRSZ izvajal devet 
dejavnosti: institucionalno usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu in 
integrirani programi usposabljanja, formalno izobraževanje, projektno učenje za mlade 
odrasle, skladi dela, nacionalne poklicne kvalifikacije, sofinanciranje usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih, usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi 
usposabljanja za invalide ter usposabljanje v učnih delavnicah in učnih podjetjih. Ciljno 
skupino so predstavljale vse brezposelne osebe in tudi osebe v postopku izgubljanja 
zaposlitve, zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in perspektivnih sektorjih ter invalidi. 
Ukrep je bil skoraj v celoti sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, z izjemo dveh 
dejavnosti: skladi dela in sofinanciranje usposabljanja ter izobraževanja zaposlenih. 

3. ukrep:Spodbude za zaposlovanje 
       Osnovni cilj tega ukrepa je bilo pospeševanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitve. 
Predvidenih je bilo sedem dejavnosti, od tega sta bili iz Evropskega socialnega sklada 
sofinancirani le dve: subvencije za samozaposlitev ter spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših. Dejavnosti so: ohranitev delovnih mest po ZPRPTGDT27, nadomestitev dela 
plače za ohranitev delovnih mest, spodbujanje novega zaposlovanja, subvencije za 
samozaposlitev28, povračila prispevkov delodajalca, nadomestitev dela plače invalidu in 
težje zaposljivi osebi29, spodbujanje novega zaposlovanja starejših. 

4. ukrep: Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest 
Cilj tega ukrepa je bil nuditi pomoč pri zaposlovanju skupin brezposelnih oseb, ki težko 
najdejo zaposlitev30, in je namenjen ustvarjanju novih delovnih mest. Za ta ukrep so bile 
predvidene štiri dejavnosti: lokalni zaposlitveni programi (javna dela), subvencioniranje 
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu, osebne asistence in oskrbovanje invalidov – 
program »Invalidi invalidom«, pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, 
projekti netržnih zaposlitvenih programov. Razen druge so bile vse dejavnosti 
sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada. 

5. ukrep: Eksperimentalni programi 
        Cilj teh programov je bil poiskati nove rešitve za vključevanje ciljnih skupin na trg 
dela, v iskanju dejavnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, aktivirajo in motivirajo 
osebe za iskanje zaposlitve, pa tudi promocija zaposlovanja starejših. V okviru tega 

                                                 
27 Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 
28 Tej dejavnosti je bil v letih 2004 in 2005 namenjen poseben ukrep. 
29 V letih 2004 in 2005 je APZ za usposabljanje in zaposlovanje invalidov namenil poseben 

ukrep. 
30  V skupine brezposelnih oseb, ki težko najdejo zaposlitev, se uvrščajo: Romi, starejši od 

50 let, osebe s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe, zdravljeni odvisniki, osebe po prestajanju 
zaporne kazni, brezposelne ženske, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb več kot dve leti, 
dolgotrajno brezposelni mladi, mladi, ki so opustili šolanje, žrtve nasilja in druge skupine. 
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ukrepa so se izvajale tri dejavnosti: program pobude Skupnosti EQUAL31, svetovalnica 
za uspešen nastop na trgu dela, boj proti starostni diskriminaciji na trgu delovne sile v 
Sloveniji. Pretežni del ciljne populacije so predstavljali: Romi, invalidi, ženske, mladi, 
žrtve trgovine z ljudmi, nekdanji zaporniki, nekdanji odvisniki od drog in alkohola, 
brezposelni in diskriminirane osebe zaradi spolne usmerjenosti. Nobena dejavnost ni 
bila sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada. Vlada RS je v obdobju 2004−2006 
za izvajanje programov APZ namenila dobrih 250 mio EUR32, od tega naj bi Evropski 
socialni sklad prispeval dobrih 56 mio EUR33, kar predstavlja petino sredstev APZ. 

2.4.3 Pregled ukrepov APZ v programskem obdobju 2007−2013 

Program APZ za obdobje 2007−2013 temelji na analizi trga dela v času od leta 
1996 do leta 2005 in upošteva evropske smernice na področju zaposlovanja do leta 2010 
(Vlada RS 2007, 5). 

1. ukrep: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
V okviru tega ukrepa so bodo izvajale tri dejavnosti, ki so namenjene brezposelnim 

osebam in delavcem v postopku izgube zaposlitve:  

− poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje, 
− pomoč pri iskanju zaposlitve, 
− razvoj in izvajanje novih oblik pomoči. 

APZ temu ukrepu za celotno obdobje namenja dobrih 22 mio EUR, sofinanciran pa bo 
iz Evropskega socialnega sklada. 

2. ukrep: Usposabljanje in izobraževanje 
V okviru tega ukrepa je predvidenih pet dejavnosti: 

− programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, 
− programi praktičnega usposabljanja, 
− programi izobraževanja, 
− usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, 
− preventivni in inovativni projekti na trgu dela. 

Obseg predvidenih sredstev za ta ukrep znaša  82,5 mio EUR. 
3. ukrep: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
Dejavnosti tega ukrepa skoraj v celoti predstavljajo državno pomoč in so: 

− spodbujanje samozaposlovanja, 
− subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, 

                                                 
31 EQUAL se je v letih 2004 in 2005 izvajal kot samostojni ukrep. 
32 Preračunano po paritetnem tečaju 1 EUR = 239,64 SIT. 
33 Upoštevan je 100% delež javnih izdatkov (evropski in slovenski del). 
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− povračila stroškov dela, 
− spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij, 
− ohranitev delovnih mest. 

Sredstva, namenjena uresničevanju tega ukrepa, znašajo 108 mio EUR. 
4. ukrep: Programi za povečevanje socialne vključenosti 
Ta ukrep vključuje štiri dejavnosti, namenjene pospešenemu vključevanju 
brezposelnih oseb, zlasti neaktivnih, na trg dela: 

− spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti, 
− spodbujanje zaposlitvenih možnosti,  
− inovativni programi za pospeševanje socialnega vključevanja in boja proti 

zapostavljanju na trgu delu. 

Razpoložljiva sredstva: 156 mio EUR. 
Za potrebe izvajanja APZ v obdobju 2007−2013 ima ZRSZ tako na voljo 370 mio 

EUR sredstev, kar pomeni približno 550 EUR na posamezno brezposelno osebo v enem 
letu. 

2.5 Nacionalni strateški referenčni okvir in trg dela 

Nacionalni strateški referenčni okvir (v nadaljevanju: NSRO) je izpeljan iz 
Strategije razvoja Slovenije in predstavlja osnovo za pripravo sedemletnega državnega 
razvojnega programa. Je dokument, ki zagotavlja strateški pristop z jasno postavljenimi 
instrumenti in cilji razvoja Slovenije v obdobju 2007−2013. NSRO vključuje tiste 
programe in projekte, ki bodo sofinancirani iz sredstev evropskega proračuna in ki bodo 
izpolnjevali kriterije novih uredb EU s področja kohezijske politike za obdobje 
2007−2013. Evropska komisija ga je potrdila junija 2007. 

Z vidika črpanja evropskih sredstev opredeljuje NSRO generalno strategijo države 
za doseganje hitrejše konvergence, vključuje prednostne naloge, okvirno letno dodelitev 
sredstev in seznam operativnih programov. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko v njem opredeljuje porabo 4,2 milijarde EUR, ki jih bo prejela od 
EU za zagotavljanje rasti in delovnih mest v sedemletnem obdobju. (EUSKLADI, 2. 11. 
2008)  

Slovenija je že v postopku priprave NSRO namenila veliko pozornost tesnemu 
sodelovanju med partnerji − državo in Evropsko komisijo na eni strani ter drugimi 
organi in telesi, kot so: pristojna regionalna, lokalna in druga javna telesa, gospodarski 
in socialni partnerji ter drugi resorni organi, ki predstavljajo civilno družbo, okoljski 
partnerji, nevladne organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje enakosti med 
moškimi iz ženskami.  

Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s 
spodbujanjem gospodarske rasti, z ustvarjanjem delovnih mest in s krepitvijo 
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človeškega kapitala ter z zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še 
posebej med regijami. Navedena usmeritev po eni strani opredeljuje blaginjo kot 
globalni cilj, po drugi pa daje poseben poudarek spodbujanju rasti in ustvarjanju 
delovnih mest, torej ključnima ciljema lizbonske strategije, ter skladnemu razvoju.  
Strateške prednostne naloge Slovenije za 2007–2013, določene v  NSRO, so: spodbujati 
podjetništvo, inovacije in tehnološki razvoj; izboljšati kakovost izobraževalnega 
sistema, usposabljanja ter raziskav in razvojnih dejavnosti; izboljšati fleksibilnost 
delovne sile in obenem zagotoviti varnost zaposlitve, zlasti z ustvarjanjem delovnih 
mest in spodbujanjem socialne vključenosti; zagotavljati možnosti za rast s trajnostno 
mobilnostjo, ki izboljšuje kakovost okolja, in z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture 
spodbujati uravnotežen regionalni razvoj. Poudarek je na izboljšavi institucionalnih in 
upravnih zmožnosti, zlasti javnega sektorja, saj je to potreben pogoj za pospešitev 
gospodarske rasti v Sloveniji.  

Cilje NSRO na področju zaposlovanja bo Slovenija dosegla z izvedbo operativnega 
programa razvoja človeških virov (v nadaljevanju: OP RČV), ki predstavlja enostaven 
in transparenten programski okvir, znotraj katerega se bodo izvajale posamezne 
prednostne naloge, operacije in dejavnosti.   

NSRO in cilji na področju trga dela in zaposlovanja   

NSRO v skladu s cilji lizbonske strategije  zasleduje tudi cilje na področju 
zaposlovanja. Temeljna sprememba v primerjavi s predhodnim obdobjem je 
spodbujanje brezposelnih oseb in prejemnikov socialnih transferjev za aktivno iskanje 
dela ter razvijanje njihovih sposobnosti, pa tudi sprejemanje občasnih in začasnih 
zaposlitev. Poudarek je na povečevanju zaposljivosti posameznika in ozaveščanju o 
lastni odgovornosti za svojo poklicno pot, pa tudi povečevanje prilagodljivosti delavcev 
in podjetij. V tem pogledu NSRO v celoti povzema smernice ESZ. 
Med petimi specifičnimi tematskimi in teritorialnimi cilji se dva v celoti nanašata na trg 
delovne sile, prvi pa delno (Vlada RS 2007, 72): spodbujanje podjetništva, izboljšanje 
kakovosti sistema izobraževanja in usposabljanja, izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob 
zagotavljanju varnosti zaposlitve, še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter 
spodbujanjem socialne vključenosti. 

Cilji NSRO na trgu dela, ki naj bi bili doseženi konec leta 2013, so: 

− povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti z 
10,1% na 15%, 

− število novo ustvarjenih delovnih mest: 27.50034, 
− število bruto ustvarjenih delovnih mest: 33.900, 
                                                 
34 Po podatkih ZRSZ je bilo s sredstvi Evropskega socialnega sklada v obdobju 2004−2006 

ustvarjenih 4.000 novih delovnih mest. 
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− povečanje stopnje zaposlenosti za 1,7%35, 
− zmanjšanje stopnje registrirane brezposelnosti za 2,2%36, 
− zmanjšanje razlike med moško in žensko stopnjo registrirane brezposelnosti za 

10%, kar pomeni 0,36%. 

Tako zastavljene cilje na področju zaposlovanja bo Slovenija uresničevala s 756 
mio EUR, ki pripadajo Evropskemu socialnemu skladu37. Preračunano na prebivalca RS 
to predstavlja približno 54 EUR na leto. 

 
 
 
 
 
                                                 
35 Le-ta je v letu načrtovanja (2007) znašala 65,9%. 
36 Le-ta je po NSRO v letu načrtovanja (2007) znašala 10,2%. 
37 Razmerje med ESS in ESRR je 28:72. To pomeni, da se Slovenija uvršča med države z 

večjim deležem sredstev, namenjenih razvoju človeških virov. Slovenija v tem pogledu 
prehiteva države, kot so Grčija, Portugalska, Španija itd., ki ne sodijo med razvitejše države EU, 
zaostaja pa npr. za Irsko. 
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3 STANJE IN GIBANJA NA TRGU DELA 

Trg dela je trg, ki določa plače, obseg in druge značilnosti zaposlitve. Ponudba in 
povpraševanje na trgu dela se oblikujeta tako, da delodajalci povprašujejo po delu in 
najemajo delavce, delojemalci pa iščejo zaposlitev in ponujajo storitev dela. 

Trg dela je lahko lokalni, mednarodni, bolj ali manj regulirani, primarni, sekundarni 
itd. Zaradi narave razmerja med delodajalci in delojemalci se je v sodobni družbi razvila 
posebna zakonodaja in vrsta institucij, ki urejajo njegovo delovanje (Malačič 2005, 29). 
Siebert (1997, 4) pravi, da trg dela ne bo dovolj dobro funkcioniral brez primernega 
spleta medsebojno povezanih institucij in ustreznega dogovora med ključnimi akterji. 

3.1 Stanje in temeljni problemi na trgu dela v EU 

Trenutno stanje na področju delovne sile in trga dela   v svetu, še posebej pa v EU, 
označuje nizek delež aktivne populacije, potreba po rasti kakovosti človeških virov, 
potreba po rasti delovnih mest, ki ustvarjajo večjo dodano vrednost, strukturna 
neskladja na trgu dela, rast brezposelnosti, neenake možnosti dostopa do trga dela in 
znanja. 

Pomembna značilnost je nizek delež aktivne populacije, do česar prihaja predvsem 
zaradi zmanjševanja rodnosti, podaljševanja življenjske dobe (t.j. staranja prebivalstva) 
in začetnega izobraževanja. Cilj politike je dviganje stopnje delovne aktivnosti in 
zagotavljanje obnavljanja prebivalstva brez pretiranih imigracijskih tokov. S 
problemom hitrega staranja prebivalstva se sooča večina evropskih držav, kar se odraža 
v nižjem življenjskem standardu. Kot v svoji študiji navaja Young (2002, 14), so se s 
problematiko staranja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjali številni 
ekonomisti, med drugim Cutler, Poterba, Sheiner. Rešitev vidijo v izrazitem 
tehnološkem napredku, ki bi nadomestil velik izpad delovne sile. 

Druga značilnost je rast kakovosti človeških virov, s katero naj bi odgovarjali na 
izzive na znanju temelječega gospodarstva in družbe. Politika zaposlovanja naj bi 
skupaj s politiko izobraževanja ta trend še okrepila, in sicer z dograjevanjem standarda 
splošne izobrazbe s ključnimi kompetencami, odkrivanjem in pospeševanjem prenosa 
tihega (poleg eksplicitnega) znanja ter s pospeševanjem vseživljenjskega 
izobraževanja/učenja. Raziskave38 kažejo, da je glavna gonilna sila vseživljenjskega 
učenja naraščajoče povpraševanje po bolj usposobljeni delovni sili, ki ga obstoječi 
sistemi izobraževanja ne dohajajo. Vendar pa Sohnesen (2005, 14) ugotavlja, da se s 
starostjo število tistih, ki se ponovno vključijo v sistem izobraževanja, nelinearno 

                                                 
38 Sklicujemo se na raziskavo z naslovom »Investment in human capital through post-

compulsory education and training«, ki jo je leta 2002 izvedel Blondel, raziskavo OECD iz leta 
2003 »Financing education – investment and returns, analysis of the world education 
indicators« ter raziskavo »Returns to investment in education« v izvedbi Psacharoupoulusa iz 
leta 2002. 

29 



Napaka! Slog ni definiran. 
 

zmanjšuje. Študija je tudi pokazala, da primarno izobraževanje ostaja donosna naložba 
do starosti 35 let, sekundarno in terciarno izobraževanje do starosti 45−50 let. 
Investicije v starejše delavce z ekonomske vidika nimajo pozitivnih izidov. Poudarja, da 
ima še vedno največjo vrednost zgodnje učenje. 

Tretja značilnost je povečevanje kakovosti delovnih mest v smeri naraščajoče 
zahtevnosti glede znanja in sposobnosti zaposlenih. Ta trend se bo, s pospeševanjem 
razvoja na znanju temelječega gospodarstva, še krepil.  

Četrta značilnost so strukturna neskladja na trgu delovne sile, ki se kažejo, kot 
ugotavlja tudi Morgan (2001, 15), zlasti v vrsti in zahtevnosti del na eni ter 
razpoložljivem znanju in sposobnostih na drugi strani, pa tudi v regionalnih neskladjih. 
Vzroke strukturnih neskladij v veliki meri pripisuje delovanju sindikatov, zakonsko 
določeni minimalni plači, zagotovljeni visoki stopnji varnosti zaposlitve in davčnemu 
klinu. Politika zaposlovanja ta problem rešuje z aktiviranjem brezposelnih, s 
povečevanjem njihove zaposljivosti, pospeševanjem prožnih oblik zaposlovanja in tudi 
z upoštevanjem novih oblik dela in zaposlovanja kot osnove za zagotavljanje socialne 
varnosti.  

Peta značilnost je, da postaja trg dela eden ključnih elementov učinkovitega 
gospodarskega razvoja in podjetniških reform. Najresnejša težava, s katero se soočajo 
razvita gospodarstva (EU, ZDA), pa je brezposelnost. Države OECD se običajno 
odločajo med alternativnima trgoma dela: prilagodljivim trgom dela, ki ga omejujejo 
velike plačne razlike, in neprilagodljivim trgom dela, ki ga hromi brezposelnost. 
Temeljna napaka obstoječih politik trga dela je (Slovenija jutri, 9. 8. 2008), da skušajo s 
socialnimi politikami porazdeljevati breme brezposelnosti, namesto da bi z višjo 
gospodarsko rastjo brezposelnost dejansko zmanjševali, s socialno politiko pa predvsem 
omogočali in spodbujali aktivnost prebivalstva kot sredstvo socialne varnosti in 
družbene vključenosti. 

Šesta značilnost je nevarnost neenakega dostopa do znanja in dela ter povečevanja 
socialnih razlik. Obstaja nevarnost vse bolj neenakomerne porazdelitve dela med 
različne segmente populacije. Dejavniki, ki nekaterim ne omogočajo enakih možnosti 
dostopa do znanja in dela, so različni (Guzi 2008, 23); med njimi prevladujeta zlasti 
geografska porazdelitev populacije in ustvarjeni zaslužek družine. Empirično je 
dokazano, da je izobrazbena raven populacije na področjih z univerzo višja od ravni na 
tistih področjih, ki so bolj oddaljena od univerz..Oddaljenost študija je namreč povezana 
s stroški študija; koliko le-teh lahko prenesemo, pa je odvisno od višine dohodkov in 
deleža, ki ga lahko namenimo za izobraževanje. Te značilnosti se zlasti odražajo na 
področju sekundarnega in terciarnega izobraževanja. 
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3.2 Ocena učinkovitosti na trgu dela v EU za leta 2006−2008 

Leta 2006 so se trgi dela na podlagi hitre gospodarske rasti krepko razmahnili. Po 
skromni rasti v prejšnjih letih se je rast zaposlovanja v EU27 leta 2006 znatno povečala 
in je bila z 1,6% najmočnejša od leta 2000. Povečala se je tudi produktivnost dela. 

Napredek na področju zaposlovanja je bil najboljši od leta 2000, saj je bil pri 
splošni zaposlenosti 70%, pri zaposlenosti žensk 60% in starejših delavcev 50%. 
Skupno je 27 držav članic EU v letu 2006 doseglo naslednje rezultate (Optem 2007, 
11): 

− dosežena stopnja splošne zaposlenosti: 64,3%, 
− dosežena stopnja zaposlenosti žensk: 57,1%, 
− dosežena stopnja zaposlenosti starejših delavcev: 43,5%. 

Kljub temu napredku se zdi, da bo EU v naslednjih štirih letih težko dosegla cilj 
splošne stopnje zaposlenosti in cilj stopnje zaposlenosti starejših delavcev, medtem ko 
se zdi cilj o predvideni stopnji zaposlenosti žensk uresničljiv. Vsekakor pa je spodbuden 
podatek, da se je prvič po desetih letih zaposlovanje povečalo v vseh državah članicah 
EU. 

V letu 2006 je v EU27  znašalo neto povečanje novih delovnih mest več kot štiri 
milijone, pri čemer je bila zastopanost žensk malo večja od moških. Kar dve tretjini so 
glede na starost k rasti zaposlovanja prispevali »delavci v najboljših letih«. 

Kljub splošnemu povečanju zaposlovanja v EU pa še vedno obstajajo velike razlike 
med posameznimi članicami EU27. 

Iz tabele 3.1. je razvidno, kakšna so bila gibanja na trgu dela v letu 2007 v 
primerjavi s prejšnjim letom in glede na zastavljene cilje za leto 2010. Posebej so 
prikazani podatki o stopnji zaposlenosti žensk in starejših oseb. 
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Tabela 3.1 Zaposlenost v EU27 leta 2007 glede na cilje za leto 2010 

 C e lotna  stopnja  zapo sl enos ti S topnja za pos lenosti  žensk Stopnja  zapo sle nost i s tar ejš ih  
 2007 S pre me m . 

2006-07  
S pre me

m . 2000 -
07  

O dst op. 
o d c ilj a 

2010 

200 7 S pre m e
m . 

2006 -07  

S pre me
m. 

2000 -0 7 

O dst op. 
o d c ilj a 

2010 

2007 S pre me
m. 

20 06-07 

S pre me
m.  

20 00-07 

O dsto p. 
od  c ilja  

2 010 

BE 62 1 1,5 8 55,3 1,3 3,8 4,7 34,4 2,4 0,1 15,6 

BG 61,7 3,1 11,3 8,3 57,6 3 11,3 2,4 42,6 3 21,8 7,4 

C Z 66,1 0,8 1,1 3,9 57,3 0,5 0,4 2,7 46 0,8 9,7 4 

DK 77,1 - 0,3 0,8 >  73,2 - 0,2 1,6 >  58,6 -2,1 2,9 > 

DE 69,4 1,9 3,8 0,6 64 1,8 5,9 >  51,5 3,1 13,9 > 

EE 69,4 1,3 9 0,6 65,9 0,6 9 >  60 1,5 13,7 > 

IE  69,1 0,5 3,9 0,9 60,6 1,3 6,7 >  53,8 0,7 8,5 > 

EL 61,4 0,4 4,9 8,6 47,9 0,5 6,2 12,1 42,4 0,1 3,4 7,6 

ES  65,6 0,8 9,3 4,4 54,7 1,5 13,4 5,3 44,6 0,5 7,6 5,4 

F R 64,6 0,8 2,5 5,4 60 1,2 4,8 >  38,3 0,2 8,4 11,7 

IT  58,7 0,3 5 11,3 46,6 0,3 7 13,4 33,8 1,3 6,1 16,2 

CY 71 1,4 5,3 >  62,4 2,1 8,9 >  55,9 2,3 6,5 > 

LV 68,3 2 10,8 1,7 64,4 2 10,6 >  57,7 4,4 21,7 > 

LT 64,9 1,3 5,8 5,1 62,2 1,2 4,5 >  53,4 3,8 13 > 

LU 62,6 0 0,9 6,4 55 0,4 4,9 5 32,9 -0,3 6,2 17,1 

HU 57,3 0 1 12,7 50,9 - 0,2 12 9,1 33,1 -0,5 10,9 5,416,9 

M T 55,7 0,9 1,5 14,3 36,9 2 3,8 23,1 28,3 -1,7 -0,2 1121,7 

NL 76 1,7 3,1 >  69,6 1,9 6,1 >  50,9 3,2 12,7 > 

AT 71,4 1,2 2,9 >  64,4 0,9 4,8 >  38,6 3,1 9,8 11,4 

PL 57,0 2,5 2 13 50,6 2,4 1,7 9,4 29,7 1,6 1,3 20,3 

PT 67,8 - 0,1 - 0,6 2,2 61,9 - 0,1 1,4 >  50,9 0,8 0,2 > 

RO 58,8 0 1,2 11,2 52,8 - 0,2 1,0 7,2 51,4 -0,3 4,1 8,6 

SI 67,8 1,2 5 2,2 62,6 0,8 4,2 >  33,5 0,9 10,8 16,5 

SK 60,7 1,3 3,9 9,3 53 1,1 1,5 7,8 35,6 2,5 14,3 14,4 

FI 70,3 1 3,1 >  68,5 1,2 4,3 >  55 0,5 13,4 > 

SE 74,2 1,1 1,2 >  71,8 1,1 0,9 >  70 0,4 5,1 > 

UK 71,3 - 0,2 0,1 >  65,5 - 0,3 0,8 >  57,4 0 6,7 > 

EU
-27 

65,4 0,9 3,2 4,6 58,3 1 4,6 1,7 44,7 1,2 7,8 5,3 

EU
-15 

66,9 0,7 3,5 3,1 59,7 1 5,6 0,3 46,6 1,3 8,8 3,4 

  

Vir: EC 2008 (23. 1. 2009) 

V letih 2007−2008 so še vsi navedeni kazalniki pozitivni, vendar so se stopnje rasti 
zmanjšale. V letu 2006 je stopnja rasti realnega BDP znašala 3%, v naslednjem letu 
2,9%, v letu 2008 pa je padla na 2,7%. 

Prav tako se je upočasnila rast zaposlenosti prebivalstva −EU27. V letu 2007 je 
padla na 1,4%, že v naslednjem letu na 1,1%. Produktivnost dela je v letu 2007 celo 
zrasla za 0,1 odstotne točke glede na leto 2006 in ostala na isti ravni v letu 2008. (EC 
2008, 275)39  

Stopnja celotne zaposlenosti je v letu 2007 znašala 65,4%, kar predstavlja 0,9 
odstotne točke več kot v letu 2006. Ciljna vrednost zaposlenosti žensk za leto 2010 
(60%) je bila v letu 2007 že skorajda dosežena (58,3%), medtem ko za ciljno vrednostjo 
(50%) precej zaostaja stopnja zaposlenosti starejših, ki je v letu 2007 dosegla 44,7%. 

Podatki za leto 2008 so več kot skopi, saj se zaradi globalne finančne krize slabšajo 
vsi zgoraj navedeni kazalniki, kar pomeni ponovno oddaljevanje od postavljenih ciljev 
Lizbonske strategije za leto 2010. Evropska komisija v svojem zadnjem četrtletnem 
poročilu za leto 2008 navaja, da se je skupno število zaposlenih v letu 2008 povečalo za 

                                                 
39 V zgornje poglavje smo želeli vnesti novejše podatke, vendar letopis iz leta 2008, ki ga 

je izdal Eurostat, vključuje zgolj podatke do leta 2006. 
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2,2 mio glede na leto 2007, vendar pa je stopnja rasti zaposlenosti ostala nespremenjena. 
Zaposlenost se je najbolj zmanjšala v Veliki Britaniji in Španiji. Še v tretjem četrtletju 
pa so v Nemčiji in na Poljskem zabeležili pozitivno rast zaposlenosti. (EC , 23. 01. 
2009) 

Eurostat je letos precej skop s statističnimi podatki, saj se večina podatkov nanaša 
še na leto 2008. Eden redkih podatkov, ki so na voljo za leto 2009, je podatek o stopnji 
brezposelnosti EU27, ki je v obdobju od avgusta 2008 do julija 2009 narasla za 2%, 
torej na skupno 9%, v območju EU16 (evro območje) pa na 9,5%. 

Slika 3.1 Stopnja brezposelnosti v EU27, marec 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurostat (20. 9. 2009) 

Kot prikazuje slika 3.1, so marca 2009 zabeležili najvišjo stopnjo brezposelnosti v 
Španiji (17,4%), Latviji (16,1%), Litvi (15,5%), Estoniji (11,15%), na Irskem (10,6%) 
in Slovaškem (10,5%). Nizozemska je ohranila nizko stopnjo brezposelnosti (2,8%)40. 

3.3 Evropski trg dela in zaposlovanje težje zaposljivih oseb 

Problematika zaposlovanja mladih 
Mladina in starejši delavci sta skupini, ki zahtevata posebno pozornost politike. Da 

bi se izognili možnim neugodnim učinkom na gospodarsko rast in zmanjšali pritisk na 
sisteme socialne zaščite zaradi staranja prebivalstva, je treba okrepiti pristop k delu po 

                                                 
40 Vir podatkov: EUROSTAT (20. 9. 2009) 

33 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1f/EU_unemployment_march_2009.svg


Napaka! Slog ni definiran. 
 

življenjskih obdobjih, ki ga spodbuja Evropska komisija. Ustrezni ukrepi politike se 
morajo zato osredotočiti na povečanje vključevanja vseh starostnih skupin na trg dela in 
omogočati prehode v vseh življenjskih obdobjih (EC 2007, 3). 

Da bi se izboljšal položaj mladih na trgu dela so potrebna večja prizadevanja zlasti 
v politikah izobraževanja in usposabljanja. Brezposelnost mladih, ki iščejo prvo 
zaposlitev, ostaja pri njihovem uspešnem vključevanju na trg dela ključen izziv za 
mnoge države članice EU. Kljub znamenju splošnega nedavnega izboljšanja pa se mora 
pravi preboj na tem področju šele zgoditi. Stopnja brezposelnosti mladih v EU je s 
17,4%  visoka in se ni izboljšala glede na stopnjo odraslih v najboljših letih. Poleg tega 
kaže EU kot celota slabše rezultate od njenih mednarodnih partnerjev (ZDA, Kanada, 
Japonska). 

Mladi pogosto težko izpeljejo gladek in hiter prehod iz izobraževanja v poklicno 
življenje. Majhen, a pomemben delež mladih se težko prebije z začasnega in velikokrat 
slabo plačanega dela. Posebej ogroženi so mladi, ki so dlje časa odsotni na trgu dela, v 
sistemu izobraževanja ali usposabljanja. Nezadostna raven izobrazbe je eden glavnih 
razlogov za nizko uspešnost mladih na trgu dela. Zato so programi, ki zgodaj 
obravnavajo šolski neuspeh, mlade seznanijo s trgom dela in jih pripravijo na nujnost 
vseživljenjskega učenja, ki jim bo omogočilo razvijanje kvalifikacij v celotnem obdobju 
poklicnega življenja, ključni dejavnik za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Poleg 
tega bo boljše vključevanje tistih, ki so že dolgo brezposelni ali nedejavni, prav tako 
zahtevalo učinkovitejše strategije aktiviranja kot v preteklosti. Mladi tudi spadajo v 
kategorijo, na katero lahko negativno učinkujejo institucionalne določbe, ki dajejo 
prednost stalnim zaposlitvam na račun novih zaposlitev. Težave zaradi segmentacije 
trga dela bi bile lahko deloma odpravljene, če bi se mladim olajšalo zaposlovanje. 

Problematika zaposlovanja starejših 

Naslednji pomemben izziv predstavlja povečanje udeležbe starejših na trgu dela in 
odložitev njihovega umika s trga dela. Trenutno je več kot polovica ljudi v EU, starih od 
55 do 64 let, nedejavnih, večinoma  zaradi upokojitve, pa tudi zaradi šibkega zdravja, 
osebnih ali družinskih odgovornosti in prepričanja, da zanje ni dela (EC 2007, 4). 

 Nedavni rezultati kažejo, da so prizadevanja držav članic za izvajanje ukrepov v 
podporo dejavnemu staranju začela prinašati uspeh. Zaposlovanje starejših delavcev je 
bil eden najbolj dinamičnih elementov trga dela EU v zadnjih letih, s povečanjem 
stopnje zaposlenosti starejših delavcev za 7% od leta 2000. 

Večji del povečanja stopnje zaposlenosti starejših delavcev je nastal zaradi 
povečanja stopnje zaposlenosti starejših žensk, le-ta pa je posledica splošnega 
povečanja zaposlenosti žensk. V nasprotju s tem je povečanje stopnje zaposlenosti 
moških posledica odložitve njihovega umika s trga dela, kar je predvsem rezultat 
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dejavnikov, kot so reforme pokojninskih sistemov in sistemov socialne zaščite ter 
drugih nedavnih ukrepov, povezanih z dejavnim staranjem (EC 2007, 5). 

Nedavno povečanje zaposlenosti starejših delavcev ni povezano s povečanjem 
negotovosti glede njihovih zaposlitev, niti ni povezano s porastom krajšega delovnega 
časa ali samozaposlitve. Do rasti zaposlovanja je namreč večinoma prišlo v sektorjih, ki 
zahtevajo razmeroma visoko stopnjo kvalifikacij in temeljijo na znanju, in ne več v 
poklicih, ki zahtevajo zelo nizko raven usposobljenosti. 

Problematika aktivnega staranja 

Kljub nedavnim izboljšanjem pa so še naprej potrebna prizadevanja za spodbujanje 
dejavnega staranja. Po mednarodnih standardih ostaja udeležba starejših na trgu dela v 
Evropi nizka in stopnja zaposlenosti ljudi, starih od 55 do 64 let, je še vedno za 6,5 
odstotnih točk nižja od stockholmskega cilja − 50% do leta 2010. 

V državah članicah EU trenutno obstajajo različni pristopi do dejavnega staranja. 
Sistemi, ki so pri tem uspešnejši, vključujejo naslednje značilnosti (Zupančič 28. 10. 
2008): 

− dobra raven splošnega zdravja starejših in normalna starost ob odhodu v pokoj, 
ki je razumno visoka, 

− učinkovito oblikovani ukrepi dejavne politike dela in udeležba v 
vseživljenjskem učenju, 

− prožnost glede delovnega časa in organizacije dela, 
− omejeni finančni pritiski na starejše delavce, da se umaknejo s trga dela −tako 

finančne spodbude za hitrejšo upokojitev kot stroškovni pritiski na delodajalce, 
da raje zaposlujejo mlade kot starejše delavce.  

Nekatere države članice, zlasti nordijske države, so k dejavnemu staranju pristopale 
bolj celovito, zato so razmeroma bolj uspešno zaposlovale in obdržale starejše delavce 
kot druge (Zupančič 28. 10. 2008). 

Povečanje udeležbe starejših delavcev na trgu dela bo zahtevalo premagovanje 
stalnih ovir in zavor, s katerimi se soočajo pri zaposlovanju. Obravnavati je potrebno 
številne dejavnike. Poleg finančnih spodbud, vključenih v pokojninske sisteme, shem 
predčasnega upokojevanja in drugih elementov davčnih sistemov ter sistemov dajatev, 
prožnejšega določanja plač, ki je manj vezano na delovno dobo, splošni izzivi 
vključujejo tudi spremenjen odnos do starejših delavcev, ohranjanje in pospeševanje 
zdravja ter delovne zmogljivosti starajočih se delavcev, razvijanje znanj in zaposljivosti 
starejših delavcev z učinkovitim vseživljenjskim  učenjem. Zagotovljeni morajo biti 
ustrezni delovni pogoji, ki vključujejo prožnejši delovni čas in ureditve glede 
organizacije dela ter delovne priložnosti za starejšo delovno silo. Zagotoviti je potrebno 
splošno spodbudno okolje za dejavno starajoče se delavce. V tem pogledu se zdi 
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pomembno osvetliti tudi povezavo aktivnega staranja z gibanjem produktivnosti dela. 
Številne raziskave so pokazale, da je le-ta tesna, da je mogoče izboljšati produktivnost 
dela z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem, a da je zgolj s slednjima ni mogoče 
pojasnjevati. Werding (2008, 26) pojasnjuje, da je potrebno njuno soodvisnost iskati 
bolj na makro- kot mikroravni.  

Reševanje problema staranja prebivalstva in njegovega vpliva na delovno silo bo 
zahtevalo širše izvajanje celovitejših strategij. Potrebni so ukrepi, ki poudarjajo tako 
vključevanje starejših delavcev in izboljšanje njihove zaposljivosti kot tudi 
onemogočanje prezgodnjega umika s trga delovne sile. Ukrepanje v korist dejavnega 
staranja mora posebno pozornost posvečati spodbujanju dostopa do zaposlenosti v 
celotnem delovnem obdobju. Izčrpna strategija za dejavno staranje se mora osredotočiti 
na celotno življenjsko dobo in na vse starostne skupine, ne le na starejše delavce. 

3.4 Stanje in problemi trga dela v Sloveniji 

Slovenija mora skrbno uporabljati potenciale, ki jih predstavljajo njeni prebivalci. 
Razvoj, ki bi zahteval vedno manj zaposlenih, bi se lahko hitro sprevrgel v socialno in 
tudi ekonomsko težko obvladljive razmere. Zato strateške usmeritve razvoja stremijo h 
kar največji stopnji delovne aktivnosti v vseh starostnih skupinah, to je k takšni 
dohodkovni in socialni politiki, ki bo zagotavljala stimulativno plačilo za delo in 
spodbujala ljudi k aktivnemu zagotavljanju lastne socialne varnosti, hkrati pa tak pristop  
tudi omogočala z zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest kot rezultatom rasti 
gospodarske aktivnosti, ne pa zgolj z ohranjanjem delovnih mest zaradi socialne skrbi 
(povzeto po: Slovenija jutri, 9. 8. 2008). 

Hitrejša gospodarska rast je največji spodbujevalec zaposlenosti in najboljše 
sredstvo socialne varnosti ter družbene vključenosti prebivalstva. Slovenija je na 
področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela na ravni povprečja EU, z 
relativno visoko stopnjo socialne varnosti pa jo pogosto celo presega. Toda na preveč 
togem trgu dela so še vedno prevelika strukturna neskladja, izobrazbena raven je 
prenizka, delež nezahtevnih delovnih mest pa previsok. Zato potrebuje Slovenija v 
naslednjih desetih letih tudi pozitivni neto migracijski tok, ki bo dopolnjeval strukturne 
primanjkljaje na trgu dela.  

Slovenija mora povečati stopnjo zaposlenosti in razširiti delež zaposlenosti 
starejših, saj projekcija staranja slovenske populacije kaže, da naj bi jo leta 2050 
sestavljalo 12% prebivalstva, starega od 0 do 14 let, delež starejših od 65 let bi znašal 
okrog 36%, preostanek (52%) pa aktivno prebivalstvo (slika 3.2). Konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva je odvisna od kakovosti delovne sile. Zato potrebujemo 
reformo izobraževalnih programov in povečanje učinkovitosti študija ter stalno 
dopolnilno usposabljanje zaposlenih. Država bo spodbujala podjetja, da bodo izboljšala 
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izobrazbeno strukturo zaposlenih, povečala uporabo inovativnega znanja ter zaposlovala 
tudi težje zaposljive.  

Spremembe na trgu dela z gibkimi oblikami zaposlovanja (delo na domu in na 
daljavo, samozaposlovanje, krajši delovni čas itd.), ki jih spremljajo ustrezne oblike 
socialne varnosti, so način nižanja brezposelnosti, omogočajo pa tudi večjo 
prilagojenost zaposlenosti posameznikovim potrebam in željam. Posebna pozornost je 
namenjena zmanjšanju regionalnih neskladij pri zaposlovanju in omejevanju neenakosti 
na trgu dela. Zato prožnost trga dela zahteva visoko stopnjo socialnega soglasja in 
zaupanja. Kar nekaj študij se ukvarja z vprašanjem prožne varnosti. Veliko se jih 
zgleduje po danskem modelu, upoštevajoč značilnosti domačega trga dela in 
zakonodaje. Danska je država s stabilno nizko stopnjo brezposelnosti, ki se pogostokrat 
povezuje z modelom prožnega zaposlovanja. Ta nudi delodajalcu prednosti hitrega 
zaposlovanja in odpuščanja, delavcu pa v času nezaposlenosti ustrezno denarno 
nadomestilo in mu s tem omogoča socialno varnost. Andersen (2007, 3) poudarja, da 
nizke stopnje brezposelnosti na Danskem ne smemo tako enostavno pripisovati sistemu 
prožne varnosti − že zaradi tega ne, ker je bil le-ta prisoten že v 70-ih in 80-ih letih 
prejšnjega stoletja, ko se je Danska soočala s problemom visoke brezposelnosti. 
Razmere na trgu dela so se drastično spremenile z uvedbo večjega števila reform leta 
1990. Tedaj se je zgodil velik preskok iz pasivnih v aktivne oblike iskanja dela. Denarna 
nadomestila brezposelnim so se znižala in skrajšala, uvedle so se razne oblike začasnega 
dela za brezposelne. Kljub temu so denarna nadomestila v času brezposelnosti, izjemno 
velikodušna tudi v mednarodnem merilu. Andersen (2007, 7) v svoji študiji raziskuje 
razmere na danskem trgu dela v obdobju 1980−2005 in ugotavlja, da na letni ravni 
ugasne približno 10% delovnih mest in se jih približno toliko tudi na novo ustvari, kar 
je podobno večini drugih evropskih držav. Kar Dansko razlikuje od večine drugih EU 
držav, je razmerje med kratkoročno in dolgoročno brezposelnimi; prvih je vsaj za 50% 
več kot slednjih.  Andersen v svoji študiji empirično dokazuje, da nizka stopnja 
brezposelnosti bolj kot iz sistema prožne varnosti izhaja iz ukrepov, ki izvirajo iz 
reform. Kot pomembni element navaja znižanje davčnega bremena na plače in ukrepe, 
ki so vplivali na zmanjšanje agregatnega povpraševanja z zmanjšanjem rasti porabe tako 
javnega kot zasebnega sektorja. Na trgu dela predstavlja najpomembnejši ukrep 
zmanjševanje pravic brezposelnih. Največji premik je pomenila ukinitev pomoči za tiste 
brezposelne, ki so  se vključili v program APZ in po njegovem zaključku niso bili več 
upravičeni do pomoči za brezposelne. 

Slovenija je na področju zaposlovanja in trga dela v številnih potezah na ravni 
povprečja EU in v celoti upošteva ter sledi smernicam politike zaposlovanja. Od najbolj 
razvitih držav EU pa jo loči več značilnosti. V prihodnjem obdobju bomo z razvojno 
strategijo razreševali pet področij oziroma problemov: prenizko delovno aktivnost 
prebivalstva v določenih starostnih skupinah, prenizko izobrazbeno in kvalifikacijsko 
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raven, prevelik delež nezahtevnih delovnih mest, strukturna neskladja na trgu delovne 
sile in neenakost pri dostopu do dela in kapitala  

Nizka stopnja delovne aktivnosti v določenih starostnih skupinah. Izstopa zlasti 
nižja aktivnost starejših in mlajših generacij, ki je pogojena s poznim vstopom na trg 
delovne sile in zgodnjim izstopom iz njega. Trend staranja prebivalstva in nizke 
rodnosti je v Sloveniji podoben večini evropskih držav, hkrati pa se tudi stopnja delovne 
aktivnosti vsega prebivalstva giblje v okviru povprečja EU. Stopnja aktivnosti 
prebivalstva, starega med 15 in 64 let, je leta 2000 znašala 67,8 %, medtem ko je bila v 
EU15 v povprečju 69,6%. Glede na demografske napovedi se bo pod vplivom 
zniževanja deleža aktivnega prebivalstva Slovenija okrog leta 2011 začela soočati s 
pomanjkanjem delovne sile (Vošner 2007, 4).  

Prenizka izobrazbena in kvalifikacijska raven. V kakovosti delovne sile, merjene z 
izobrazbeno strukturo prebivalstva, Slovenija zaostaja za razvitejšimi evropskimi 
državami. Zlasti zaostaja v deležu aktivnega prebivalstva z več kot srednjo izobrazbo, ki 
je z 18% nižji od večine evropskih držav, kjer ta znaša več kot četrtino. Izobrazbena 
raven se izboljšuje, vendar predvsem na račun mlajših generacij, ki nadaljujejo šolanje 
na terciarni stopnji, problematična pa ostaja nizka izobrazbena struktura starejših oseb, 
zaradi katere postajajo le-te nekonkurenčne na trgu dela. To je pomembna, a nikakor ne 
edina ovira, da Slovenija še ni na znanju temelječa družba. 

Zaradi neuspešnosti izobraževanja po obveznem šolanju se pojavlja reprodukcija 
poklicno neusposobljenih. Osip je v letu 1996 znašal 13,7% v poklicnih in strokovnih 
šolah ter 5,4% v gimnazijah.  
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Slika 3.2 Projekcija staranja slovenske populacije do leta 2050  v odstotkih 
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Vir: Vošner 2007, 4 

Slovenija po stopnji vseživljenjskega učenja, merjeni z vključenostjo odraslih 
(25−64 let) v izobraževanje in usposabljanje, znatno zaostaja za evropskim povprečjem, 
čeprav podajajo podatki velika nihanja med leti. Nizka stopnja vseživljenjskega učenja 
je eden ključnih razlogov za nizko stopnjo funkcionalne pismenosti. Mednarodna 
raziskava Evropske komisije o pismenosti prebivalstva v starosti od 16 do 65 let je 
pokazala, da večina (okoli 70%) ni dosegla stopnje, ki so jo strokovnjaki OECD ocenili 
kot primerno z vidika mobilnosti, zaposljivosti in sodelovanja posameznikov v socialnih 
procesih. 

Prevelik delež nezahtevnih delovnih mest. Ocenjujemo, da je kakovost delovnih 
mest v Sloveniji, merjena s stopnjo zahtevanega znanja, precej pod ravnijo razvitih 
držav. Deloma je to posledica nizke izobrazbene ravni, kar se kaže v pomanjkanju 
visoko usposobljenega kadra v posameznih segmentih trga delovne sile in v nizki 
stopnji brezposelnosti v tej skupini. Je pa tudi posledica premajhne prodornosti vodstva. 
Selitve manj zahtevne proizvodnje iz Slovenije je bilo doslej malo. Raziskave govorijo 
o tem, da je mogoče dosedanjo gospodarsko rast pripisati predvsem upravljanju s stroški 
in intenziviranju dela, ki je naletelo na zgornje meje v delovno intenzivnih 
proizvodnjah. Vošner (2007, 6) ugotavlja, da je bilo premalo tehnološkega 
posodabljanja in (lastnega) razvoja. Povezanost med raziskovanjem (ustvarjanje znanja) 
in proizvodnjo (uporaba znanja) je izjemno šibka. Poleg tega so takšna delovna mesta 
običajno zdravju škodljiva in s tem povzročajo hiter izstop posameznikov iz aktivnosti 
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ali pa pogostejše bolezenske odsotnosti z dela. Poškodbe pri delu, zdravstvene okvare, 
poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom na vseh delovnih mestih, predstavljajo 
veliko ekonomsko breme tako za delodajalce kakor za delavce, pa tudi za družbo 
nasploh. Ocenjuje se, da je v povprečju škoda v podjetju 3- do 5-krat višja od bruto 
plače poškodovanega ali zbolelega odsotnega delavca. 

Strukturna neskladja. Za slovenski trg delovne sile so značilna izobrazbena, 
poklicna in regionalna strukturna neskladja. Najbolje so pokrite potrebe po delavcih s 
štiriletno srednjo izobrazbo ter tistih brez poklicne izobrazbe. Najslabše pa so pokrite 
potrebe po delavcih z nižjo poklicno ter z več kot srednjo izobrazbo. Pokritje potreb po 
delavcih v storitvenih dejavnostih je slabše kot v industrijskih in kmetijskih. Velike so 
regionalne razlike. Razmerje med brezposelnimi in delovno aktivnimi je na območju 
Nove Gorice 1:7,6, na območju Ptuja in Murske Sobote pa 1:22,3. Tudi zato imamo v 
primerjavi z razvitimi višji delež dolgotrajno brezposelnih. 

Nezadostna fleksibilnost trga dela. Slovenija mora doseči večjo fleksibilnost na 
trgu dela in pri zaposlovanju, bolj pogoste delne in začasne zaposlitve, lažji pretok in 
mobilnost delovne sile. Ljudje morajo postati bolj odgovorni za svoje delo, zaposlitev in 
izobraževanje. Plačna politika mora v večji meri omogočiti prilagodljivost stroškov dela 
na podjetniški ravni, kjer se mora tudi povečati socialna odgovornost podjetij. Vošner 
(2007, 7) ugotavlja, da morajo biti politike na trgu dela usklajene glede uravnavanja 
ponudbe in povpraševanja po delu, vključevati morajo elemente plačne politike, 
socialnih transferov in politike upokojevanja. Slovenija mora pripraviti širok nabor 
sprememb, ki bodo delodajalce spodbujale k odpiranju novih delovnih mest, iskalce 
zaposlitve pa, da bodo hitreje zasedli delovna mesta. Socialna država je pomembna za 
socialno stabilnost in kot taka tudi za gospodarsko rast. Socialni partnerji morajo 
izhajati iz odgovornosti za usklajenost svojih ravnanj in odločitev z ekonomskimi 
možnostmi in ne smejo ovirati ukrepov za večjo prilagodljivost trga dela, povečano 
vlogo podjetništva in bolj dinamične oblike zaposlovanja. 

Neenak dostop do dela in kapitala. Slovenija je v primerjavi z razvitimi državami 
EU uspela ohraniti relativno visoko stopnjo socialne varnosti in enakosti moških in 
žensk, razen pri dostopu do vodilnih in bolje plačanih delovnih mest. Visoka stopnja 
socialne varnosti in varnosti zaposlenosti gre velikokrat na račun nizke prožnosti 
zaposlovanja, kar nekaterim skupinam bolj škodi kot koristi (invalidom, mladim in 
starejšim) in botruje dolgotrajni brezposelnosti oziroma ustvarja delitve med 
privilegiranimi in neprivilegiranimi socialnimi kategorijami. Tako se na trgu delovne 
sile pojavljajo posebne rizične skupine, kot so nekvalificirani, starejše osebe in invalidi, 
ki so izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti. Posamezniki, ki imajo znanje in 
sposobnosti, pa jih zaradi pomanjkanja kapitala ne morejo udejanjiti v obliki 
proizvodnih projektov. 
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3.5 Izzivi, cilji, usmeritve in ukrepi Slovenije na trgu dela 

Za razreševanje navedenih problemov je tudi za Slovenijo zavezujoč lizbonski 
proces,  v katerem evropska politika zaposlovanja išče ravnotežje med spodbujanjem na 
znanju temelječega gospodarskega razvoja in socialno kohezijo (Drobnič, 2. 11. 2008). 
Odmika se od »brezpogojnega« zagotavljanja blaginje državljanom k zagotavljanju 
blaginje z delom, izobraževanjem in usposabljanjem. Izpostavljen je koncept gibke 
(socialne) varnosti (flexicurity)41, s katerim naj bi se zagotovila nujno potrebna 
prožnost trga delovne sile, varnost posameznikov pa naj ne bi bila ogrožena. Koncept 
prožne varnosti podpira tudi Evropska komisija, čeprav se zdi, da le-ta ni splošen recept 
za reševanje problemov na trgu dela, ki izvirajo iz demografskih značilnosti. Model naj 
bi delodajalcem zagotavljal enostavno odpuščanje nepotrebnih delavcev in hkrati 
zagotavljal hitro pridobivanje potrebnih kadrov. Odpuščeni delavci bi si tudi lažje 
poiskali novo zaposlitev, v vmesnem času pa imajo zagotovljeno socialno varnost. 
Menimo, da ključni problem pri uveljavitvi koncepta prožne varnosti predstavlja 
pomanjkanje delovnih mest na splošno. To nakazujejo tudi statistični podatki ZRSZ, saj 
so med brezposelnimi osebami tudi osebe z deficitarno izobrazbo. Zlasti je to opazno v 
manj razvitih regijah. Pomembno omejitev predstavlja tudi neenakomeren gospodarski 
razvoj Slovenije, saj po podatkih Statističnega urada RS vzhodni del države močno 
zaostaja za povprečjem. Tam obstaja velika vrzel med izgubljenimi in na novo 
ustanovljenimi delovnimi mesti. Kronično primanjkuje razvojno naravnanih srednje 
velikih podjetij v zasebni lasti, ki potrebujejo dobro usposobljene kadre z ustrezno 
izobrazbo. Problema ne rešuje niti samozaposlovanje, ki sedanji generaciji Slovencev 
vzbuja prej strah kot pa predstavlja izziv. Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 
2005 je samozaposlenega manj kot 10% aktivnega prebivalstva; samozaposlenost pri 
ženskah znaša dobrih 5%. Predvsem pa je na prožno varnost potrebno gledati kot na 
evolucijski proces in ne kot na revolucionarni ukrep, ki bo družbo kar preko noči 
pripravil nanjo. Država bi morala upoštevati več vidikov zagotavljanja predpogojev za 
njeno izvedbo in se zavedati, da ukrepi, kot je zagotavljanje zakonske podlage, ki bo 

                                                 
41 Izraz flexcurity pomeni prožno varnost − ali še bolje povedano: tisti, ki je prožen, je tudi 

varen. To velja za podjetja in posameznike. Prožno podjetje je tisto, ki se na trgu dan za dnem 
hitro prilagaja novim potrebam in zahtevam. Da bi na trgu ostalo konkurenčno, veliko vlaga v 
razvoj, informacijsko tehnologijo in primerno usposobljen kader. Obstoj podjetja, njegov razvoj 
in uspešnost so varni ravno toliko, kolikor je podjetje pripravljeno na hiter odziv na trgu. Enako 
velja tudi za posameznika. Kot se je posamezni delavec pripravljen prilagajati trgu delovne sile, 
tako varna je njegova zaposlitev. To pa ne pomeni delovnega mesta od prvega dne vstopa na trg 
dela do upokojitve. Kaj pa mu zagotavlja varnost? Drobnič (2. 11. 2008) meni takole: »Toliko, 
kolikor bo delavec sledil potrebam na trgu dela in kolikor bo skrbel za svoje napredovanje v 
znanju (vseživljenjsko učenje), toliko bolj varen bo pred izgubo službe ali pri iskanju nove. 
Država pa se bo prej in kakovostneje, prek zavoda za zaposlovanje in drugih  izvajalcev, 
vključila v pomoč za iskanje nove zaposlitve in dvig ravni znanja. Preprosto, logično in 
vsakemu razumljivo in na koncu: ne gre za nikakršno zmanjševanje pravic!« 
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omogočala relativno hitro in neboleče odpuščanje delavcev, vsekakor niso 
najpomembnejše orodje za uvedbo sistema prožne varnosti. 

Povečati stopnjo delovne aktivnosti. Nujno bo povečanje stopnje delovne 
aktivnosti, predvsem pa stopnje (samo)zaposlenosti starejših, da bi preprečili njihovo 
prezgodnjo selitev med vzdrževano prebivalstvo, ki predstavlja vse težje breme za 
delovno aktivne. Padajoče razmerje med delovno aktivnimi in upokojenimi je 1,64:1. 
Namesto da bi starejši, katerih življenjska doba se podaljšuje, vitalne funkcije pa 
ohranjajo v poznejša leta, bili še naprej aktivni, skrbeli sami zase in po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju prispevali v državno blagajno, postanejo s 
prezgodnjim umikanjem s trga delovne sile porabniki teh fondov, pogosto pa 
neizrabljeno delovno silo usmerjajo tudi v sivo ekonomijo, kar zmanjšuje število 
delovnih mest za mlajše generacije. Ker se s staranjem njihove delovne sposobnosti 
zmanjšujejo, in to različno v različnih segmentih populacije, bi morali biti ukrepi temu 
primerno gibki oziroma selektivni. Pomembno je tudi omogočati njihovo tvorno 
vključevanje v informacijsko družbo s podpornimi mehanizmi (javne dostopne točke do 
interneta z usposobljenimi informacijskimi mediatorji) in promocijo oblik zaposlovanja, 
ki izkoriščajo potenciale informacijske družbe (tudi v povezavi s programi zaposlovanja 
ljudi s posebnimi potrebami). Enako pomembna kot pripravljenost starejših na daljše 
delovno življenje je tudi pripravljenost delodajalcev za njihovo zaposlovanje. Potrebno 
je tudi povečanje stopnje delovne aktivnosti mladih, ki pa ne sme ogrožati dviga 
izobrazbene ravni. Z evropskimi državami primerljive stopnje izobrazbe bo treba 
dosegati v krajšem študijskem času (bolonjski proces) in tako prispevati k dviganju 
stopnje delovne aktivnosti prebivalstva te starostne skupine. Omejiti je treba študentsko 
delo in bonitete, ki podaljšujejo čas dokončanja študija, uvesti druge oblike finančne 
pomoči študentom (krediti, štipendije) in jih spodbujati k osamosvajanju od družin z 
zagotavljanjem pogojev bivanja (študentski domovi, neprofitna stanovanja).  

Slovenija mora težiti k povečevanju delovne aktivnosti obeh spolov. K temu bodo 
pripomogli aktivacijski sistemi socialne varnosti, ki spodbujajo k iskanju dela, pri 
ženskah pa še posebej programi delodajalcev in države za usklajevanje med delovnim, 
družinskim in zasebnim življenjem. 

Primanjkljaj delovne sile v določenih starostnih skupinah in za določene poklice je 
mogoče odpravljati z imigracijo in z zmanjševanjem emigracije. Slovenija lahko zaradi 
svojih naravnih danosti postane privlačna destinacija, če bo zagotavljala ustrezne 
ekonomske priložnosti ter socialno in kulturno odprtost. Malačič opozarja, da je v EU le 
1,5% migrantov iz držav članic, medtem ko je migrantov iz držav nečlanic 3,3%. Zaradi 
pričakovanega pomanjkanja delovne sile po letu 2010 v EU pričakujejo predvsem 
migracije od zunaj. Pri tem se zavzemajo za selektivnost glede na ekonomska, socialna 
ali politična merila. Pavel (2005, 330) pa meni, da lahko k dvigu stopnje aktivnosti 
kratkoročno prispeva le imigracija aktivnega prebivalstva, dolgoročno pa tudi imigracija 
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mladih, na primer študentov. Slovenija lahko v tem smislu oblikuje selektivno politiko 
do imigracije iz članic EU, še bolj pa iz nečlanic. Nasploh pa Slovenija za določene 
poklice potrebuje (že sedaj) pozitivni neto migracijski tok. 

Izboljšati izobrazbeno in kvalifikacijsko sestavo aktivnega prebivalstva. Če noče 
prevzeti vloge gospodarske (in socialne) periferije EU, mora Slovenija izboljšati 
izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo prebivalstva, ki se bo sposobno dejavno 
vključevati v procese pridobivanja, ustvarjanja, prenosa in uporabe znanja. Vošner 
(2007, 11) meni, da to ni zadosten, je pa nujen pogoj za pospešen razvoj družbe znanja. 
V izobraževanje bo zato poleg mladih treba vključiti tudi veliko število odraslega 
prebivalstva in poudariti odgovornost za povečevanje znanja vseh udeleženih v tem 
procesu; poleg javnih šolskih ustanov bo treba vključiti tudi druge institucije kot 
posrednike znanja, dodatno spodbuditi zasebni sektor ter dati javno veljavo znanju, ki je 
pridobljeno izven formalnega sistema izobraževanja (certifikatni sistem). S posebnimi 
programi (predvidenimi do leta 2010) bo v veliki meri zmanjšan razkorak na področju 
digitalne pismenosti. 

Povečati delež zahtevnih in po znanju intenzivnih delovnih mest. Večji razvojni 
koraki so možni le z bistvenim izboljšanjem proizvodne strukture v smislu zahtevnejših 
in po znanju intenzivnih delovnih mest. S tega vidika, kot ugotavlja tudi Vošner (2007, 
12), bi za strateško usmeritev Slovenije veljalo, da je pridnosti treba dodati umnost. 
Gospodarska politika mora biti zato razvojno naravnana: okrepiti je treba razvojno in 
raziskovalno dejavnost v organizacijah ter njeno povezavo z univerzami in inštituti, 
spodbujati tehnološko posodabljanje, organizacijo znanja, zaposlovanje raziskovalcev v 
gospodarstvu, podjetništvo. Tak razvoj bo zmanjševal pričakovane primanjkljaje 
delovne sile, ki bodo nastajali iz demografskih razlogov. 

Tehnološko bolj zahtevna delovna mesta in izboljšana proizvodna struktura so 
mogoči le z ustvarjanjem zdravih in primernih delovnih pogojev za zaposlene. Kjer so 
manj zahtevna dela nujna, na primer v nekaterih osebnih storitvah, jih je mogoče 
ohranjati v okviru socialne ekonomije. V Sloveniji smo z Resolucijo o nacionalnem 
programu varnosti in zdravja pri delu sprejeli spodbude za vlaganje v varno in zdravo 
delo (znižani so prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za delodajalce, ki 
imajo podpovprečno število poškodb pri delu in poklicnih bolezni; država pomaga 
delodajalcem pri pridobitvi ugodnih posojil za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu).  

Strukturna neskladja na trgu delovne sile je treba najprej reševati s povečevanjem 
prožne varnosti, nato s posebnimi ukrepi za odpravljanje regionalnih neskladij in šele 
nato potem sledijo še drugi. Povečevanje prožnosti se nanaša tako na delodajalce kot na 
delojemalce. Pričakovati jo je mogoče le ob ustrezni gospodarski avtonomiji za prve in 
socialni varnosti za druge, pri čemer se slednja vse bolj povezuje z možnostjo 
vseživljenjskega izobraževanja.  

Strateški ukrepi za povečanje fleksibilnosti trga dela so (Slovenija jutri, 9. 8. 2008):  
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− olajšanje dostopa do finančnih skladov za pospeševanje investicijskih vlaganj 
in odpiranje novih delovnih mest;  

− nižji prispevki delodajalcev za socialno varnost pri težje zaposljivih, prvo 
zaposlenih in dolgotrajno brezposelnih na manj razvitih področjih;  

− nadaljnji prehod pasivnih v aktivne ukrepe na trgu dela, ki bodo zagotovili 
aktiviranje, zaposlovanje in socialno vključevanje;  

− odprava strukturnih neskladij na trgu dela z informiranjem o stanju na trgu 
delovne sile, s poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem;  

− omejevati neenakosti na trgu delovne sile. Mednarodno primerljivi statistični 
podatki kažejo, da se stopnja neenakosti dohodkov v Sloveniji ne povečuje; s 
socialnimi sporazumi in z institutom minimalne plače je omejeno povečevanje 
neenakosti teh dohodkov. Zato morajo biti programi politike zaposlovanja 
selektivno usmerjeni na najbolj ranljive skupine, ki jim je treba že v izhodišču 
povečevati možnosti dostopa do dela z vključevanjem v izobraževanje in 
usposabljanje. Sem sodi tudi zmanjševanje poklicne segregacije. Preprečevati 
je treba tudi velike neenakosti v distribuciji dela, tako da bo to enakomerno 
dostopno vsem in da bremena povečane prožnosti zaposlovanja ne bo nosila 
predvsem mlada generacija. Pomembno je spodbujanje samozaposlovanja, ki 
ustvarja nova delovna mesta, kakor tudi spodbujanje zaposlovanja najbolj 
ranljivih skupin − tudi s programi, ki jih posebej za njih pripravljata 
Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

Če hoče Slovenija vstopiti v gospodarstvo in družbo znanja brez velikih socialnih 
izgub, ki bi ta prehod blokirale od znotraj, mora ohranjati relativno visoko stopnjo 
socialnega soglasja in zaupanja, temelječega na socialni varnosti in enakosti med 
posameznimi segmenti populacije, socialnimi skupinami ter socialnimi partnerji.  

3.6 Gibanja na trgu delovne sile v Sloveniji 1995−2008 

V Sloveniji je register ZRSZ glavni vir podatkov o brezposelnih osebah. Podatke o 
zaposlenih osebah dobivamo z mesečnim raziskovanjem. Zaradi večje preglednosti smo 
tako pridobljene podatke preračunali na povprečne letne vrednosti. 

3.6.1 Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji 

V Sloveniji je bila brezposelnost zelo nizka še konec osemdesetih let; tedaj je 
znašalo število brezposelnih malo več kot 20.000. Šele s prehodom v nov gospodarski 
sistem je brezposelnost postajala bolj pereča in dosegla svoj vrh oktobra 1993, ko je 
ZRSZ zabeležil kar 137.257 brezposelnih oseb oziroma 15,5% aktivnega prebivalstva. 
Problem visoke brezposelnosti je nekoliko omilil pokojninski sistem, ki je mnogim 
starejšim delavcem omogočil predčasen odhod v pokoj. Kljub pozitivni gospodarski 
rasti pa se število registriranih brezposelnih, kot kaže slika 3.3, ni spustilo pod 120.000 

44 



Napaka! Slog ni definiran. 

vse do leta 1999. To leto je znašalo povprečno število registriranih brezposelnih 
118.951 oz. 13,6%. Slika 3.4. prikazuje gibanje povprečne letne stopnje registrirane 
brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 1999−2008. 

Slika 3.3 Gibanje števila registriranih brezposelnosti v Sloveniji 1999−2008  
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Vir: ZRSZ (23. 1. 2009) 

Slika 3.4 Gibanje povprečne letne stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
1999−2008  
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Vir: ZRSZ (23. 1. 2009) 

Preobrat je prinesla uvedba novele Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 69/98), ki je podrobneje opredelila status brezposelne 
osebe, kar se je odrazilo tudi na številu brezposelnih oseb42. Uveden je bil strožji nadzor 
nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. Od tedaj opažamo počasno 
zmanjševanje števila registriranih brezposelnih oseb in naraščanje števila zaposlenih 
oseb. Po nekajletnem padajočem trendu se je število brezposelnih znova dvignilo nad 
100.000, ker pa se je istočasno formalno dvignilo tudi število aktivnega prebivalstva, je 
ostala stopnja brezposelnosti nespremenjena (11,6%). Kot je razvidno iz slike 3.4, je v 
letih 1994−1998 stopnja brezposelnosti precej visoko stagnirala, potem pa začela 
polagoma upadati; znova je rahlo narasla leta 2002, od tedaj dalje pa vztrajno pada. 
Septembra 2008 je število brezposelnih doseglo svoj minimum (v opazovanem 
obdobju), saj je ZRSZ tega meseca zabeležil »le« 59.303 brezposelne osebe. Zaradi 
napovedi globalne  finančne krize se je število brezposelnih začelo znova vzpenjati 
(december 2008: 66.239). Julija 2009 je ZRSZ (20. 9. 2009) zabeležil 88.547 
brezposelnih oseb, kar predstavlja 33,5% povečanje brezposelnosti v primerjavi z 
decembrom 2008. Samo julija 2009 se je na ZRSZ prijavilo 8.888 oseb. Med njimi 
prevladujejo osebe, ki jim je potekla zaposlitev za določen čas. ZRSZ navaja, da so se v 
letošnjem letu izboljšale zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb, saj so se zaposlile 
25.303 osebe, pri tem pa ne pove, da gre v večini za brezposelne osebe, ki so se 
samozaposlile na podlagi programa, ki se sofinancira iz ESS. Vključena oseba je 
deležna enkratne denarne pomoči ob pogoju, da samozaposlitev ohrani dve leti, zavodu  
pa  to omogoča  izbris osebe iz registra brezposelnih oseb za isto obdobje. 

3.6.2 Gibanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji po regijah 

Zavod RS za zaposlovanje ima svoj sedež v Ljubljani na svoji centralni enoti, 
deluje pa po vsej Sloveniji preko dvanajstih območnih služb, kar je skladno s številom 
upravnih enot. V tem poglavju se bomo omejili na obdobje 2000–2008, saj za pretekla 
leta podatki o stopnjah brezposelnosti po območnih enotah ZRSZ niso na razpolago. 

Do leta 2001 je ZRSZ beležil najvišjo stopnjo brezposelnosti v OE ZRSZ Maribor 
(19,4% v letu 2000, v letu 2001 pa 18,4%); od 2001 naprej je najvišja stopnja 
brezposelnosti zabeležena v Murski Soboti in je leta 2007 v povprečju znašala 13,4 %. 

                                                 
42 Osebe, ki bile vključene v javna dela, so pridobile status zaposlene osebe, zaostrile pa so 

se tudi obveznosti brezposelnih oseb pri iskanju in sprejemanju ustrezne oziroma primerne 
zaposlitve. 
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Slika 3.5 Prikaz območnih služb ZRSZ 

Vir: ZRSZ  (23. 1. 2009) 

Od leta 2000 do leta 2003 je bila najnižja stopnja brezposelnosti izmerjena v OE 
Nova Gorica, zadnji dve leti pa v OE Kranj. V letu 2007 je znašala razlika med najvišjo 
in najnižjo stopnjo brezposelnosti po regijah kar 8,5 odstotne točke, kar je sicer manj 
kot leta 2000, pomeni pa, da smo še vedno priča neenakomernemu regionalnemu 
razvoju. 

V letu 2008 se je v vseh območnih enotah stopnja brezposelnosti glede na 
predhodno leto zmanjšala, razen v OE Trbovlje in OE Kranj. Stopnja brezposelnosti še 
vedno ostaja najvišja v OE Murska Sobota (12,5%), najnižja pa v OE Nova Gorica 
(3,9%). 
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Slika 3.6 Gibanje stopnje brezposelnosti po OE ZRSZ 2000−2008 
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Vir: ZRSZ  (23. 1. 2009) 

Naslednja slika (3.7) prikazuje regijsko porazdelitev povprečne letne brezposelnosti  
v letu 2008. Če bi Slovenijo po diagonali razdelili na vzhod in zahod, potem bi lahko 
rekli, da gre vzhodnemu delu precej slabše kot zahodnemu. In če naredimo primerjavo 
med severnim in južnim delom Slovenije, ugotovimo, da je brezposelnost mnogo višja 
na severu. Podatki ZRSZ (21. 9. 2009) za julij 2009 kažejo, da se z najvišjo stopnjo 
registrirane brezposelnosti sooča OE Murska Sobota (14,8%); v primerjavi s preteklim 
letom je narasla za 2%. V OE Maribor znaša 12,5% (dvig za skoraj 3% v primerjavi s 
preteklim letom), nadpovprečno visoka je tudi v OE Ptuj (10,7%), Celju (10,6%) ter v 
Trbovljah in Velenju (10,5%). Le-to je tudi rekorder letošnjega leta v naraščanju 
brezposelnosti. Brezposelnost se je za dober odstotek dvignila v OE Ljubljana in znaša 
7,1%, najnižja pa je v Kopru (6,8%). V letošnjem letu se je na novo zaposlilo 70.399 
brezposelnih oseb, največ v OE Ljubljana (34,9%), precej zaostaja OE Maribor 
(12,6%), sledi pa mu OE Celje (9%). Najmanj se jih je zaposlilo v Trbovljah (1,7%)  in 
Sevnici (1,7%). 
 

48 



Napaka! Slog ni definiran. 

Slika 3.7 Geografska porazdelitev letne stopnje brezposelnosti v letu 2008 

 

Vir: ZRSZ (23. 1. 2009) 

3.6.3 Gibanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji glede na spol 

Kriza, ki je v začetku devetdesetih let zajela predelovalno dejavnost, je vplivala tudi 
na strukturo brezposelnih po spolu. V začetku so bile najbolj prizadete dejavnosti, ki 
zaposlujejo več moške kot ženske delovne sile, zato se je delež žensk do leta 1993 
postopoma zniževal. V drugi polovici devetdesetih let pa se je pojavila kriza v tekstilni, 
usnjarski in obutveni industriji, v kateri je že tradicionalno prevladovala ženska delovna 
sila, zato se je začel delež brezposelnih žensk naglo povečevati in je v letu 2002 narasel 
na 51,2 %, v letu 2005 je dosegel 54%; takšen je bil tudi delež v lanskem letu. Če 
primerjamo stopnjo brezposelnosti moških in žensk, so razlike bolj očitne (EC 2007, 
30). Stopnja brezposelnosti v Sloveniji pri moških znaša 4,9%, v  EU27 7,2%, pri 
ženskah pa kar 7,2% (Slovenija) oz. 8,8% (EU27). Razlike med spoloma se odražajo 
tudi pri brezposelnosti mladih (odstotki delovne sile od 15 do 24 let). Pri moških znaša 
ta delež 11,6% (EU27 17%), pri ženskah pa 16,8% (EU27 18,1%). Ženske so na 
slabšem tudi v primeru dolgotrajne brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih 
moških znaša 2,4% (EU27 3,3%), žensk pa 3,5% (EU27 4%). 

Občutne razlike prikazujejo tudi podatki o stopnji zaposlenosti po posameznih 
starostnih skupinah: le-ta znaša pri moških, starih od 15  do 24 let 39,2%, pri ženskah 
30,3%; pri moških, starih od 25 do 54 let znaša 87,1%, pri ženskah pa 81,2%. Po 
podatkih Evropske komisije (EC 2007, 31) je znašala stopnja zaposlenosti populacije, 
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stare od 55  do 64 let v letu 2007 44,5%, pri ženskah le 21%. Takšna razlika izvira 
predvsem iz tega, da je delovna doba žensk v povprečju za pet let krajša kot pri moških. 
Samozaposlenih (v odstotkih celotne zaposlenosti) je 19,2% moških in 13,7% žensk. Za 
krajši delovni čas (v odstotkih skupne zaposlenosti) je zaposlenih 7,2% moških, medtem 
ko znaša ta delež pri ženskah kar 11,6%. Slika 3.8 prikazuje gibanje strukture 
brezposelnosti glede na spol v obdobju od leta 1999 do leta 2007. V celotnem 
opazovanem obdobju je bil delež brezposelnih žensk večji od moških. Razlika v 
zaposlenosti med obema spoloma je bila najvišja leta 2005. 

Slika 3.8 Gibanje strukture brezposelnih glede na spol v obdobju 1999–2007 
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Vir: ZRSZ (23. 1. 2009) 

Konec leta 2008 je bilo registriranih 30.716 (5,7%) brezposelnih moških, žensk pa 
32.6

de na vse zaposlene) je zaposlenih 15,5% moške 

pop

3.6.4 Starostna struktura brezposelnih 

čila povečan priliv 
zapo

47 (7,9%). (SURS, 25. 1. 2009) 
Za določen čas (v odstotkih gle

ulacije, delež žensk pa je 19,3%. Največji delež zaposlenih moških je na področju 

storitev (45,3%), ki je pri ženskah 67,8%. (SURS, 25. 1. 2009) 

V začetku devetdesetih let so dogajanja na trgu dela, ki so povzro
slenih v brezposelnost, negativno vplivala na starostno strukturo brezposelnih, saj 

se je bistveno povečal delež starejših med brezposelnimi. Na začetku se je ta problem 
reševal s predčasnim upokojevanjem starejših delavcev, ko pa to ni bilo več mogoče, pa 
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je veliko starejših delavcev končalo na zavodu za zaposlovanje (kot tehnološki viški ali 
stečajniki). Konec leta 1993, ko je stopnja brezposelnosti dosegla najvišjo raven, je 
znašal delež starejših od 50 let, kot prikazuje slika 3.9, v strukturi brezposelnih 9,6%, 
leta 1999 pa je dosegel že slabih 26%. Negativen trend se žal nadaljuje. V letu 2007 se 
je delež starejših povzpel na 32,6%. 

Problem brezposelnosti pa je priz
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Slika 3.9 Gibanje starostne strukture brezposelnih 1999–2007 

Vir: ZRSZ (25.12.2008) 

poslitve med brezposelnimi osebami je višek dosegel leta 
200

ih od 40 do 
49 l

dajalce niso dovolj zanimivi, ker zaposlujejo preudarno in želijo pridobiti kader s 
čim več znanja in delovnimi izkušnjami, po drugi strani pa probleme povzroča delo 
preko študentskega servisa, saj je to za delodajalca stroškovno ugodneje in bolj 
fleksibilno. 

Delež iskalcev prve za
4 (26,1%), v zadnjih letih pa je zaznati pozitivne premike na tem področju. Kljub 

temu mladi v strukturi brezposelnih še vedno dosegajo velik delež  (19,5%). 
Iz slike 3.9 izhaja, da se je močno zmanjšal delež brezposelnih oseb, star
et; njihov delež je leta 1999 presegel 50%, že v naslednjem letu je padel pod 20% in 

kasneje ni opaziti bistvenih odstopanj navzgor ali navzdol, kar kaže na segment 
populacije, ki je lažje zaposljiv. Konec decembra 2008 je bilo med brezposelnimi: 
50,8% žensk; 15,5% starih do 26 let; 30,7% starih od 26 do 39 let; 20,7% starih od 40 
do 49 let; 33,1% starih 50 let in več; 22,6% trajno presežnih delavcev in brezposelnih 
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zaradi stečajev; 16,5% iskalcev prve zaposlitve; 46,4% dolgotrajno brezposelnih oseb 
(eno leto in več); 40,7% brezposelnih s I−II. stopnjo izobrazbe (ZRSZ, 25. 1. 2009). 

Po podatkih ZRSZ (22. 9. 2009) je prvič v opazovanem obdobju delež brezposelnih 
žens

3.6.5 Izobrazbena  struktura brezposelnih 

 (kjer so vključeni tudi magistri in 
dok

3.7 Aktivnosti Vlade RS na trgu delovne sile 

azumu za obdobje 2006−2009 
ugo

zavezala za 

ktivne politike zaposlovanja;  
aktivne, ki bodo omogočili 

− tarejših, 

−  spodbujanje zaposlovanja osipnikov, neizobraženih 

k manjši od deleža moških, saj je avgusta 2009 znašal 49%. Zmanjšal se je tudi 
delež mlajših od 26 let (14,2%), dolgotrajno brezposelnih (35,1%), starejših od 50 let 
(30,4%) in iskalcev prve zaposlitve (12,8%). Povečal pa se je delež trajno presežnih 
delavcev (29%), kar lahko pripišemo večjemu številu stečajev v zadnjem letu in pol. 

Delež zaposlenih z univerzitetno izobrazbo
torji znanosti) se je v obdobju 2000−2004 povečal kar za 4,6 odstotnih točk na 

17,1% vseh zaposlenih. Pri ženskah znaša ta delež že 20,4%. Zaposlene ženske imajo v 
povprečju tudi višjo izobrazbo kot moški. Delež zaposlenih z višjo izobrazbo kljub 
povišanju v letu 2003 vztrajno pada, dviguje pa se število zaposlenih s srednjo 
izobrazbo, sploh moških. Kot ugotavlja tudi Malačič (2006, 24), se v zadnjem obdobju s 
hitrejšim pospeškom znižuje tudi delež zaposlenih, ki opravljajo kvalificirana oziroma 
nekvalificirana dela, za katera se zahteva poklicna šola ali pa le obvezna osnovnošolska 
izobrazba. Skoraj 65% brezposelnih predstavljajo osebe z dokončano izobrazbo I.−IV. 
stopnje, delež brezposelnih oseb s srednješolsko in z višješolsko izobrazbo je 27,3%, z 
visoko pa 7,4%. 

Vlada Republike Slovenije v socialnem spor
tavlja, da je potrebno pri uveljavljanju sprememb na trgu dela iskati ravnovesje med 

prožnostjo in varnostjo ter izbrati pot tako imenovane »varne fleksibilnosti«. Ob tem se 
bo zgledovala po uspešnih severnoevropskih državah (Vlada RS 2005, 17).  
      Na področju politike zaposlovanja težje zaposljivih oseb se je Vlada RS 
izvedbo naslednjih nalog:  

− pripraviti ukrepe a
− spremeniti pasivne ukrepe na trgu dela v 

pritegnitev, zaposlovanje in socialno vključevanje skupin, ki so v najtežjem 
položaju na trgu delovne sile; okrepiti programe prekvalifikacij ter programe 
poklicnega preusmerjanja in načrtovanja kariere (Vlada RS 2006, 12); 
sprejeti ukrepe, ki bodo spodbujali povečanje delovne aktivnosti s
žensk in invalidov; 
sprejeti ukrepe za
delavcev, invalidov ipd; 
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− razvijati zaposlovanje v okviru netržnih zaposlitvenih programov43; 
− urediti študentsko delo, da ne bo imelo narave nelojalne konkurence drugim 

oblikam začasnega dela.  
Poleg dolgoročnih ukrepov na trgu dela za zniževanje stopnje brezposelnosti izvaja 

Vlada RS tudi ukrepe s kratkoročnimi učinki. V ta namen je v letošnjem letu sprejela 
dva zakona: zakon o subvencioniranju polnega delovnega časa in zakon o subvencijah 
za čakanje na delo. Z njima je vlada želela ublažiti posledice gospodarske krize. Koliko 
delovnih mest ji je s tem uspelo ohraniti, lahko danes zgolj ugibamo, vsekakor pa je 
opaziti veliko zanimanje podjetij za tovrstno pomoč. Kljub temu na MDDSZ ocenjujejo, 
da so z obema zakonoma rešili približno 35.000 delovnih mest −  kljub temu, da stopnja 
brezposelnosti skoraj vsak mesec naraste za približno 2%. Vlada na to odgovarja s 
trditvijo, da bi se brez obeh zakonov spopadali z večjim številom brezposelnih, ki bi v 
tem primeru preseglo 100.000. Protikrizne ukrepe slovenske vlade je julija letos ocenil 
tudi OECD (STA 20. 9. 2009). Sloveniji priporoča hitrejše izvajanje strukturnih reform, 
zlasti na področju pokojninskega sistema, upoštevajoč naraščajoče stroške starajočega 
se prebivalstva. OECD poudarja, da gospodarska kriza ne sme zavirati reform, ker bo to 
negativno vplivalo na vzdržnost javnih financ. Svetuje tudi, naj Slovenija izdela 
strategijo umika protikriznih ukrepov. S socialnim sporazumom je potrebno doseči, da 
realna rast plač ne bo presegla rasti produktivnosti dela. Priporoča zmanjšanje razlik 
med minimalno in povprečno plačo ter meni, da bi se morali zmanjšati prispevki za 
socialno varnost iz plače ob hkratnem povišanju davkov na nepremičnine, neposrednem 
davku ter davku na dodano vrednost. Poročilo omenja še, da je potrebno zmanjšati 
število podjetij v državni lasti, saj so premalo učinkovita. Svoje poglede na protikrizne 
ukrepe je Sloveniji predstavil tudi IMF. V okviru drugega svežnja protikriznih ukrepov, 
ki med drugim vsebuje ukrepe za lažje zadolževanje podjetij, je misija IMF opozorila na 
nujnost preglednosti postopkov, da se "tako omeji moralni hazard pri bankah" (STA 20. 
9. 2009). Banke bi bilo dobro tudi spodbuditi, menijo predstavniki IMF, da okrepijo 
svoj kapital glede na pričakovano poslabševanje kakovosti svojega portfelja. Glede 
subvencij za krajši delovni čas je bilo mešano mnenje − zlasti zato, ker Slovenija nima 
dovolj dobro izdelanega sistema nadzora nad porabo teh sredstev. Na področju 
strukturne brezposelnosti vidijo rešitev v večji fleksibilnosti plačnega sistema. 

 
 
 
 
 

                                                 
43 Netržni zaposlitveni programi se izvajajo pri neprofitnih organizacijah in so v veliki meri 

namenjeni reševanju ekonomsko-socialnega položaja žensk, ki so bile žrtve družinskega nasilja. 
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4 IZVAJANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA V SLOVENIJI 

Sredstva skladov in razdelitev na začetku vsakega programskega obdobja določi 
Svet EU. Razdelijo po državah in treh ciljih pomoči. Območja, ki lahko zaprosijo za 
pomoč glede na posamezni »cilj«44, določi Evropska komisija v sodelovanju z državo 
članico. V ta namen so evropske regije razdeljene v teritorialne statistične enote, 
imenovane NUTS (kratica). Slovenija je bila v obdobju 2004−2006 obravnavana kot 
ena sama NUTS 2 regija in je bila upravičena do sredstev iz cilja 1 za pomoč manj 
razvitim članicam.  

Glavna pokazatelja stopnje razvitosti regij sta višina bruto domačega proizvoda 
(BDP) in stopnja brezposelnosti. Poleg teh kazalcev se pri podeljevanju sredstev 
upoštevajo tudi posamezne razvojne težave, kot so težavna mestna ali obrobna območja, 
podeželje ali industrijski predeli v regijah, ki so v povprečju lahko dobro razvite. 
Sredstev je manj kot je razvojnih težav v evropskih regijah, tudi zato Evropska komisija 
vztraja pri koncentraciji sredstev na najbolj nujna področja (Euskladi, 02. 11. 2008).  

Vloga EU ni omejena le na posredovanje finančnih sredstev niti ne nadomešča 
nacionalnih sredstev, temveč jih dopolnjuje. Sredstva strukturnih skladov dodeli 
državam članicam, potem ko le-te Evropski komisiji predložijo programski razvojni 
načrt in se o njegovi končni vsebini z njo pogajajo. Načrt vsebuje opis ekonomskega in 
socialnega stanja države/regije, razvojne prednostne naloge in strategijo, kako bodo 
strukturni skladi prispevali k doseganju ciljev, ter podrobno opredelitev finančnih 
sredstev države članice.  

Države so nato same odgovorne za upravljanje skladov in za izbor projektov. 
Evropsko komisijo morajo obveščati o poteku pomoči in porabi sredstev, same morajo 
izvajati nadzor nad pravilnostjo. Evropska komisija izplačuje odobreno pomoč 
postopoma, na podlagi povračil. Če zazna večje nepravilnosti, lahko pomoč ustavi ali 
omeji.  

                                                 
44 Področje delovanja strukturne politike je usmerjeno v tri »cilje«:  
Cilj 1: pomoč regijam, ki zaostajajo v razvoju in se srečujejo z večjimi težavami glede 

gospodarske razvitosti, zaposlovanja, pomanjkljive infrastrukture. V ta cilj so vključena 
območja (NUTS 2 regije), ki ne dosegajo 75% povprečja razvitosti EU ( merjene s kazalcem 
bruto domačega proizvoda na prebivalca). Vanj je usmerjenih dve tretjini vseh sredstev 
strukturnih skladov. 
       Cilj 2: sem sodijo regije z ekonomskimi in socialnimi težavami, zlasti območja, ki 
zaostajajo zaradi svoje odvisnosti od tradicionalnih panog in problemov prestrukturiranja, 
območja z visoko brezposelnostjo in padanjem števila prebivalstva, zapuščeni mestni predeli. V 
cilj 2 so vključene regije NUTS 3.  
       Cilj 3 je omejen na območja cilja 1, namenjen pa je posodabljanju sistemov vzgoje in 
izobraževanja ter usposabljanja in posledično spodbujanju zaposlovanja.  
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4.1 Predstavitev sistema in načina izvajanja ESS 

Za pravilno in učinkovito izpolnjevanje zahtev pravnega reda Evropske unije je 
potrebna jasna razmejitev nalog in odnosov med izvajalskimi institucijami. 

4.1.1 Organi izvajanja strukturne politike v obdobju 2004−2006 

Evropska komisija v uredbi Sveta št. 1260/1999 določa tri obvezne organe: 

– Organ upravljanja (v nadaljevanju OU), ki je odgovoren za upravljanje 
strukturne politike in učinkovito ter pravilno črpanje sredstev strukturne politike. 
Funkcijo OU, na podlagi sklepa Vlade, opravlja Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, Urad za kohezijsko politiko; 
– Plačilni organ (v nadaljevanju PO): temeljni nalogi PO sta izvajanje povračil v 
državni proračun in certificiranje izdatkov Evropski komisiji. Vloga PO je bila s 
sklepom Vlade dodeljena Ministrstvu za finance, Sektorju za upravljanje s sredstvi 
EU; 
– Neodvisni revizijski organ (v nadaljevanju RO), je organ, ki izvaja neodvisni 
nadzor nad pravilnostjo porabe evropskih sredstev in o morebitnih nepravilnostih 
poroča OLAF-u. Vloga RO je bila zaupana Uradu za nadzor proračuna (v 
nadaljevanju UNP), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

Še podrobneje pravice, obveznosti in naloge institucij, vključenih v izvajanje 
strukturnih skladov, določa Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne 
politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 07/06). 

Drugi organi v strukturi izvajanja strukturnih skladov v Sloveniji (SVLR 2006, 
4−5): 

– Nadzorni odbor (v nadaljevanju  NO) je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 
35. členu Uredbe 1260/1999. NO nadzira izvajanje programa EPD, zagotavlja 
učinkovitost in kvaliteto izvajanja pomoči. Njegovi člani so predstavniki Evropske 
Komisije, predstavniki ministrstev, vključenih v izvajanje EPD 2004−2006, 
socialnih in ekonomskih partnerjev, regionalnih partnerjev in nevladnih organizacij. 
NO je med drugim odgovoren tudi za vse spremembe Programskega dopolnila. 
Člani NO so redno obveščeni o napredku pri implementaciji sredstev strukturnih 
skladov  in odobrijo Letno poročilo o izvajanju. NO se praviloma skliče vsaj 
dvakrat letno; 
– Posredniško telo (v nadaljevanju PT) je odgovorno za izvedbo posamezne 
prednostne naloge EPD. V skladu z usmeritvami organa upravljanja vodi 
medresorsko usklajevanje za izbor projektov EPD ali programov na nivoju pristojne 
prednostne naloge, ki je predmet sofinanciranja s strani posameznega strukturnega 
sklada. Pri tem mora zagotavljati skladnost s horizontalnimi prednostnimi nalogami 
EU, merljivost učinkov in doseganje zastavljenih ciljev. Leta 2004 so bila 
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posredniška telesa sestavni del resornih ministrstev, vključenih v izvajanje 
strukturne politike, v letu 2006 pa so se integrirala v OU;45  
– Neposredni proračunski uporabnik (v nadaljevanju NPU) je neposredni 
uporabnik državnega proračuna, ki ima v posebnem delu proračuna zagotovljena 
sredstva strukturne politike. Deluje v skladu z navodili OU, PO, PT in v skladu s 
sklenjenimi sporazumi in drugimi akti. V postopkih načrtovanja in porabe sredstev 
so odgovorni za izvajanje ukrepov ali aktivnosti ter kontrolo izvajanja postopkov. 
Na področju Evropskega socialnega sklada delujejo trije NPU-ji:  Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
– Končni upravičenec (v nadaljevanju  KU) v okviru EPD je neposredni ali 
posredni proračunski uporabnik v skladu s predpisom ministra ali ministrice, 
pristojne za finance, ki odobri državno pomoč ali izvede projekt. KU je dolžen 
spoštovati navodila OU, PO, PT in NPU ter sklenjene sporazume in druge akte. V 
prednostnih nalogah so KU določeni v Programskem dopolnilu. KU so organi, ki 
odobrijo pomoč posameznim prejemnikom. V primeru projektov, sofinanciranih iz 
ESS, ki so namenjeni brezposelnim osebam, ima vlogo KU ZRSZ. 

Slika 4.1 Prikaz institucij, vključenih v izvajanje EPD 2004−2006  

 

                                                 
45 Z izjemo posredniškega telesa za kmetijski in ribiški sklad. 
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– Končni prejemnik (v nadaljevanju KP) je prejemnik evropskih sredstev.46 To so 
lahko, na področju ESS, fizične osebe, podjetja in izobraževalne ter druge 
institucije, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem brezposelnih oseb.  

4.1.2  Organi izvajanja strukturne politike v obdobju 2007–2013 

Čeprav se je za novo finančno perspektivo spremenila večina pravne podlage, ki 
opredeljuje pravila izvajanja kohezijske politike v RS, ni prišlo do vidnejših 
organizacijskih sprememb. Sistem izvajanja kohezijske politike ostaja še naprej bolj ali 
manj centraliziran z enim OU, enim PO, ki se je preimenoval v organ za potrjevanje, ter 
enim RO. Ker so predhodni EPD nadomestili operativni programi, se je skladno s tem 
povečalo število nadzornih odborov. OU je funkcijo posredniških teles znova prenesel 
na ministrstva. 

Na novo je bil uveden Agent, ki je lahko oseba zasebnega ali javnega prava, ki mu 
NPU v vlogi PT s pogodbo o prenosu nalog v izvajanje prenese določene naloge na 
ravni instrumenta (SVLR, 11. 11. 2008). 

4.1.3 Finančno upravljanje sredstev Evropskega socialnega sklada 

Financiranje iz Evropskega socialnega sklada je bilo zastavljeno tako, da je 
Slovenija v začetku triletnega finančnega obdobja s strani Evropske komisije prejela 
predplačilo v višini dobrih 12 mio EUR, kar predstavlja 16% Sloveniji dodeljenih 
celotnih sredstev iz tega sklada.  

Slika 4.2 Računi plačilnega organa  
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46 prejemnik sredstev v smislu povračila stroškov, ki jih je utrpel z vključitvijo v program 

ali zaradi izvajanja programa usposabljanja/izobraževanja. 
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Ta sredstva je Slovenija uporabljala za premoščanje časovne vrzeli med časom 
nastanka upravičenih izdatkov pri končnih prejemnikih sredstev, izvršenih plačil iz 
državnega proračuna in njihovega povračila s strani Evropske komisije. Slovenija je 
tako prejeta predplačila, v skladu z nacionalno zakonodajo, hranila na podračunu pri 
Banki Slovenije, obenem pa je za izplačevanje sredstev končnim prejemnikom zalagala 
sredstva iz državnega proračuna.  Predhodno založena sredstva so bila tako povrnjena v 
državni proračun kot prihodek šele, ko so bile izvršene vse predpisane kontrole 
upravičenih izdatkov. 

Temeljni instrument za izbor programov/projektov na področju Evropskega 
socialnega sklada predstavlja javno povabilo k oddaji ponudb, ki ga pripravi končni 
upravičenec, v našem primeru ZRSZ.47 Tako izbrani KP, po podpisu pogodbe z ZRSZ, 
postane upravičenec do določenega zneska evropskih sredstev. Ker se projekti ne 
izvajajo na podlagi Zakona o javnih naročilih, temveč na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna RS, mora končni prejemnik izdatke, ki jih želi uveljavljati pri KU, 
dokazovati. Fizična oseba, ki je v projekt običajno vključena preko pravne osebe, tekoče 
zbira dokazila o izdatkih, ki so povezani z udeležbo na usposabljanju/izobraževanju, 
dokazila o nastalih potnih stroških ipd. Izvajalec usposabljanja/izobraževanja pa mora 
dokazovati izdatke, ki jih je imel s posamezno brezposelno osebo. O izdatkih poroča 
končnemu upravičencu periodično tako, da pripravi vmesno poročilo, ki mu priloži vsa 
dokazila o nastalih izdatkih. ZRSZ nato opravi predpisano kontrolo po 4. členu uredbe 
EK št. 438/2001. To pomeni, da preveri vsa originalna dokazila za nastale izdatke. Ko 
opravi vse predpisane kontrole, ugotovi upravičenost izdatkov in jih povrne končnemu 
prejemniku. ZRSZ nato pripravi agregirani48 zahtevek za plačilo, ki ga naslovi na 
nosilca proračunske postavke, v našem primeru Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. Le-to opravi vzorčno kontrolo po 4. členu uredbe EK št. 438/2001 in/ali opravi 
kontrolo na kraju samem, kjer vzorčno pregleda originalno dokumentacijo. Ko se 
MDDSZ prepriča o upravičenosti izdatkov, izvede plačilo končnemu upravičencu. 

Slovenska uredba nalaga, da mora NPU pripraviti in posredovati zahtevek za 
povračilo na plačilni organ v tridesetih dneh po izvršenem plačilu iz državnega 
proračuna, kar pa se v praksi ne izvaja, zato prihaja do velikega časovnega zamika med 
izplačili iz in vplačili v državni proračun. 

NPU pripravi zahtevek za povračilo  s strani plačilnega organa na za to predpisanih 
obrazcih. Ta zahtevek vsebuje naslednje dokumente: 

                                                 
47 Ker bomo v empiričnem delu magistrske naloge obravnavali izključno projekte, 

namenjene težje zaposljivim brezposelnim osebam, se bomo v opisu sistema omejili le na 
projekte, ki jih izvaja ZRSZ. 

48 Po osnovni definicija predstavlja projekt podpisana pogodba med brezposelno osebo in 
izvajalcem usposabljanja/izobraževanja. Zaradi lažje administracije, je bila sprejeta odločitev, 
da se v prejšnjem stavku definirani projekti združijo v EPD projekt, ki tako predstavlja osnovo 
za pripravo zahtevka za plačilo. 
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– Obrazec zahtevek za povračilo: ta vsebuje podatke o EPD projektu (ime projekta, 
dodeljena sredstva, odstotek evropskega sofinanciranja, obdobje upravičenosti), 
izbranem instrumentu (podatki o javnem povabilu k oddaji ponudb, morebitni 
shemi državne pomoči) ter finančne podatke o trenutnem in predhodnem zahtevku 
za povračilo (podatki o izvršenih plačilih iz državnega proračuna);49

– Zbirno poročilo: je priloga zahtevku za povračilo in hkrati predstavlja osnovo za 
pripravo le-tega. Osnovni namen tega dokumenta je izjava predlagatelja zahtevka 
za povračilo, da je opravil vse potrebne kontrole in da zahtevek za povračilo 
vključuje izključno upravičene izdatke do sofinanciranja; 
– Seznam preverjenih projektov, ki vsebuje podatke o vseh plačilih, ki jih je ZRSZ 
izvršil končnim prejemnikom. Ta seznam vsebuje agregirane podatke; 
– Seznam končnih prejemnikov, ki je poimenski in ga pripravi ZRSZ. Iz tega 
seznama je možno razbrati komu, kdaj in v kolikšnem znesku je ZRSZ povrnil 
izdatke; 
– t. i. DPS obrazec, ki se izpiše iz informacijskega sistema MFERAC50 in dokazuje 
izplačila iz državnega proračuna. 

Zahtevek za povračilo se pripravi v centralnem informacijskem sistemu ISARR-SP, 
ki je referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD v 
pristojnosti OU. Zagotovljen je elektronski prenos podatkov iz tega sistema v 
računovodski sistem plačilnega organa (IS-PA). 

Plačilni organ nato izvede z uredbo51 predpisane kontrole. Prepričati se mora, da so 
izdatki nastali v obdobju upravičenosti, ki velja za posamezni EPD projekt, da so 
povezani z aktivnostjo, za katero se uveljavljajo, da so podatki resnični in pravilni in da 
so spoštovana vsa evropska in nacionalna pravila, ki določajo porabo evropskih 
sredstev. Šele nato izvede povračilo v državni proračun.52 Povračilo v državni proračun 
se evidentira  tako na nivoju EPD kot tudi NRP projekta53. 

Osnovo za plačilo Evropske komisije predstavlja zahtevek za plačilo, ki ga nanjo, 
na predpisanih obrazcih, naslovi plačilni organ. Pravimo, da PO certificira izdatke, daje 

                                                 
49 Zahtevki za povračilo za posamezni EPD projekt se plačilnemu organu posredujejo 

večkrat med samim izvajanjem projekta in ne zgolj ob njegovem zaključku. 
50 MFERAC je enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega 

proračuna, v katerega je vključena večina neposrednih proračunskih uporabnikov. 
51 Uredba Evropske komisije št. 438/2001, člen 9. 
52 V proračun se povrne samo evropski delež virov financiranja. Ta je bil za celotni ESS 

določen v višini 75% javnih virov. Preostalih 25% mora iz svojih sredstev zagotoviti MDDSZ 
samo. 

53 NRP je kratica za načrt razvojnih programov, ki je po Zakonu o javnih financah sestavni 
del državnega proračuna, kjer se izdatki za investicije in državne pomoči evidentirajo po 
projektih oz. programih ter neposrednih proračunskih uporabnikih in po letih, v katerih bodo 
bremenili državni proračun. Zaradi zagotavljanja celovitosti vsebujejo tudi ostale vire 
financiranja (druge javne in, zasebne vire). 
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potrjeno vmesno izjavo o izdatkih iz naslova sredstev Evropskega socialnega sklada, ki 
temelji na usklajenih evidencah v sistemu IS-PA in ISARR-SP. Zahtevek za plačilo se 
ne pripravi na nivoju EPD projekta, temveč na nivoju ukrepa, torej na enem nivoju više. 
Praviloma se izdatki certificirajo nekajkrat letno, v skladu z napovedmi, ki jih PO vsako 
leto posreduje Evropski komisiji in upoštevajoč stanje sredstev na podračunu.  

Slovenija je bila do konca leta 2007 tudi dolžna spoštovati pravilo N+2, ki pravi, da 
mora država članica v roku dveh let Evropski komisiji certificirati izdatke za sredstva, 
ki so ji bila dodeljena za posamezno leto v okviru večletnega finančnega načrta. Če 
država članica ta rok zamudi, izgubi pravico do črpanja preostalega denarja za leto, za 
katerega ni izpolnila omenjenega pravila. 

Po zaključku  finančne perspektive PO pripravi zaključno finančno poročilo, s 
čimer se  zagotovi črpanje še zadnjih 5% Sloveniji dodeljenih sredstev. 

Za finančno upravljanje ESS, kakor tudi za učinkovito in pravilno črpanje njegovih 
sredstev, je v celoti odgovoren organ upravljanja. 

4.2 Enotni programski dokument 2004–2006 

Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–
2006 (v nadaljevanju EPD) je dokument Republike Slovenije, ki ga je odobrila  
Evropska komisija in vsebuje strategijo ter prednostne naloge v Republiki Sloveniji, ki 
obsegajo večletne ukrepe in ga je mogoče uresničevati s pomočjo enega ali več 
strukturnih skladov, enega ali več drugih obstoječih finančnih instrumentov in Evropske 
investicijske banke.54

Izvajanje Evropskega socialnega sklada (v okviru EPD) je opredeljeno z drugo 
prednostno nalogo – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje. 

Prednostno nalogo določajo naslednji ključni cilji (Vlada RS 2003, 11): vlaganje v 
znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje z namenom ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest, boj proti brezposelnosti, spodbujanje socialnega vključevanja oseb s 
posebnimi potrebami, vseživljenjsko učenje in razvoj spretnosti ter prilagodljivosti 
človeških virov in nadaljnje usposabljanje delavcev v perspektivnih sektorjih ter 
sektorjih, ki se prestrukturirajo. 

Specifični cilji ukrepov in aktivnosti v okviru te prednostne naloge so: 

– višanje stopnje delovne aktivnosti in zniževanje stopnje brezposelnosti, s 
posebnim poudarkom na preprečevanju dolgotrajne brezposelnosti in pomoči 
brezposelnim pri njihovi integraciji na trg dela, 
– pospeševanje socialnega vključevanja skupin prebivalstva s posebnimi potrebami 
in tistih, pri katerih obstaja tveganje izključitve s trga dela, 
                                                 
54 Omenjeno pravilo ureja Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne 

politike v Republiki Sloveniji, čl. 2. Ur. l. št. 7,  (24. 01. 2006). 
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– razvoj programov in dostopnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja z 
vgrajevanjem dejavnikov vseživljenjskega učenja in krepitvijo kakovosti teh 
programov, 
– zviševanje izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih in njihove 
prilagodljivosti novim oblikam organizacije dela. 

Aktivnosti, sofinancirane iz ESS, so opredeljene v Enotnem programskem 
dokumentu 2004–2006 in so potekale v okviru štirih ukrepov, ki zasledujejo cilje 
lizbonske strategije na področju dviga splošne stopnje (samo)zaposlenosti in 
vseživljenjskega učenja: 

– razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, 
– pospeševanje socialnega vključevanja, 
– vseživljenjsko učenje, 
– spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. 

4.2.1 Ukrepi druge prednostne naloge   

Druga prednostna naloga obsega štiri ukrepe, ki so namenjeni zniževanju 
brezposelnosti in odpravljanju strukturnih neskladij na trgu dela. Ukrepi so opredeljeni 
v EPD 2004– 2006 in vključeni ter še podrobneje razčlenjeni v program APZ. 

 
Ukrep 2.1:  razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 
 
Namen tega ukrepa je podpora izvajanju nacionalnih programov APZ s 

koncentriranjem sredstev in dejavnosti za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti 
mladih in odraslih z dvojnim pristopom: z zgodnjim posredovanjem in pospešenim 
aktiviranjem tako, da bo "nov začetek" zagotovljen vsem mladim v šestih, odraslim pa v 
dvanajstih mesecih od izgube zaposlitve (Vlada RS 2003, 156-158). 

Vključitev ciljnih skupin brezposelnih v ustrezne programe naj bi olajšala pot do 
zaposlitve, zaradi česar bi se posledično zmanjšal delež dolgotrajno brezposelnih oseb 
in brezposelnih oseb brez kvalifikacij, kot tudi delež mladih brezposelnih oseb in 
brezposelnih oseb starih nad petdeset let. Programi vključevanja brezposelnih oseb v 
programe zaposlovanja so posebno pozornost namenili ženskam, kar naj bi omogočilo 
ohraniti uravnoteženo strukturo brezposelnosti po spolu. 

Dejavnosti v okviru tega ukrepa so se izvajale tako, da so bile upoštevane posebne 
regijske in lokalne potrebe in tako krepile sodelovanje na regionalni in lokalni ravni. 
Regijam z visoko brezposelnostjo je bila posvečena posebna pozornost. Tako je bila 
zagotovljena skladnost med razvojem človeških virov in uravnoteženim regionalnim 
razvojem. Ciljni upravičenci tega ukrepa so brezposelne osebe. Ukrepu 2.1 po EPD 
pripada približno 30% sredstev namenjenih drugi prednostni nalogi. 
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Ukrep 2.2:  pospeševanje socialnega vključevanja 
 

Tudi ta ukrep dopolnjuje obstoječe nacionalne programe pri razvoju in širitvi 
preventivnih in aktivnih politik zaposlovanja, osredotočenih na najbolj prikrajšane 
skupine. Dopolnjuje tudi druge ukrepe v okviru te prednostne naloge, zlasti tiste, 
namenjene brezposelnim osebam. Ta ukrep je torej posebej usmerjen v reševanje 
problemov ciljnih skupin s posebnimi potrebami glede na vključevanje na trg dela (pot 
do vključitve, ki lahko vključuje ugotavljanje potreb, informiranje, usmerjanje, 
svetovanje, izobraževanje in usposabljanje), ki ga dopolnjuje pomoč za zaposlovanje. Z 
zagotavljanjem celostne podpore osebam iz prikrajšanih skupin ukrep pomaga pri 
odpravljanju ovir pri zaposlovanju. Določijo se pogoji in podpre se  sodelovanje na 
lokalni ravni, v okviru katerih se  razvija in izvaja posebne programe socialne in 
ekonomske vključitve oseb iz ciljnih skupin (Vlada RS 2003, 159-160). Ciljni 
upravičenci tega ukrepa so dolgotrajno brezposelne osebe (preko dveh let), ki se 
soočajo z večjim tveganjem izključitve s trga delovne sile zaradi dolgotrajne 
brezposelnosti, na primer brezposelni invalidi, ki ne morejo vstopiti na trg delovne sile 
brez   predhodne priprave v programih za omilitev njihovih omejitev ali hib, etnične 
skupine (Romi), mladi, ki so opustili šolanje, so brezposelni in imajo težave na različnih 
področjih in druge prikrajšane skupine: žrtve nasilja, bivši odvisniki, osebe po prestani 
kazni, in drugi. Ukrepu 2.2 po EPD pripada približno 10% sredstev namenjenih drugi 
prednostni nalogi. 
 

Ukrep 2.3:  vseživljenjsko učenje 
 
Ta ukrep spodbuja uresničevanje strateških usmeritev in smernic na področju 

izobraževanja v povezavi s prednostnimi nalogami gospodarskega in socialnega razvoja 
ter razvoja zaposlovanja na nacionalni in lokalni ravni. Osredotoča se predvsem na 
razvoj potrebnih sistemov in struktur za zvišanje kulture vseživljenjskega učenja, ki je 
potrebni pogoj za ustvarjanje na znanju temelječe družbe (Vlada RS 2003, 160-163).  

Ukrep je usmerjen na prednostne naloge, povezane s področjem politike 
vseživljenjskega učenja, zastavljene v okviru izvajanja in spremljanja politik Skupnosti 
na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja (dokumenta JAP in JIM), in je v 
skladu z usmeritvami Evropske komisije glede uresničevanja vseživljenjskega učenja v 
evropskem prostoru in glede prihodnjih ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in struktur, 
namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, zlasti 
informacijsko podprtih oblik in metod učenja,  prispevajo pa tudi k lažjemu prehajanju z 
izobraževanja v delo. Poudarek je na potrjevanju neformalno in formalno pridobljenega 
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znanja ter na izboljšanju fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.  

Ciljni upravičenci tega ukrepa so ustanove in subjekti, ki se ukvarjajo s pripravo, 
načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja mladih in odraslih, tako 
zasebni kot javni. Za nekatere dejavnosti je ciljni upravičenec lahko tudi MVZT, 
izvajalci usposabljanja (učitelji, izvajalci tečajev, mentorji, izvajalci in organizatorji 
izobraževanja odraslih, posredniki informacij, svetovalci in upravno osebje na področju 
izobraževanja in usposabljanja, delodajalci, socialni partnerji, ravnatelji šol in direktorji 
podjetij) in odrasli, ki so vključeni v izobraževanje in usposabljanje – formalno in 
neformalno, individualno in podprto z IKT (zlasti tisti z izobrazbenim primanjkljajem, 
samo osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo, nizko ravnijo funkcionalne pismenosti, z 
nezaključenim šolanjem, ki so zgodaj zapustili izobraževanje ipd). Ukrepu 2.3 po EPD 
pripada približno 30% sredstev namenjenih drugi prednostni nalogi. 

 
Ukrep 2.4:  spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
 
Dejavnosti v okviru tega ukrepa merijo na povečanje prilagodljivosti zaposlenih in 

podjetij pogojem svetovnega trga in trga dela, ohranjanje delovnih mest, povečevanje 
produktivnosti in konkurenčnosti podjetij ter na odpravljanje razvojnih ovir na področju 
ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Na ravni podjetij naj aktivnosti prispevajo k 
dvigu ravni kvalifikacij zaposlenih in delodajalcev ter k višji ravni sposobnosti in znanja 
za ohranitev zaposlitve; z vidika regionalnega razvoja tako prispevajo k izboljšanju 
konkurenčnosti in s pomočjo višje ravni znanja k tehnološkemu in znanstvenemu 
razvoju (Vlada RS 2003, 164-166). Zaradi skladnosti z lokalnimi potrebami se 
spodbujajo tudi lokalni zaposlitveni projekti. Spodbuja se ustvarjanje novih delovnih 
mest, zlasti v storitvenem in neprofitnem sektorju. Dejavnosti so namenjene predvsem 
zaposlenim, ki jim grozi brezposelnost, tistim z nizko stopnjo usposobljenosti, z 
namenom  pospeševanja poklicne mobilnosti in povečanja njihovega znanja, tako 
zaposlenim v najbolj perspektivnih sektorjih kakor tudi zaposlenim, ki so najbolj 
ogroženi glede začasne ali trajne delovne nezmožnosti. Ciljni upravičenci so zaposlene 
osebe, delodajalci, potencialni podjetniki, vodstveni delavci. Ukrepu 2.4 po EPD 
pripada približno 30% sredstev namenjenih drugi prednostni nalogi. 

4.2.2 Vpliv druge prednostne naloge na izvajanje horizontalnih nalog   

Kot horizontalne naloge so opredeljene naloge, ki se s projekti izvajajo posredno, 
torej predstavljajo nek minimalni standard, ki ga je na določenem področju potrebno 
doseči. 
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Tabela 4.1 Predvideni vplivi druge prednostne naloge na horizontalne cilje  

Ukrep Enake možnosti Trajnostni razvoj Informacijska družba 
2.1  

 
Preventivni in aktivni 
pristop sta posebej 
usmerjena na 
brezposelne in 
dolgotrajno brezposelne 
ženske. Usposabljanje in 
izobraževanje žensk kot 
del integracijske poti  
izboljša možnosti žensk 
za zaposlitev. 

Ni mogoče pričakovati 
neposrednih pozitivnih 
učinkov na okolje.  

Lokalna partnerstva na področju 
zaposlovanja kot rezultat 
oblikovanja mrež in grozdov virov 
ter razpoložljivosti informacij.  
Razvoj novih oblik dela, ki 
izrabljajo možnosti IKT. 

2.2  
 

Reševanje in 
preprečevanje problemov 
socialne izključenosti 
žensk (invalidk in žensk 
s posebnimi potrebami). 
To jim  pomaga pri 
vključevanju na trg dela. 

Ni mogoče pričakovati 
neposrednih pozitivnih 
učinkov na okolje. 

Proaktivni pristop k ciljnim 
skupinam v skladu z dokumentom 
JIM, orodja za delo na daljavo in 
nova orodja za poklice na področju 
IKT. 

2.3  
 
 

Strategija in dejavnosti 
vseživljenjskega učenja 
podpirajo enake 
možnosti glede 
izobraževanja, 
usposabljanja, vključno z 
usposabljanjem na 
področju IKT, in učenja. 

Ni mogoče pričakovati 
neposrednih pozitivnih 
učinkov na okolje, razen 
posrednega učinka bolj 
izobraženih ljudi, ki se bo 
odrazil na večji skrbi za 
okolje, boljšem sodelovanju 
med raziskovalnimi 
ustanovami in industrijo. 

Udeležba vseh v gospodarstvu, 
temelječem na znanju. Razvoj e-
učenja in e-vsebin na evropski ravni, 
nadgradnja večnamenskih in 
multimedijskih izobraževalnih in 
inovacijskih središč, dostopnih 
javnosti. 

2.4  Dvig ravni človeškega 
kapitala s poklicnim 
usposabljanjem 
zaposlenih žensk.  
Spodbuja in razvija se  
podjetništvo pri ženskah.  
Načrtujejo se dejavnosti 
za pomoč starejšim 
ženskam . 

Ni mogoče pričakovati 
neposrednih pozitivnih 
učinkov na okolje. 

 

Udeležba vseh v gospodarstvu, 
temelječem na znanju. Pospeševanje 
e-poslovanja, krepitev zaupanja in 
varnosti e-poslovanja, gojenje 
lokalnih partnerstev na področju 
zaposlovanja. Podpora uvajanju 
znanih najboljših praks. 

Vir: Vlada RS 2003, 164 

EPD namenja izvajanju druge prednostne naloge 100,85 mio EUR. Podrobneje je 
izvajanje Evropskega socialnega sklada opredeljeno v Programskem dopolnilu, ki poleg 
vsebin, opredeljenih v EPD, podrobneje navaja kazalnike spremljanja in ciljne vrednosti 
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po ukrepu. Programsko dopolnilo je dokument, ki Sloveniji omogoča prerazporejanje 
sredstev znotraj prednostne naloge, torej med ukrepi, ne pa tudi med prednostnimi 
nalogami. Predlogi sprememb tega dokumenta se posredujejo v potrditev Nadzornemu  
odboru za EPD, kasneje pa še Evropski komisiji, ki v ta namen izda odločbo. Šele nato  
se spremembe evidentirajo v vseh informacijskih sistemih. Na področju ESS  je do 
takšne spremembe prišlo v začetku letošnjega leta, ker je MDDSZ močno zaostajalo z 
izvajanjem vseh ukrepov, ki so v njegovi pristojnosti (ukrepi 2.1, 2.2 in 2.4). Na 
njegovo pobudo se je vrednost teh ukrepov zmanjšala za tretjino, sorazmerno pa se je 
povečala vrednost ukrepa 2.3. 

Iz programskega dokumenta je izpeljana Izvedbena struktura ukrepov (v 
nadaljevanju: ISU). To je dokument, ki ga na podlagi navodil organa upravljanja 
pripravi posredniško telo in v njem natančno opredeli vse projekte. Potrdi ga 
programski svet ESS. Ta dokument je zelo podroben, kar v praksi pogostokrat 
predstavlja težavo, saj ne omogoča potrebne fleksibilnosti, saj se morajo 
projekti/programi izvajati v skladu z njim. Vendar v praksi pogostokrat ISU ni tisti, ki 
povzroča pritiske, ravno obratno. Zaradi tega je ISU dokument, podvržen nenehnim 
spremembam, pogostokrat je v fazi potrditve programskega sveta ESS, zaradi česar ni 
potrebne transparentnosti, izkrivlja se revizijska sled in posledično deluje zaviralno na 
črpanje sredstev ESS, saj vsako takšno spremembo potrditi tudi organ upravljanja z 
izdajo dokumenta »Ugotovitev o izpolnitvi pogojev za začetek izvajanja ukrepa«. 

4.2.3 Evropski socialni sklad 2004–2006   

Evropski socialni sklad je najpomembnejši finančni instrument za podporo 
izvajanja Evropske strategije zaposlovanja. Ustanovljen je bil leta 1958 in ima najdaljšo 
tradicijo med strukturnimi skladi Evropske unije (Euskladi, 02. 11. 2008). ESS spodbuja 
predvsem aktivno politiko trga dela, enake možnosti za vse, ki vstopajo nanj, 
vseživljenjsko učenje, prilagodljivost posameznikov in podjetij ter razvoj podjetništva 
in izboljšanje enakih možnosti žensk in moških.  

Posebni instrument Evropskega socialnega sklada je tudi pobuda skupnosti 
EQUAL, ki je del strategije EU za vzpostavljanje številnejših in boljših delovnih mest 
ter za zagotavljanje, da nikomur ni zavrnjen dostop do njih. Prek transnacionalnega 
sodelovanja spodbuja nove načine spopadanja z diskriminacijo in neenakostjo na trgu 
dela. Izvaja se preko t. i. razvojnih partnerstev, ki so izbrana na javnem razpisu. 

ESS v Sloveniji povečuje vlaganje v znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje.     
S tem naj bi se povečevalo število kakovostnih delovnih mest, manjšal obseg 
brezposelnosti, spodbujalo socialno vključevanje skupin oseb s posebnimi potrebami, 
spodbujalo vseživljenjsko učenje z višjo kakovostjo in lažjo dostopnostjo izobraževanja 
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in usposabljanja za življenje in delo ter izboljševala usposobljenost in prilagodljivost 
tako zaposlenih kot tudi podjetij samih. 

Kar tretjino vseh sredstev strukturnih skladov v Sloveniji je namenjenih vlaganju v 
ljudi, kar je največ od vseh držav pristopnic EU. ESS predstavlja znotraj Nacionalnega 
akcijskega programa zaposlovanja55 v Sloveniji eno glavnih orodij za izvajanje ESZ in 
je tako usmerjen predvsem k naslednjim problematičnim točkam na področju 
zaposlovanja in trgu dela v Sloveniji (MDDSZ 2004, 7): izboljšanju pogojev za 
zaposlitev, zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela, zmanjševanju regionalnih 
razlik ter zagotavljanju enakih možnosti. Glavna usmeritev je spodbujanje aktivnih 
oblik povečevanja zaposlenosti in reševanja problemov brezposelnosti, predvsem 
dolgotrajne. 

Organi, odgovorni za izvajanje ESS v Sloveniji: 

– organ upravljanja: odgovoren je za pripravo, programiranje, izvajanje, 
vrednotenje in spremljanje izvajanja ESS v Sloveniji, 
– plačilni organ, ki je zadolžen za finančno upravljanje ESS, 
– posredniško telo, ki deluje v skladu z navodili in pooblastili organa upravljanja in 
je zadolžen za tekoče in natančno izvajanje ESS v skladu z EPD. Do leta 2006 je 
imelo vlogo PT Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, direktorat za trg 
dela, zaposlovanje in izobraževanje, nato pa je bilo integrirano v OU. PT je 
odgovorno za koordinacijo ESS in za zagotavljanje skladnosti ukrepov in aktivnosti 
z relevantnimi evropskimi in nacionalnimi politikami, 
– končni upravičenci so organi, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov in aktivnosti, 
sofinanciranih iz ESS. KU so: MŠŠ, MVZT in ZRSZ. 

Glavne ciljne skupine ukrepov (MDDSZ 2004, 11-12) so:  
–  ženske: druga prednostna naloga vključuje posebne zahteve glede integracije 

načela enakosti spolov v vse ukrepe (mainstreaming), s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju dostopa žensk do izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in drugih 
aktivnosti na področju razvoja človeških virov. Zaradi tega naj bi bilo v vse ukrepe 
vključenih najmanj 50% žensk in vsaj ena aktivnost znotraj ukrepa namenjena izključno 
ženskam;   

– mladi: njim so namenjeni zlasti programi izobraževanja in pridobitve nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij z namenom poviševanja stopnje zaposlenosti med mladimi. 
Poseben poudarek je na mladih, ki so opustili šolanje, njim je namenjen program 
»Projektno učenje mladih«; 

– dolgotrajno brezposelne osebe, zlasti starejše. Njim so  namenjene zlasti 
aktivnosti znotraj drugega in četrtega ukrepa.  

                                                 
55 Vlada RS ga sprejema na letni ravni. 

67 



Napaka! Slog ni definiran. 
 

Vsem zgoraj omenjenim ciljnim skupinam so namenjene tudi aktivnosti četrtega 
ukrepa, s katerimi se vzpodbuja samozaposlovanje in podjetništvo. 

 
Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 
 
Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (v nadaljevanju OP RČV) 

je dokument med Slovenijo in EK in v pogledu ESS nadomešča svojega predhodnika – 
del EPD, ki pokriva Evropski socialni sklad. 

Program je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest, 
spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, krepitvi inovativnosti in s tem konkurenčnosti 
gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega kadra, 
vseživljenjskemu učenju, zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih 
možnosti, posebna teža pa je dana tudi večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja. 

Slika 4.3 Hierarhija pravne podlage OP RČV 

Pri zagotavljanju navedenih ciljev bo posebna pozornost posvečena zagotavljanju 
lokalnim in regionalnim potrebam prilagojenih instrumentov in intervencij, čemur bo 
prilagojena tudi izvedbena struktura. Že iz narave aktivnosti operativnega programa 
razvoja človeških virov sicer izhaja, da se bodo sredstva usmerjala na območja z 
največjimi potrebami, torej še posebej na področja z visoko stopnjo brezposelnosti, kar 
pomeni, da bo operativni program neposredno prispeval k zmanjševanju regionalnih 
razlik. Ob tem ne gre spregledati, da bo potrebno ustrezen poudarek ohraniti tudi na  
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Tabela 4.2 Razpoložljiva sredstva ESS za obdobje 2007–2013  

                                                    Sredstva EU 2007–2013 
Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev (tekoče cene)   

   v EUR    v mio 
SIT  

 % 
OP   

 % celotnih 
razpoložljivih 

sredstev 

 Nosilci 
aktivnosti  

1. Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti  

262.114.965 62.813 34,7 6,4  MDDSZ  

1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za 
konkurenčnost podjetij  

103.053.747 24.696 13,6 2,5  MVZT in 
MG   

1.2. Izobraževanje in usposabljanje za 
konkurenčnost in zaposljivost  

63.848.517 15.301 8,4 1,6  MDDSZ  

1.3. Štipendijske sheme  50.406.724 12.079 6,7 1,2  MVZT in 
MDDSZ  

1.4. Pospeševanje razvoja novih 
zaposlitvenih možnosti  

44.805.977 10.737 5,9 1,1  MDDSZ  

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela 
in neaktivnih  

140.018.678 33.554 18,5 3,4  MDDSZ  

3. Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja  

164.661.966 39.460 21,8 4,0  MŠŠ   

3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in 
usposabljanja  

60.488.069 14.495 8,0 1,5  MŠŠ   

3.2. Izboljšanje usposobljenosti 
posameznika za delo in življenje v 
družbi, temelječi na znanju  

85.131.357 20.401 11,3 2,1  MŠŠ   

3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost 
visokega šolstva  

19.042.540 4.563 2,5 0,5  MVZT   

4. Spodbujanje socialne vključenosti  63.848.517 15.301 8,4 1,6  MDDSZ  
4.1. Okrepitev socialne vključenosti in boj 

proti diskriminaciji  
49.286.575 11.811 6,5 1,2  MDDSZ  

4.2. Povečati dostopnost in enake 
možnosti v sistemu vzgoje in 
izobraževanja  

5.600.747 1.342 0,7 0,1  MŠŠ   

4.3. Kultura v podporo socialni 
vključenosti družbenih skupin  

8.961.195 2.147 1,2 0,2  MK   

5. Institucionalna in administrativna 
usposobljenost  

97.051.506 23.257 12,8 2,4  MJU   

5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava  36.404.856 8.724 4,8 0,9  MJU  in 
MP   

5.2. Reforma institucij na trgu dela  20.162.690 4.832 2,7 0,5  MDDSZ  
5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih 

organizacij in civilnega dialoga  
13.441.793 3.221 1,8 0,3  MJU   

5.4. Izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva  

27.042.167 6.480 3,6 0,7  MZ   

6. Tehnična pomoč  28.003.739 6.711 3,7 0,7  SVLR   
Skupaj 755.699.371 181.096 100,0 18,4  

Vir: Vlada RS 2007, 166 

izkoriščanju priložnosti na območjih, v ciljnih skupinah in vrstah instrumentov, ki 
spodbujajo konkurenčnost med bolj uspešnimi oz. tistimi, ki imajo velike potenciale 
Euskladi, 21. 08. 2008). 
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Temeljne spremembe glede na staro finančno perspektivo so: 

– dokument EPD je nadomestil koncept operativnih programov, 
– programsko dopolnilo in ISU sta bila ukinjena, 
– posredniška telesa niso več del organa upravljanja, 
– v črpanje sredstev strukturnih skladov je vključenih kar enajst ministrstev, 
– prednostna naloga se preimenuje v razvojno prioriteto, 
– ukrep se preimenuje v prednostno usmeritev, 
– program/projekt postane operacija, 
– kot nov organ v sistemu črpanja evropskih sredstev se pojavi agent. 

Novost v okviru ESS predstavlja področje institucionalne in administrativne 
usposobljenosti, ki še posebej v kontekstu učinkovitosti zagotavljanja javnih storitev 
predstavlja enega ključnih faktorjev konkurenčnosti države (Vlada RS 2007, 81). V tej  

Tabela 4.3   Cilji OP RČV in njihovi indikatorji 

Cilji OP RČV Stanje Cilj Vir 

1 Število vključenih oseb v aktivnosti OP RČV 270.000 CIS

2 Delež odraslih vključenih v vseživljenjsko učenje 15,3% 20,7% Eurostat

3 Delež raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci 41% 50% SURS

4 Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest 22.300 CIS

5 Stopnja delovne aktivnosti za skupino 15–24 let 35,3% 38% SURS

6 Stopnja delovne aktivnosti za skupino 55–64 let 33,5% 43,5% SURS

7 Dvig stopnje zaposlenosti po anketi delovne sile v 4-ih regijah 
z najvišjo stopnjo brezposelnosti 

51,9% 53,9% SURS

8 Koeficient variacije regionalne brezposelnosti 30,7% 26% SURS

9 Zmanjšanje razlike med stopnjo registrirane brezposelnosti 
moških in žensk 

3,6% -10%  SURS

Vir: Vlada RS 2007, 167 

razvojni prioriteti je posebna pozornost namenjena razvoju nevladnih organizacij, 
izboljšanju javnih storitev na področju pravosodja, zdravstvenih storitev ter razvoju 
socialnega dialoga z boljšo usposobljenostjo socialnih partnerjev. 
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Razpoložljiva sredstva  ESS v programskem obdobju 2007–2013 prikazuje tabela 

4.2, ki je sestavni del Operativnega programa »Razvoj človeških virov«. 
Uspešnost doseganja strateških ciljev, opredeljenih v NSRO in ki jih povzema tudi 

OP RČV, bo merjena na osnovi indikatorjev, prikazanih v tabeli 4.3. Poudariti je 
potrebno tudi, da so postavljeni še natančnejši  indikatorji na nivoju posamezne 
razvojne prioritete. Dolžnost organa upravljanja je, da tekoče spremlja njihovo 
uresničevanje. 

4.3 Programi Evropskega socialnega sklada s poudarkom na programih 
namenjenih težje zaposljivim osebam 

V tem poglavju bomo predstavili programe, za katere je odgovorno MDDSZ in ki 
so se izvajali preko ZRSZ. Posebej bomo izpostavili programe, namenjene težje 
zaposljivim osebam. ZRSZ je kot končni upravičenec vključen v vse ukrepe druge 
prednostne naloge, razen ukrepa 2.3. 

Znotraj ukrepa 2.1, ki je namenjen povečevanju usposobljenosti brezposelnih oseb, 
so se v letih 2004–2006 izvajali naslednji programi: programi institucionalnega 
usposabljanja, programi usposabljanja na delovnem mestu in integrirani programi 
usposabljanja, formalno izobraževanje in nacionalne poklicne kvalifikacije. 
Predvidene aktivnosti ukrepa 2.2: projektno učenje za mlade odrasle, pomoč pri 
zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, projekti netržnih zaposlitvenih programov, 
usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi za usposabljanje invalidov, 
usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih. 

V okviru ukrepa 2.4. so se izvajali naslednji programi: usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju, usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih v perspektivnih sektorjih, sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, 
spodbujanje novega zaposlovanja starejših. 

4.3.1 Institucionalni programi usposabljanja 

V okviru institucionalnih programov usposabljanja so se izvajale delavnice 
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev«, ki so namenjene seznanjanju brezposelnih z 
elementi učinkovitega nastopanja na trgu dela in omogočanju brezposelnim osebam, da 
pridobijo temeljne veščine za aktivno ter učinkovito iskanje zaposlitve, motiviranje in 
usposobitev oseb za aktivnejši pristop k reševanju lastne brezposelnosti, pridobitev 
informacij o možnostih izobraževanja ter zaposlovanja na trgu dela, aktivno iskanje 
zaposlitve in pridobivanje vseh informacij, znanj in veščin v tej zvezi.  

Institucionalni programi usposabljanja so praviloma enoletni programi in so se tako 
izvajali na podlagi programa APZ za posamezno leto. Izvajalci usposabljanja so bili 
izbrani na podlagi zakona in pravilnika o izvrševanju proračuna RS. 
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Za izvajanje instrumenta se sklene pogodba o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 
»Institucionalni programi usposabljanja« med MDDSZ, kot NPU in ZRSZ, kot končnim 
upravičencem, s katero se izvajanje tega instrumenta prenese na slednjega. Pogodba 
določa zlasti pravice in obveznosti ter odgovornosti podpisnikov pogodbe, trajanje in 
financiranje aktivnosti, kakor tudi spremljanje, evalvacijo in poročanje s strani ZRSZ 
(povzeto po: MDDSZ 2007, 4-12). 

ZRSZ, kot izvajalec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 
»Institucionalni programi usposabljanja«, vodi izvedbo postopka javnega razpisa za 
izbor izvajalcev delavnic »Informacijski centri iskalcev zaposlitev«.  

Osnovni indikatorji spremljanja so: 

–  število vključenih brezposelnih oseb v programe, 
–  delež vključenih brezposelnih žensk v programe, 
–  število oseb, ki so zaključile usposabljanje, 
–  število zaposlitev (merjeno po šestih mesecih po zaključku usposabljanja), 
–  število zaposlitev žensk. 

Kriterij upravičenosti za brezposelne osebe: brezposelna oseba mora imeti izdelan 
zaposlitveni načrt z ustreznim napotilom v program.  

Merila za izbor brezposelnih – prednostno vključevanje: 

–  žensk (vsaj 50% vključenih je žensk), 

– brezposelnih mladih pred iztekom šestih mesecev in odraslih pred iztekom 
dvanajstih mesecev brezposelnosti, 

–  dolgotrajno brezposelnim (do dveh let), mladim in odraslim, 

–  brezposelnim, starim več kot štirideset let (ženske) ali več kot petdeset let 
(moški), 

–  brezposelnim brez izobrazbe in kvalifikacij. 
 
Upravičeni stroški za izvajalce delavnic so stroški izvedbe programa (plača 

mentorjev in plača tehničnih sodelavcev, ki izvajajo delavnice), materialni stroški 
(najemnina prostorov, časopisi in ostala literatura, telefon, internet, pisarniške 
potrebščine ipd.) ter stroški opreme. Višina upravičenih stroškov ne sme presegati šest 
minimalnih mesečnih plač na udeleženca, oziroma skladno z veljavnim Pravilnikom o 
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Instrument se je izvajal na celotnem 
območju Republike Slovenije s tem, da naj bi bili napori usmerjeni v zagotavljanje 
nekoliko večjega deleža izvajanja programa v regijah z višjo stopnjo brezposelnosti. 
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4.3.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije 

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost, 
ki je potrebna za opravljanje poklica, zasnovanega na podlagi nacionalnih poklicnih 
standardov in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali v 
postopku preverjanja in potrjevanja. Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij vključuje postopke, ki predhodno pridobljenemu znanju in 
spretnostim uradno priznajo določeno vrednost v odnosu do dogovorjenih poklicnih 
standardov.  Namen aktivnosti je pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in je 
usmerjeno v (MDDSZ 2005, 10-11) povečanje usposobljenosti in zaposljivosti 
brezposelnih oseb ter zmanjševanje strukturnih neskladij na trgu dela.  

Aktivnost je namenjena brezposelnim osebam, predvsem tistim, ki nimajo ustrezne 
izobrazbe, nimajo delovnih izkušenj ali imajo presežni (suficitarni) poklic, za katerega 
ni zanimanja med delodajalci; brezposelnim mladim do 26. leta starosti ter Romom in 
prejemnikom denarne socialne pomoči. Brezposelne osebe se vključijo v aktivnost na 
podlagi zaposlitvenega načrta in predloga za vključitev v program. Po pogodbi, ki jo 
sklenejo z ZRSZ, se brezposelne osebe lahko vključijo glede na svojo predhodno 
usposobljenost v priprave za ugotavljanje in preverjanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij in/ali v preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  

Brezposelna oseba se vključi v priprave za ugotavljanje in preverjanje NPK, kadar 
mora pred samim preverjanjem in potrjevanjem pridobiti še določena znanja, spretnosti 
in veščine za priznavanje usposobljenosti. Ko brezposelna oseba uspešno opravi 
preverjanje in potrjevanje NPK, pridobi certifikat – to je javno listino, s katero se prizna 
in izkaže potrebna usposobljenost za opravljanje poklica ali dela zadolžitev v okviru 
poklica. Nacionalna poklicna kvalifikacija ne pomeni pridobitve poklicne oz. strokovne 
izobrazbe. Izvajalci priprav za ugotavljanje in preverjanje NPK so izbrani po predpisih 
o javnih naročilih. Izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja NPK so vpisani v 
razvid56 pri MŠŠ. 

                                                 
56 Gre za upravne postopke, ki jih izvaja Služba za razvoj kadrov v šolstvu na Ministrstvu 

za šolstvo in šport. V okviru razvida se izvajajo naslednji upravi postopki: 
– ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita strokovnih delavcev 
na področju vzgoje in izobraževanja;  
– vodenje evidence opravljenih strokovnih izpitov strokovnih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja (izdajanje potrdil o opravljenem strokovnem izpitu); 
–izdaja dvojnika potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in 
izobraževanja; 
– odločanje o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;  
– vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.  
– spremembo vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja;  
–  izbris iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja;  
–  vpis v razvid zasebnih učiteljev in vzgojiteljev;  
–  sprememba vpisa v razvid zasebnih učiteljev in vzgojiteljev;  
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Učinek programa se  ugotavlja s pomočjo indikatorjev: 

– število podprtih brezposelnih  oseb, 
– število mladih, vključenih pred šestimi meseci od prijave v register brezposelnih 
oseb, 
– število odraslih, vključenih pred dvanajstimi meseci od prijave v register 
brezposelnih oseb, 
– število  udeležencev, ki pridobijo pozitiven rezultat ob izhodu, 
– število udeležencev, ki so zaposleni po dvanajstih mesecih. 

4.3.3 Formalno izobraževanje 

Aktivnosti formalnega izobraževanja sodijo v dvoletne programe izobraževanja  
brezposelnih oseb, ki temeljijo na nacionalnem akcijskem programu zaposlovanja. Ta 
program brezposelnim osebam omogoča pridobitev formalne izobrazbe po celotni 
vertikali izobraževalnega sistema. Cilji programa so povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb, dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega 
neskladja na trgu dela. Ciljna skupina so brezposelne osebe brez poklicne izobrazbe in 
vse brezposelne ženske (MDDSZ 2004, 2-12). Formalno izobraževanje se izvaja na 
podlagi Programa aktivne politike zaposlovanja in na podlagi Programa izobraževanja 
in pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe. 

Indikatorji spremljanja zspešnosti programa so: 

– število podprtih brezposelnih  oseb, 
– število mladih, vključenih pred šestimi meseci od prijave v register brezposelnih 
oseb, 
– število odraslih, vključenih pred dvanajstimi meseci od prijave v register 
brezposelnih oseb, 
– število  udeležencev, ki pridobijo pozitiven rezultat ob izhodu,  
– število udeležencev, ki so zaposleni po dvanajstih mesecih. 

ZRSZ v program vključuje brezposelne osebe, kakor tudi izvajalce, na podlagi v 
naprej postavljenih kriterijev. Kriteriji upravičenosti za vključitev brezposelne osebe se 
nanašajo na brezposelne osebe brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe in vse 
brezposelne ženske na podlagi zaposlitvenega načrta. Vrsta in višina upravičenih 
stroškov za brezposelne osebe je opredeljena v pogodbi med ZRSZ in brezposelno 
osebo. 

                                                                                                                                               
–  izbris iz razvida zasebnih učiteljev in vzgojiteljev.  
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4.3.4 Usposabljanje na delovnem mestu 

V okviru tega programa se izvajajo naslednji podprogrami: 

– usposabljanje na delovnem mestu, 
– usposabljanje v učnih delavnicah in učnih podjetjih, 
– usposabljanje in integrirani programi usposabljanja za invalide. 

S programom usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih 
podjetjih (v nadaljevanju UDM) se oseba, ki se srečuje z zaposlitvenimi ovirami 
oziroma upadom delovnih sposobnosti, vključi v delovne procese na konkretnem 
delovnem mestu ali področju pri delodajalcu z namenom zahtevnejšega usposabljanja za 
konkretno delo. Namen programa je zahtevnejše usposabljanje na konkretnem 
delovnem mestu za konkretno delo in delovna integracija oseb z ugotovljeno 
zaposlitvenimi ovirami, oseb z upadom delovnih sposobnosti, ki nima za posledico 
statusa invalidnosti in invalidnih oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne 
izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ter izenačevanje njihovih možnosti na 
trgu dela z usposabljanjem na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih 
(MDDSZ 2004, 2-6). Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati brezposelne osebe, so: 

–  izdelan zaposlitveni načrt z ustreznim napotilom v ukrep; 
– ugotovljena zaposlitvena oviranost, sem sodijo osebe z upadom delovnih 
sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti in invalidne oseb, katerih 
znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne 
zaposlitve, ki so brezposelne oziroma vključene v javna dela; 
– ugotovljena invalidnost oseb II. ali III. kategorije, ki se vključujejo v program, če 
so invalidi prijavljeni v evidenco ZRSZ. 

        Prednostno se v programe UDM vključujejo naslednje brezposelne osebe: ženske, 
invalidi, osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo, osebe z upadom delovnih 
sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti, brezposelni brez izobrazbe in 
kvalifikacij. 
       Indikatorji spremljanja na področju UDM so: 

– število vključenih brezposelnih oseb v UDM (posebej žensk), 
– število vključenih invalidov (posebej žensk), 
– število vključenih težje zaposljivih oseb (posebej žensk), 
– število oseb, ki so zaključile UDM (posebej žensk), 
– število udeležencev, ki so po zaključku programa takoj zaposleni (posebej žensk), 
– število udeležencev invalidov, ki so po zaključku programa takoj zaposleni 
(posebej žensk), 
– število vključenih težje zaposljivih oseb, ki so po zaključku programa takoj 
zaposleni (posebej žensk), 
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– število zaposlitev po končanem usposabljanju (merjenju po šestih mesecih od 
zaključka usposabljanja – od tega  žensk),  
– število zaposlitev po dvanajstih mesecih po končanem usposabljanju (od tega 
žensk), 
– odstotek vključenih drugih ciljnih skupin od invalidov in osipnikov (od tega 
žensk), 
– število izhodov v zaposlitev, 
– število izvajalcev programov usposabljanja UDM (delodajalcev), 
– število programov, ki po vsebini pomenijo širjenje znanja in zavesti o IKT 
oziroma izrabljajo možnosti IKT. 

4.3.5 Projektno učenje  mladih odraslih (v nadaljevanju PUM)57 

PUM je javno veljaven izobraževalni program, namenjen mladim v starosti od 
petnajst do petindvajset let, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in so brezposelni. 
Njegov namen je motivirati mlade, da se ponovno vključijo v prekinjeno izobraževanje 
in si tako pridobijo poklicno ali strokovno izobrazbo, hkrati pa se usposobijo za večjo 
konkurenčnost na trgu delovne sile.  Program je usmerjen k temu, da mladi spoznajo 
čim več različnih poklicev in  hkrati odkrivajo svoje interese in talente. V programu 
delo poteka po metodi projektnega učenja, mladi si pridobivajo nova znanja in izkušnje 
z aktivnim sodelovanjem v različnih projektih. Njegova najpomembnejša značilnost je 
upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki aktivno sodelujejo pri načrtovanju 
dela. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim 
pri tem pomagajo.  

Udeleženec je v PUM lahko vključen eno leto. Vključitev je možna kadar koli med 
letom, prav tako pa lahko iz njega kadar koli izstopijo. Če se za program odločijo, ga 
obiskujejo redno, vendar brezplačno. V kolikor se prijavijo na ZRSZ kot brezposelni, pa 
so deležni tudi ugodnosti, ki jim iz tega statusa pripadajo (Tin Ljubljana, 11. 11. 2008). 

Indikatorji uspešnosti so (MDDSZ 2004, 3): 

– število vključenih, 
– število udeležencev s pozitivnim rezultatom, 
– število ponovno vključenih v redno izobraževanje  
– število zaposlitev po zaključenem programu. 

Brezposelna oseba se v aktivnost vključi na podlagi zaposlitvenega načrta in 
predloga za vključitev, ki ju na Uradu za delo skleneta brezposelna oseba in svetovalec 

                                                 
57 Evropski odbor regij  je 5.12. 2007 v Bruslju programu PUM podelil priznanje kot 

najboljšemu v kategoriji dobrih praks socialnih politik. 
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zaposlitve. Pogodbo o vključitvi z  brezposelno osebo podpiše direktor območne službe 
Zavoda RS za zaposlovanje. 

4.3.6 Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk 

S programom se zagotavlja subvencija za zaposlitev oseb iz ciljne skupine za 
najmanj eno leto pri delodajalcu, ki ima v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni 
značaj oziroma vrača vse dohodke v osnovno dejavnost in ne deli dobička. Namen 
aktivnosti je s sofinanciranjem pomagati pri zaposlitvi dolgotrajno brezposelnih žensk 
in preprečevati socialno izključenost ter spodbujati zaposlovanje in ponovno delovno 
integracijo žensk, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na 
ZRSZ oziroma so skupaj z vključenostjo v javna dela brez redne zaposlitve več kot dve 
leti. Hkrati program povečuje socialno vključenost vključenih brezposelnih žensk, 
zmanjšuje stopnjo tveganja revščine, povišuje stopnjo zaposlenosti žensk in povečuje 
razširjenost mreže socialnih in drugih (javnih) storitev. Aktivnost se je izvajala na 
območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji. Cilj 
programa je zaposlitev 480 dolgotrajno brezposelnih žensk za najmanj dvanajst 
mesecev za polni ali krajši delovni čas (MDDSZ 2005, 1-6). 

Subvencija za zaposlitev se lahko odobri za najmanj dvanajst in največ osemnajst 
mesecev. Delodajalec je upravičen do povračila stroškov, ki so povezani z zaposlitvijo. 
Subvencija za zaposlitev za polni delovni čas lahko znaša v skupnem mesečnem znesku 
vseh upravičenih stroškov največ do 150% minimalne mesečne plače. Subvencija za 
zaposlitev za krajši delovni čas, ki traja najmanj dvajset ur oziroma največ trideset ur na 
teden, bo znašala sorazmerno manj glede na čas dela. 

Indikatorji spremljanja uspešnosti programa so: 

– število vključenih brezposelnih žensk (delež glede na celoto, delež mlajših od 
petindvajset let, delež starejših od petdesetih let, delež starejših od petinpetdesetih 
let, predhodno vključenih v javna dela), 
– število zaposlitev za krajši delovni čas, 
– število vključenih žensk, ki so po zaključku subvencioniranja zaposlitve ostale 
zaposlene, 
– število zaposlitev po dvanajstih mesecih po zaključnem obdobju subvencioniranja 
zaposlitve, 
– število delodajalcev (posebej nevladne organizacije), 
– število zaposlitev, ki po vsebini pomenijo širjenje znanja in zavesti o IKT oz. 
izrabljajo možnosti IKT. 
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4.3.7 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 

MDDSZ je vse do leta 2006 izvajalo program »Spodbujanje zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb«, v katerega niso bile vključene zgolj starejše osebe. Ker pa se je 
pokazalo, da težav pri zaposlovanju vseh skupin težje zaposljivih oseb ne gre enačiti, so 
starejšim brezposelnim osebam namenili poseben program. 

Statistični podatki tudi kažejo (Gaspari, 02. 11. 2008), da je maja 2007 kar tretjino 
vseh prijavljenih brezposelnih oseb na ZRSZ predstavljala populacija starejših od 
petdesetih let. In samo desetini izmed njih je uspelo dobiti zaposlitev, od tega se jih je 
komaj sedem odstotkov zaposlilo za nedoločen čas. Očitno je, da trg dela starejšim ni 
naklonjen. ZRSZ se je tega problema lotil s projekti, ki po eni strani skušajo neposredno 
dvigniti zaposlenost starejših, po drugi strani pa vplivati na spreminjanje miselnosti, 
povezane s starejšimi delavci. Žal pa ni posluha za njihovo izobraževanje, saj APZ 
programov izobraževanja starejših ne pozna. 

V letu 2005 je bil objavljen prvi javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših od petdeset let, in sicer za obdobje najmanj enega leta s polnim delovnim 
časom. Po tem programu so delodajalci upravičeni do polovice dejanske enoletne bruto 
plače na novo zaposlenega.  Prvi del subvencije se delodajalcu izplača ob zaposlitvi 
starejše osebe, drugi del pa po enem letu. Program se izvaja na območju celotne 
Slovenije. 

Brezposelne osebe morajo za vključitev v program in zaposlitev pri izvajalcih 
izpolnjevati naslednje pogoje/merila upravičenosti (MDDSZ 2005, 7): 

– da so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe vsaj tri 
mesece; 
– in so na dan vključitve starejše od petdeset let. 

V izvajanje aktivnosti/programa so vključene brezposelne osebe, ki imajo izdelan 
zaposlitveni načrt, v katerem je predvidena vključitev v ta program. Cilj programa je, da 
vsaj polovica v program vključenih brezposelnih oseb, po zaključku programa, ohrani 
zaposlitev. 

4.3.8 Projekti netržnih zaposlitvenih programov 

Temeljni cilj netržnih zaposlitvenih programov je povečanje zaposlitvenih možnosti 
s subvencijo za zaposlitev ciljnih skupin brezposelnih oseb, ki se soočajo z ovirami pri 
vstopu na trg dela, za najmanj eno leto pri neprofitnih delodajalcih.58 Vsaka zaposlitev 

                                                 
58 Za potrebe te aktivnosti se za neprofitne delodajalce štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo 

v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke v osnovno 
dejavnost in ne delijo dobička ter v preteklem poslovnem letu niso več kot 30% od celotnih 
prihodkov ustvarili na trgu. 
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predstavlja projekt. Posamezen delodajalec se lahko prijavi le z eno vlogo za največ pet 
projektov. 

V projekte netržnih zaposlitvenih programov se lahko vključijo: 

– brezposelne osebe,  prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne 
osebe, 
– osebe iz ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko vključujejo v aktivnost,  
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so že več kot dve let prijavljene na Zavodu RS za 
zaposlovanje oziroma so skupaj z vključitvijo v programe javnih del brez redne 
zaposlitve več kot dve leti, 
– brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo na zdravstvenem ali 
socialnem področju (zaposlitveno oviranost ugotovi komisija, ki jo imenuje direktor 
ZRSZ in v kateri je predstavnik pristojnega centra za socialno delo). 

Upravičeni stroški izvajalca (delodajalca) so:  plača (bruto I), stroški prevoza na 
delo, stroški prehrane na delu in strošek predhodnega zdravniškega pregleda. 
Subvencija za zaposlitev lahko znaša v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih 
stroškov največ do 750 EUR. Subvencija za zaposlitev se izplačuje mesečno za pretekli 
mesec na podlagi mesečnih zahtevkov delodajalcev. V zahtevku delodajalec izkaže 
upravičene stroške za predhodni mesec v celoti, subvencija pa se mu izplača v višini 
največ 750 EUR.  

4.4 Evalvacije programov druge prednostne naloge 

Pomoč skupnosti v okviru programskega obdobja 2004–2006, je na podlagi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1260/1999 (člen 40 in 43) predmet predhodnega, vmesnega in 
naknadnega vrednotenja. Slovenija je morala izvesti predhodno vrednotenje pred 
pripravo EPD in Programskega dopolnila. Z vmesnim vrednotenjem se preverijo začetni 
rezultati EPD, njihova ustreznost in doseganje ciljev. Naknadno vrednotenje se nanaša 
na koristno uporabo sredstev, uspešnost in učinkovitost EPD ter oblikuje ugotovitve za 
politiko ekonomske in socialne kohezije. Na pobudo države članice se lahko uvedejo 
tudi tematska vrednotenja. 

Vrednotenje je odgovornost organa upravljanja, ki je leta 2005 imenoval Projektno 
skupino organa upravljanja za strukturne sklade za področje vrednotenja. Le-ta je 
pripravila načrt vrednotenja, ki ga je junija 2005 potrdil nadzorni odbor EPD. MDDSZ 
je dolžno zagotoviti kakovostno in objektivno ocenjevanje projektov, programov in 
ukrepov v okviru Evropskega socialnega sklada, katerega temeljni cilj je izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti ukrepov politike zaposlovanja, zagotavljanje ocenjevalne 
sledi, vzpostavitev dobrega delovanja sistemov in kulture ocenjevanja, oblikovanje 
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podlage za zmanjševanje administrativnih ovir v postopkih porabe sredstev strukturne 
politike, za poenotenje izbirnih postopkov in vsebinsko povezovanje instrumentov.59

Zaradi zagotavljanja objektivnosti ocenjevanja, MDDSZ izbere ustreznega 
evalvatorja s pomočjo javnega naročila, kar je prvič storilo leta 2006 in znova v letu 
2008. Na uradni spletni strani kohezijske politike 2007–2013 Službe vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, je objavljen seznam vseh zaključenih 
evalvacij:60

– evalvacija ukrepov Evropskega socialnega sklada za leto 2004 in 2005, 
– evalvacija programa Spodbujanje samozaposlovanja za leto 2004 in leto 2005, 
– evalvacija programa Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih  za leto 2004 in 
leto 2005, 
– merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega 
sklada s storitvami končnega upravičenca (ZRSZ). 
V teku je celovita evalvacija druge prednostne naloge za leti 2006 in 2007. 

4.4.1 Evalvacije ukrepov Evropskega socialnega sklada za leto 2004 in 2005 

Omenjena evalvacija, katere namen je  bil ovrednotiti kakovost izpeljave ukrepanja 
druge prednostne naloge Enotnega programskega dokumenta in preveriti uspešnost 
ukrepov Evropskega socialnega sklada, je bila zaključena julija 2006. 

Predmet proučevanja so bili (Gaberšček 2006, 7): 

–  izidi in rezultati na nivoju aktivnosti in programa ukrepov, 
–  ciljne skupine in aktivnosti programov, 
– način programiranja z upoštevanjem načela kakovosti programov ukrepanja 
(relevantnost, konsistentnost, učinkovitost, uspešnost in trajnost). 

Institucionalni  programi usposabljanja 
Gaberščkova analiza programa je pokazala, da pri njegovem programiranju niso bili 

ustrezno upoštevani vsi principi dobrega programiranja – manjkal je namen programa, 
navedeni cilj pa ni bil opredeljen kot specifični oz. operativni cilj. Vsebina programa je 
zelo splošna. Indikatorji so bili zgolj navedeni, niso pa bili definirani kot izidi oz. 
rezultati. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. Avtorji izražajo 
dvom, da aktivnosti tega programa neposredno vplivajo na večjo zaposljivost vključenih 

                                                 
59 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zgoraj navedene zahteve določilo v 

javno naročilu »Vrednotenje ukrepov ESS II – za obdobje od septembra 2005 do decembra 
2007« in »Evalviranje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD«. 

60 Najdemo jih na spletni strani: 
http://www.Euskladi.si/publikacije/vrednotenja/2004−2006. 
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oseb, saj program vključene osebe bolj motivira kot pa razvija kompetence za večjo 
zaposljivost. 

V prvih dveh letih je bilo črpanje evropskih sredstev po tem programu počasnejše 
kot načrtovano, saj se lahko projekt prične izvajati šele z začetkom šolskega leta in ne z 
začetkom koledarskega leta. 

 
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja 
Analiza programa kaže, da pri programiranju niso bili ustrezno spoštovani vsi 

principi dobrega programiranja, saj globalni cilji programa niso definirani. Namen 
programa pa je tako splošen, da bolj ustreza opredelitvi splošnega cilja. Tudi indikatorji 
niso ustrezni, saj niso definirani kot izidi oziroma rezultati. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. 
Ker se posamezniki usposabljajo na delovnem mestu, si s tem večajo zaposlitvene 

možnosti, saj na tak način pridobijo ustrezne kompetence za delo in se hkrati spoznajo z 
delodajalcem. Po podatkih ZRSZ znaša izhod v zaposlitev iz tega programa okoli 50%. 

Uspešnost izvajanja programa je bila ovirana s poznim sprejemanjem pravne 
podlage, zlasti v letu 2005, ko se je program izvajal le v zadnjih štirih mesecih. 

 
Formalno izobraževanje 
Kot že pri prej omenjenih programih, tudi na primeru formalnega izobraževanja 

cilji in z njimi povezani indikatorji niso bili dovolj natančno definirani. Navedeni so 
zgolj globalni cilji, manjkajo pa operativni. Indikatorji so zgolj navedeni. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. 
Program je vezan na šolsko leto in se tako financira v dveh koledarskih letih. 

Temeljna pomanjkljivost je, da se s tem programom spodbuja izobraževanje 
brezposelnih oseb le do V. stopnje izobrazbe. 

 
Nacionalne poklicne kvalifikacije 
Analiza programa kaže, da pri programiranju niso bili ustrezno upoštevani vsi 

principi dobrega programiranja, saj globalni cilji programa niso definirani, posledično 
tudi indikatorji spremljanja. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. Istočasno je 
program skladen s politikami na področju zaposlovanja v Sloveniji in EU. 

Ker je izvajanje Formalnega izobraževanja vezano na šolsko leto, prihaja do 
velikega zamika v izvajanju programa. 

 
 
 
 

81 



Napaka! Slog ni definiran. 
 

Projektno učenje za mlade odrasle 
Analiza je pokazala večje pomanjkljivosti na področju programiranja, saj manjka 

opredelitev temeljnega namena programa, naveden je zgolj globalni cilj, operativnih 
ciljev ni, zaradi česar indikatorji spremljanja sploh niso postavljeni. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. 
Ker je tudi ta program vezan na šolsko in ne na koledarsko leto, programiranje pa 

vezano na koledarsko leto, izvajanje programa zaostaja za načrtovanim. K zaostanku 
prispeva tudi pomanjkanje izvajalcev. Kljub temu se lahko posamezniki v program 
vključujejo ves čas trajanja šolskega leta. 

 
Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk 
Na področju programiranja manjka globalni cilj, saj je naveden zgolj en operativni 

cilj. Izvedeni indikatorji so zgolj našteti, saj niso definirani kot izidi oziroma rezultati. 
Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. 
Ciljna skupina je jasno opredeljena, a je analiza pokazala, da kar 70% vključenih 

žensk ne izpolnjuje pogoja (dolgotrajna brezposelnost ni izkazana). Pomemben kriterij 
pri vključevanju brezposelnih žensk v ta program je bil njihova socialna izključenost in 
stopnja tveganja revščine. 

Indikatorji spremljanja so ustrezni. 
Poraja se navezanost tega programa na program spodbujanja novega zaposlovanja 

starejših, a je analiza pokazala, da je tri četrtine vključenih žensk mlajših od 
petinštirideset let. 

 
Pomoč Projekti netržnih zaposlitvenih programov 
Na področju programiranja manjka opredelitev globalnih in  specifičnih ciljev, saj 

je naveden zgolj en operativni cilj. Temu ustrezno je potrebno  prilagoditi tudi 
indikatorje, ki  na primeru tega programa prav tako niso definirani kot izidi oziroma 
rezultati. 

Ciljne skupine, aktivnosti in upravičenci so skladni s cilji EPD. 
Temeljna pomanjkljivost tega programa je, da je njegova osnovna ideja dobra, da je 

zanimanja za vključevanje brezposelnih oseb dovolj, primanjkuje pa interesa in sredstev 
za socialno podjetništvo, saj se izvaja na področju javnih storitev nepridobitnega 
značaja in na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki 
Sloveniji. 

Delež vključenih žensk je izrazito nizek (2%). 
Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da srž problema tiči v slabem 

programiranju, z neustrezno definiranimi cilji, ki posledično otežujejo postavljanje 
indikatorjev in njihovo merjenje. 
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To poročilo je objavljeno na spletnih straneh organa upravljanja, čeprav ga je 
naročnik (MDDSZ) zavrnil, saj ga je označil kot neustrezno. 

4.4.2 Evalvacija sistema ocenjevanja uspeha ukrepov ESS 

Računsko sodišče je v lanskem letu (2008) izvedlo revizijo z naslovom »Kako 
upravljamo z Evropskim socialnim skladom«, v katerem so presojali, kako so organi v 
sistemu izvajanja zagotavljali in ocenjevali uspeh ukrepov, sofinanciranih iz ESS. V ta 
namen so preverili delo organov na področju načrtovanja, izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja ukrepov, dejavnosti in projektov, sofinanciranih iz ESS, ter dopolnitve in 
izboljšave, ki so jih organi uvedli kot odziv na ugotovljene pomanjkljivosti in slabosti v 
sistemu izvajanja. 

Pri delu so izhajali iz modela ocenjevanja kakovosti PDCA (Računsko sodišče 
2008, 16). 

V fazi načrtovanja so presojali: 

– določitev specifičnih zaposlitvenih ciljev, 
– načrtovanje ukrepov in razvojnih prioritet sofinanciranih iz ESS, 
– opredelitev kriterijev za izbiro takšnih projektov, ki bodo največ prispevali k 
zastavljenim ciljem. 

V tej fazi so z analizo odkrili dve temeljni pomanjkljivosti: 

– opredeljeni specifični zaposlitveni cilji niso v skladu s primarnimi zaposlitvenimi 
cilji, 
– upravičene dejavnosti in ciljne skupine niso izbrane na podlagi ustreznih analiz. 

V fazi izvajanja so izpostavili: 

– postopek javnega povabila k oddaji ponudb in postopek izbire projektov, 
– elemente, ki zavezujejo prejemnika sredstev, da izvede projekt in doseže 
rezultate, za katere je pridobil sredstva. 
 
Kot temeljno pomanjkljivost te faze navajajo, da postopki izbire niso osredotočeni 

na prispevek k zaposlitvenim ciljem. 
Sledi faza preverjanja, ki vključuje: 

– spremljanje izvedenih ukrepov, 
– poročanje o izvedenih ukrepih, 
– vrednotenje izvedenih ukrepov, 
– vlogo nadzornega odbora pri spremljanju, poročanju in vrednotenju izvedenega. 

Tudi v tej fazi ugotavljajo, da postopki spremljanja, poročanja in vrednotenja niso 
osredotočeni na prispevek k zaposlitvenim ciljem. 
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Za namene obravnavane točke magistrske naloge se bomo osredotočili zgolj na 
fazo preverjanja. V tej fazi igrajo pomembno vlogo smernice organa upravljanja, ki 
vsebujejo navodila za načrtovanje in poročanje ter vsebujejo obrazce za poročanje o 
izvajanju projekta. Na tem temelju je MDDSZ izdelalo navodila, ki so namenjena 
ZRSZ. 

Računsko sodišče v svojem poročilu poudarja, da morajo biti kazalniki spremljanja 
tako »fizični« kot tudi finančni. Evropska komisija je fizične kazalnike podrobneje 
opredelila v smernicah »Indicators for Monitoring and Evaluation«. Ugotovitve 
računskega sodišča so, da kazalniki na ravni ukrepov upoštevajo okvirno metodologijo 
in seznam kazalnikov, ki jih predpisuje EK in da so usmerjeni v prikaz doseganja ciljev 
na področju zaposlenosti, vseživljenjskega učenja in socialne vključenosti, vendar za 
uporabljene kazalnike ni obrazložena oziroma dokumentirana podlaga za določitev 
ciljnih vrednosti in načrtovani način merjenja realizacije. Tudi agregacije kazalnikov z 
nižjih na višje ravni, niso bile opredeljene. Pogostokrat so določene ciljne vrednosti na 
ravni države, pri tem pa ni informacije, koliko naj bi k temu prispevali ukrepi ESS 
(Računsko sodišče 2008, 33). 

Informacijski sistem organa upravljanja ISARR-SP nudi zgolj podatke o finančni 
realizaciji instrumentov in podatke o načrtovanih vrednostih fizičnih kazalnikov. 
ISARR-SP tudi ne omogoča enotnega izpisa načrtovanih in realiziranih vrednosti, 
zaradi česar neposredno ne prikazuje deleža realizacije. Na tem področju eno izmed 
temeljnih pomanjkljivosti predstavlja odsotnost enotnega informacijskega sistema za 
spremljanje ukrepov ESS, posledično so vsa vključena ministrstva uporabljala ločene 
baze podatkov, ki so v nadaljevanju služile kot podatkovna baza za pripravo letnega 
poročila organa upravljanja. 

Pregled kazalnikov na ravni prednostne naloge v sistemu ISARR-SP je pokazal 
vrsto pomanjkljivosti: 

–  kazalniki na ravni prednostne naloge prikazujejo le posledice izvajanja ukrepa 
2.4 in so prikazani kot posledica izvajanja celotne prednostne naloge; 
– nekatere realizirane vrednosti kazalnikov so za desetkrat presegle načrtovano 
vrednost in takšna razhajanja niso obrazložena; 
– povezava kazalnikov na ravni prednostne naloge v povezavi s posameznimi 
ukrepi ni vedno jasna (primer: seštevek udeležencev po ukrepih ni enak vrednosti, 
ki je navedena za celotno prednostno nalogo). 

Na tej osnovi Računsko sodišče ocenjuje, da vsebinski kazalniki o napredovanju 
izvajanja EPD ne vsebujejo dovolj kakovostnih informacij, ki bi omogočale spremljanje 
uspešnosti izvajanja. Neposredna uporaba teh kazalnikov za zunanje vrednotenje ni 
primerna (Računsko sodišče 2008, 35). Istočasno ocenjujejo, da je bil razmeroma velik 
poudarek namenjen poročanju, premajhen pa spremljanju. 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA 

V empiričnem delu naloge bomo najprej predstavili izkušnje »starih« držav članic 
EU na področju merjenja učinkov Evropskega socialnega sklada na zaposlovanje, v 
nadaljevanju pa se bomo osredotočili na tiste programe, ki so se v Sloveniji izvajali v 
letih 2004–2007 preko ZRSZ in ki so namenjeni težje zaposljivim osebam. Izhajali 
bomo iz kazalnikov spremljanja, ki so opredeljeni v programskih dokumentih in ki 
omogočajo kvantitativno presojo uspešnosti programov.  

5.1 Dosedanje raziskave na področju vpliva ESS na zaposlovanje 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kredibilnost ocenjevanja 
vplivov ESS programov na zaposlovanje, je dolžina obdobja po poteku izvajanja ESS 
programov, saj se pravi učinki le-teh pokažejo z zamikom. Zato ne preseneča dejstvo, 
da je glavnina tovrstnih študij nastala v »starih« državah članicah EU, ki so pričela, 
gledano zgolj preteklo finančno obdobje, ki je trajajo od leta 2000 do leta 2006,  črpati 
ESS sredstva že leta 2000. Primer takšne države je Nemčija. Največ študij se navezuje 
na ESS programe, ki so se izvajali preko zveznega urada za zaposlovanje. Glavnina 
študij se pretežno osredotoča na dve obliki pomoči: nadomestila plače (pomoč 
delodajalcu) in t.i. nadomestilo »zagonskih stroškov« (samozaposlovanje). Študije so 
pokazale pozitivne učinke tovrstne pomoči na zaposlovanje. Deeke (2005) v svoji 
študiji iz leta 2005 ugotavlja, da so nadomestila zagonskih stroškov pomembno 
pripomogla k preživetju številnih novoustanovljenih podjetij. IAB (2006)61 je v svoji 
študiji iz leta 2006 preučeval vplive dodatnega ESS izobraževanja na izboljšanje 
zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb. Študija je bila usmerjena v oceno ukrepov, 
ki so bili namenjeni  izobraževanju in ocenjevanju vpliva le-tega na zaposlenost. Vplive 
so analizirali tako, da so primerjali udeležence ESS programov z neudeleženci podobnih 
lastnosti. Analiza empirično temelji na sistematično zbranih statističnih podatkih 
zveznega zavoda za zaposlovanje, podatkih referenčne raziskave udeležencev ESS 
projektov v letih 2000–2002 in na podatkih primerljivih skupin (udeležencev, katerih 
izobraževanje ni bilo sofinancirano iz ESS ter neudeležencev izobraževanja). Rezultati 
so bili interpretirani s pomočjo deskriptivne analize. Multivariantna analiza ESS 
programov izobraževanja je potrdila, da le-ti ne odpravljajo  strukturnih neskladij na 
trgu dela,  čeprav so usmerjeni ravno v tiste ciljne skupine, ki so brezposelne zaradi 
neustrezne oz. pomanjkljive izobrazbe. Izvedena je bila tudi primerjalna analiza med 
registriranimi brezposelnimi osebami, ki so se udeležile dodatnega izobraževanja in 
tistimi, ki se ga niso udeležile. Z analizo ni bilo mogoče potrditi, da se udeleženci 
izobraževalnih programov zaposlijo hitreje kot tisti, ki se tovrstnega izobraževanja niso 

                                                 
61 Inštitut za raziskave na področju trga dela in zaposlovanja s sedežem v Nürnbergu, 

Nemčija. 
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udeležili. Fertig (2004) je uspešnost ESS programov ocenjeval na primeru zaposlenih 
oseb, ki so se dodatno izobraževale s pomočjo ESS programov in tako prispevale k 
ohranjanju svoje zaposlenosti, k povečanju konkurenčnosti podjetja in izboljšanju novih 
zaposlitvenih možnosti. Sredstva so namenjena izobraževalnim ustanovam, za katere se 
predpostavlja, da poznajo potrebe podjetij, ki želijo izboljšati izobrazbeno raven svojih 
zaposlenih. Raziskava, ki je vključevala leti 1998 in 1999, je pokazala, da se v tovrstne 
programe vključujejo predvsem manjša in srednje velika podjetja. Vključena podjetja so 
razdelili na štiri kategorije: podjetja, ki so celotno izobraževanje financirala iz ESS; 
podjetja, ki so izobraževanje delno financirala iz ESS; podjetja, ki so izobraževanje 
financirala iz lastnih sredstev; ter tista, ki svojih zaposlenih niso izobraževala. 
Homogenost podatkov je bila zagotovljena s primerljivimi parametri (število redno 
zaposlenih, celotno število zaposlenih, gibanje investicij, načrtovane inovacije v 
bodočnosti ...). Kot ključno spremenljivko so izpostavili načrtovane inovacije ob 
predpostavki, da so le-te ključni razlog, zaradi katerega želijo podjetja dodatno 
izobraziti zaposlene. Študija je pokazala pozitivne rezultate za različne podskupine 
udeležencev izobraževalnih programov. V pogledu gibanja celotnega števila zaposlenih 
se je največji učinek pokazal pri podjetjih, ki so za potrebe izobraževanja uporabljala 
izključno evropska sredstva. Slika pa je nekoliko drugačna, če vzamemo pod 
drobnogled gibanje števila redno zaposlenih delavcev. Raziskava je pokazala, da je le-to 
najugodnejše pri tistih podjetjih, ki so izobraževanje zaposlenih samo delno financirale 
iz Evropskega socialnega sklada. Avtor predpostavlja, da so takšna podjetja bolj 
previdna pri izbiri potrebnega izobraževanja, saj upoštevajo razmerje med stroški 
izobraževanja in izidi. Avtor raziskavo zaključi z ugotovitvijo, da programi 
izobraževanja zaposlenim omogočajo lažje ohranjanje delovnega mesta, a da zaradi 
pomanjkanja podatkov ni možno presoditi stroškovne učinkovitosti tovrstnega 
izobraževanja (Fertig 2004, 14). 

Zanimiva je mikroekonometrična študija izbranih ESS programov iz leta 2006, ki jo 
je izvedel IWH.62 Ukvarja se z vprašanjem, kakšne spremembe lahko posamezni 
udeleženci v ESS programih prispevajo na trgu dela. Ker pa posameznik ne more biti 
istočasno udeleženec in neudeleženec ESS programa, so odgovore iskali s pomočjo 
izračunanega povprečja za posamezno skupino. Pri tem so morali biti pozorni na to, da 
so primerjani udeleženci v pomembnih lastnostih primerljivi s posameznimi 
neudeleženci. To pomeni, da so za posamezne udeležence poiskali »statistične 
dvojčke«. Opazovali so obdobje 2000–2004. Makroekonometrična študija je pokrila kar 
štiri različne ESS programe: nadomestilo plač, pokritje zagonskih stroškov 

                                                 
62 Institut für Wirtschaftsforschung Halle. 
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(samozaposlitev), tradicionalne kvalifikacije63 in t.i. Chemnitz model.64 Uspešnost 
programa so merili kot razliko med številom zaposlitev udeležencev in številom 
zaposlitev neudeležencev. Rezultati raziskave niso pokazali homogenih rezultatov za 
vse tipe proučevanih programov. Tovrstno vključevanje brezposelnih na trg dela, ima za 
posameznika kratkoročen pozitivni učinek. Kolikšno je njegovo trajanje, pa je v veliki 
meri odvisno od značilnosti posameznika, vrste ukrepa in finančnega deleža delodajalca 
(Reinowsi 2006, 19). Raziskava je pokazala, da se položaj udeleženca na trgu dela, ki se 
usposablja in zaposli pri neprofitnem delodajalcu v primerjavi z neudeležencem, 
izboljša le kratkoročno, na dolgi rok je uspeh takšnega ukrepa močno odvisen od 
finančne udeležbe delodajalca, zato se udeležencu položaj na trgu dela bistveno 
izboljša, če se zaposli v profitnem podjetju. Učinek pomoči ob samozaposlitvi je 
pozitiven, kar gre v pretežni meri pripisati lastnostim udeležencev (višja izobrazbena 
raven, krajše obdobje brezposelnosti). Podatki pa žal ne omogočajo ocene dolgoročnih 
učinkov ESS projektov. 

V Španiji je FEDEA65 objavila empirično študijo ekonomskih vplivov črpanja 
sredstev strukturne politike za obdobje 1998–2006. Analiza je temeljila na t.i. 
Herminovem modelu66. Izvedena sta bila dva scenarija: prvi upošteva sredstva ESS in 
njihov vpliv na gibanje števila zaposlenih, drugi scenarij pa ta sredstva zanemarja. 
Rezultat študije je, da so evropska sredstva bistveno pripomogla k ekonomski rasti, 
zaposlovanju in blagostanju. Investicijski programi, ki so jih s pomočjo evropskih 
sredstev izvajali v letih 1998–2006, prispevajo 0,56 točke k stopnji ekonomske rasti v 
primerjavi s situacijo, ko teh sredstev ne bi bilo. Ocenjuje se, da se je v opazovanem 
obdobju s pomočjo evropskih sredstev stopnja zaposlenosti dvignila za 1,46% več kot bi 
se brez teh sredstev. Povpraševanje je v povprečju povzročilo rast stopnje zaposlenosti, 
v primerjavi z referenčnim scenarijem za 2,58%. Raziskava je  pokazala tudi, da je bil 
učinek evropskih sredstev največji v tistih področjih Španije, kjer je dobro razvita javna 
infrastruktura in na razpolago dovolj zasebnega in človeškega kapitala. Evropska 
sredstva so tako pripomogla k dvigu produktivnosti proizvodnih sredstev in znižanju 
stroškovne cene proizvoda/storitve. 

                                                 
63 Tradicionalne kvalifikacije so definirane kot pridobivanje kvalifikacij z usposabljanjem v 

kombinaciji z enoletno zaposlitvijo pri neprofitnem delodajalcu. 
64 Kvalifikacije v kombinaciji z zaposlitvijo v profitnem podjetju. 
65 Raziskovalni center za ekonomske analize (Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada). 
66 Herminov model je orodje za ocenjevanje makroekonomskih učinkov. Vključuje 

standardne »input/output« mehanizme po Keynsu in tudi določene neoklasicistične  značilnosti, 
zlasti na strani ponudbe. Upošteva, da output zasebnega sektorja ne določa zgolj povpraševanje, 
temveč tudi cena in stroški konkurenčnosti na strani proizvodnje. Upošteva tudi elastičnost 
substitucije proizvodne funkcije in Phillipsovo krivuljo (Sosvila-Rivero 2005,7). 
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Zanemariti ne gre tudi komparativnih študij, ki se ne osredotočajo na merjenje 
učinkov evropskih sredstev v posamezni državi, prejemnici teh sredstev, temveč v 
ospredje postavljajo vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na boljšo izrabo teh 
sredstev. Na Univerzi v Sussexu  so tako primerjali dve državi: Grčijo in Irsko. Irska se 
je priključila EU v sedemdesetih let prejšnjega stoletja, Grčija pa slabo desetletje 
kasneje. Državi sta bili s strani »starih« držav članic EU opredeljeni kot 
»problematični» državi, saj sta ekonomsko močno zaostajali za povprečjem EU. 
Komisija je leta 1989 sprejela odločitev o enakomernem razvoju držav članic EU. Obe 
državi, Grčija in Irska, sta skupaj s Španijo in Portugalsko sklenili krog držav, največjih 
prejemnic EU sredstev. Ekonomski položaj Grčije in Irske je bil v začetku 90-ih let 
prejšnjega stoletja precej podoben, bistvene razlike pa so se pokazale dobro desetletje 
kasneje. Irska ni beležila zgolj hitre rasti BDP-ja, močno je porasla tudi stopnja 
zaposlenosti. Tudi Grčija je beležila pozitivne kazalnike rasti, ki pa so močno zaostajali 
za Irsko. Irska je tako postala dober zgled ostalim članicam EU in kot taka predmet 
številnih študij in raziskovanj (Chardas 2003, 11). Skupni imenovalec teh študij je bila 
ugotovitev, da ključni dejavnik gospodarskega razcveta, spodbujenega z evropskimi 
sredstvi, predstavlja njihova inovativna in razvojno naravnana poraba. Poleg tega je 
Irska uporabila zelo pomemben makroekonomski agregat – davčne olajšave, česar 
Grčija ni storila. Irska je med drugim vložila tudi veliko sredstev v izobraževanje 
prebivalstva in je v tekočem finančnem obdobju 2007–2013 edina država, ki je 
namenila največ sredstev izobraževanju in zaposlovanju. 

Leta 2006 je Evropski parlament naročil izdelavo študije, ki bi dala odgovor na 
vprašanje »Kako aktivnosti strukturne politike vplivajo na zaposlovanje, kvaliteto 
življenja in infrastrukturo«. Nove države članice niso bile vključene v raziskavo, saj 
avtorji raziskave menijo, da v tako kratkem času pravih rezultatov strukturne politike še 
ne more biti (Infyde 2006, 11). 

Merjenje makroekonomskih vplivov s pomočjo fizičnih izidov ali kazalnikov je na 
področju Evropskega socialnega sklada zelo kompleksna naloga. Poleg tega so realni 
rezultati vidni šele na daljši rok. Naslednjo težavo povzroča odsotnost obsežnega 
evalvacijskega sistema, ki bi povezoval vire rezultate in vplive posameznih strukturnih 
ukrepov. Poročila o napredku, ki jih morajo na podlagi smernic Evropske komisije, 
pripravljati države članice, se ukvarjajo z viri in rezultati, ne pa tudi z vplivi (Infyde 
2006, 13). Pomanjkljivost obstoječih evalvacijskih sistemov povzroča tudi odsotnost 
splošnega kriterija, s katerim bi se meril vpliv strukturnih ukrepov na določeno 
makroekonomsko kategorijo. 

V večini primerov se je na podlagi vmesnih evalvacij  izkazalo, da je bil vnaprej 
postavljen sistem kazalnikov, neustrezen. Z njimi se niso preveč obremenjevale niti 
države članice niti Evropska komisija. Še več, v kolikor je država članica ugotovila, da 
postavljenih kazalnikov ne dosega, jih je z »ustrezno« obrazložitvijo spremenila tako, 
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da jih je prilagodila dejanskemu izvajanju posameznih ukrepov. To je eden izmed 
pomembnih razlogov, zakaj pri nas ni opaziti bistvenega napredka v postopkih 
opredeljevanja ciljev in izbiranja projektov, ki so bili/bodo sofinancirani iz Evropskega 
socialnega sklada. 

Pomembno je tudi, kje in kako se indikatorji spremljajo. Evropska komisija 
priporoča, da se le-ti vgradijo v centralni informacijski sistem. Primer učinkovitega 
nadzornega sistema je Nemčija. Nekaterim drugim državam, kot so Belgija, Finska, 
Francija in Grčija, je Evropska komisija predlagala poenostavitev sistema, Danski je 
predlagala uvedbo nekaj dodatnih kazalnikov, Portugalski pa  popolno reorganizacijo 
obstoječih kazalnikov (Infyde 2006, 13). Večina evalvacijskih modelov razlikuje med 
učinki, ki so na strani ponudbe, in tistimi, ki so na strani povpraševanja. Razlikovanje je 
pomembno, ker učinki na strani povpraševanja izvirajo iz dejstva, da takojšnji finančni 
tok poveča povpraševanje, ki je praviloma kratkoročno in ugasne, ko se denarni tok iz 
sklada ustavi. Po drugi strani se učinki na strani ponudbe razvijajo na daljši rok, saj 
izvirajo iz strukturnih sprememb gospodarstva in so zaradi tega dolgoročnejši (Infyde 
2006, 14). 

Na drugi strani pa so splošni kazalniki, ki jih spremlja Evropska komisija. Le-ta z 
njimi spremlja napredek posamezne države, hkrati pa izvaja primerjave med državami 
članicami, prejemnicami sredstev strukturnih skladov. To je od nje terjalo, da je 
poiskala takšen kazalnik, ki bi se lahko meril v različnih sistemih in bi bil primerljiv. 
Kot dober kazalnik se je pokazal BDP na prebivalca.67 Je enostaven in se lahko uporabi 
za merjenje razlik v razvoju med državami članicami. Prav tako nudi dobro korelacijo z 
drugimi uporabnimi globalnimi in sektorskimi indikatorji (pričakovana življenjska 
doba, stopnja izobrazbe, zaposlenost). Tega kazalnika res ni možno neposredno 
pojasniti z vplivom učinkov sredstev strukturnih skladov, vendar pa so številne 
raziskave68 pokazale, da so se manj razvite države članice na področju rasti BDP na 
prebivalca odrezale bistveno bolje od starih držav članic. Rezultati so se pokazali takoj 
po zaključku prvega programskega obdobja. Koliko je k temu splošnemu rezultatu  
prispevala strukturna politika, je stvar razprave, nedvomno pa strukturni skladi 
pozitivno vplivajo na splošni kohezijski proces (Infyde 2006, 20). 

 

                                                 
67 Evropska komisija ga imenuje globalni indikator. 
68 Gre ra raziskave, ki jih je opravila Evropska komisija sama; med drugim je leta 2005 

objavila vmesno poročilo, ki se nanaša na vrednotenje razvojne sposobnosti  držav članic cilja 1 
in 2. Leto kasneje je izdala metodološka navodila za indikatorje spremljanja in podala oceno 
ekonomskih učinkov doseganja lizbonskih ciljev. Podobnih raziskav so se lotile tudi posamezne 
države članice: Škotska je leta 2000 izdelala študijo metodologij, ki se uporabijo pri ocenjevanju 
učinkovitosti evropskih strukturnih skladov; Danska je leta 2005 izvedla tematsko oceno 
prispevka evropskih sredstev k doseganju lizbonskih ciljev itd. 
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Slika 5.1 Gibanje letne stopnje zaposlenosti (cilj 1 glede na EU15) 
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Vir: Infyde 2006, 20 
 
Čeprav manj jasno, se vpliv programov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega 

sklada, vendarle odraža na gibanju stopnje zaposlenosti. Ustvarjanje delovnih mest je 
bilo v državah članicah, ki sodijo pod cilj 1, manj dinamično, kot v državah članicah, ki 
sodijo v druge cilje, vendar pa je preseglo povprečje EU15. Španija je bila edina država, 
ki je beležila rast zaposlenosti, višjo od povprečja EU15. Vpliv programov aktivne 
politike zaposlovanja, ki so namenjeni ženskam, ki težje vstopajo na trg dela, se kaže v 
višjih stopnjah zaposlenosti žensk v državah prejemnicah evropskih sredstev. V Španiji 
se je v obdobju 1994–2000 stopnja zaposlenosti žensk povečala za 34,5%, v naslednjem 
programskem obdobju (1996–2002) je bilo zaposlenih že 41,3% žensk. Podobne 
rezultate beležita tudi Grčija in Portugalska (Infyde 2006, 22).  

Globalne evalvacije pa ne vključujejo vplivov na zaposlovanje. Tovrstne evalvacije 
so povezane le z določenimi ukrepi, vključujoč ohranjanje stopnje zaposlenosti in neto 
ustvarjanje delovnih mest. Merjenje vpliva Evropskega socialnega sklada na 
zaposlovanje ni enostavno, predvsem iz naslednjih vzrokov (Infyde 2006, 22): 

– zamude pri evalvacijah uspešnosti izvajanja Evropskega socialnega sklada. 
Zadnje evalvacije, ki se nanašajo na programsko obdobje 1996-–2002, so nastajale 
šele v letu 2006; 
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– ukrepi na področju politike zaposlovanja so zelo kompleksni. Kadar je potrebna 
koordinacija različnih teles na različnih teritorialnih območjih, se običajno 
informacije ne zbirajo na enak način, instrumenti pa se vedno ne kombinirajo v 
potrebnem vrstnem redu; 
– pomanjkanje gradiva za nacionalne evalvacije. Kvantitativni cilji niso ustrezno 
določeni, prav tako ni ustreznih indikatorjev in podatkov o izdatkih za te ukrepe; 
– nenehni metodološki problemi, ki jih povzroča dejstvo, da na zaposlovanje vpliva 
veliko dejavnikov: splošno gospodarsko stanje, tehnološki razvoj, sektorska 
specializacija, itd.). Zaradi tega vpliv strukturnih skladov na zaposlovanje ni viden 
zgolj v splošnem trendu zaposlenosti. 

V obdobju 1996–2002 je bilo usposabljanje najbolj pomembna prioriteta 
Evropskega socialnega sklada, namenjeno ji je bilo kar 46% sredstev.  Cilji in ukrepi so 
bili usmerjeni v zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti, ki je predstavljala enega 
izmed najtežjih problemov na evropskem trgu dela. Ker pa za to programsko obdobje ni 
bilo ustreznih evalvacij s tega področja, je težko oceniti, ali je  prispevek Evropskega 
socialnega sklada skladen s potrebami trenutnega trga dela. 

V državah cilja 1, so bili ukrepi Evropskega socialnega sklada usmerjeni v aktivne 
politike zaposlovanja, torej v izboljšanje stopnje zaposlenosti, izobrazbe in 
usposabljanja brezposelnih in zaposlenih v majhnih podjetjih. 

Slika 5.2 Gibanje povprečne stopnje dolgotrajne brezposelnosti v državah cilja 1 
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V nekaterih državah cilja 169 se je vpliv Evropskega socialnega sklada najbolj 
odrazil v izboljšavah nacionalnega izobraževalnega sistema, pa tudi na področju 
usposabljanja. Manj aktivnosti so usmerili v zavode za zaposlovanje. 

Evalvacije so vsebovale zgolj kvantitativne dejavnike, le malo pozornosti je bilo 
namenjene kvalitativnim dejavnikom. Vplivi na zaposlovanje se niso izračunavali preko 
ukrepov, ki so neposredno usmerjeni na zaposlovanje, temveč preko drugih ukrepov, 
kot so: podpora malim podjetjem, inovacije itd. Evalvacije so kot glavno pomanjkljivost 
pokazale nepovezanost posameznih aktivnosti. Povezav aktivnosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja z aktivnostmi zaposlovanja v praksi ni bilo. Te aktivnosti 
bi imele v veliko večji učinek, če bi delovale združeno (Infyde 2006, 23). V raziskavo je 
vključena tudi analiza problema dolgotrajne brezposelnosti. Zniževanje stopnje 
dolgotrajne brezposelnosti je posebej opazno v državah, ki so bile glavne prejemnice 
evropskih sredstev (Španija, Portugalska, Irska), z izjemo Grčije. 

Glavni zaključki analize so (Infyde 2006, 43): 

− Potrebna je harmonizacija meritvenih kriterijev. 
− Na vseh ravneh je potrebno zagotoviti konsistenten način zbiranja potrebnih 

podatkov, da se lahko le-ti na višjem nivoju ustrezno združijo. 
− Sistem indikatorjev mora biti uporaben za odločanje. Njihov pomen se pokaže 

tudi v vseh fazah poročanja. 
− Ne zadostujejo kvantitativni indikatorji, uvesti je potrebno tudi kvalitativne. 
− Pri analizi vpliva Evropskega socialnega sklada je potrebno v prvi fazi preučiti 

uspešnost aktivnosti pred začetkom izvajanja strukturnih skladov in narediti 
primerjavo z obdobjem, v katerem so se črpala evropska sredstva. 

Pri izboru kazalnikov je potrebno upoštevati naslednja splošna pravila (Tavistock 
Institute 2003, 137): 

− Izbrani kazalniki morajo obsegati dovolj velik delež ukrepov programa. 
Pokrivali naj bi vsaj tri četrtine načrtovanih izdatkov po programu. 

− Sistem naj vsebuje dobro ravnovesje med indikatorji, ki se merijo v posameznih 
teritorialnih enotah. Na nacionalni ravni se uporabi sestavljen kazalnik, ki 
predstavlja utež različnih kriterijev. 

− Sistem kazalnikov naj bo preprost. Informacije je potrebno omejiti na nekaj 
sestavljenih indeksov in nekaj preprostih podatkov z največ dvanajst 
indikatorjev. 

Trenutno države članice, prejemnice evropskih sredstev, evalvacijske procese 
uporabljajo zato, da bi upravičile aktivnosti in hkrati tudi kontinuiteto posameznih 
aktivnosti. 

                                                 
69 V Španiji, Portugalski, Italiji in Grčiji. 
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Priporoča se razvoj kombiniranega, tristopenjskega  kazalnika, ki zajema tako 
splošne kakor tudi specifične podatke. Spodnji primer prikazuje dvanajst indikatorjev. 
Na področju zaposlovanja se primerja gibanje dolgotrajne brezposelnosti z gibanjem 
BDP na prebivalca. V tem primeru govorimo o dveh kvantitativnih indikatorjih, ki jima 
lahko dodamo kvalitativnega (kvaliteta delovnih mest, višina plače in podobno). 
Istočasno se priporoča spremljanje istih indikatorjev v daljšem časovnem obdobju 
(Infyde 2006, 45). 

Slika 5.3 Primer kombiniranega indikatorja 
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Praktičnih primerov iz tujine, ki bi ugotavljali vplive Evropskega socialnega sklada 
na zaposlovanje, ni veliko. Razlog je najverjetneje to, da gre za težje merljive učinke, po 
drugi strani pa sredstva tega sklada v strukturi celotnih sredstev, katerih prejemnik je 
posamezna država članica, predstavljajo manjši del sredstev, zaradi česar je bil sam 
nadzor Evropskega socialnega sklada do leta 2006 zanemarjen. Evropska komisija je 
bdela predvsem nad tem, da se sredstva porabljajo za namene (izobraževanje, 
usposabljanje), ki so jih v svojih programih določile posamezne prejemnice, manj pa se 
je ukvarjala z dejanskimi vplivi porabljenih sredstev na dvig zaposlenosti. To dokazuje 
tudi revizija Evropskega računskega sodišča iz leta 2008, ki je ugotavljala, za kakšen 
namen so bila sredstva porabljena in kako zanesljivo je delovanje sistemov upravljanja 
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ter nadzora v posameznih državah članicah. Morebitne evalvacije niso bile predmet tega 
poročila. 

Eno izmed izjem predstavlja Velika Britanija, ki je leta 2007 pri London Councils 
European Services (v nadaljevanju: LC) naročila izdelavo študije »Vpliv Evropskega 
socialnega sklada na brezposelnost v Londonu«. Študija naj bi prikazala, v kolikšnem 
obsegu je omenjenemu skladu uspelo znižati brezposelnost v Londonu v segmentu težje 
zaposljivih oseb. Študija proučuje »brezdelnost«70, ki jo deli na dve kategoriji (London 
Councils European Services 2007, 2): 

− brezposelnost: v to kategorijo sodijo osebe, ki aktivno iščejo delo in so se 
sposobne zaposliti v roku štirinajst dni; 

− ekonomska neaktivnost: sem spadajo brezposelne osebe, ki dela ne iščejo 
aktivno. Delež te populacije močno presega prvo kategorijo. 

London se vse od leta 1997 sooča s problemom dolgotrajne brezposelnosti, ki je 
posledica kompleksnosti trga dela in vključuje tudi skupine ljudi, ki težje vstopajo na trg 
dela (temnopolti, Azijci, etnične manjšine, osebe brez ustrezne izobrazbe z malo ali nič 
kvalifikacij). Posebno oviro pri zaposlovanju predstavljajo tudi visoki stroški otroškega 
varstva. Zato se je raziskava osredotočila na to skupino ljudi in ugotavljala, ali jim je 
Evropski socialni sklad omogočil pridobiti veščine, zaradi katerih bodo lažje zaposljivi. 
Največjo težavo v procesu raziskovanja je povzročalo iskanje posameznih prejemnikov 
pomoči. Nekateri so se po končanem usposabljanju zaposlili, drugi so ostali brezposelni, 
spet tretji so se vključili v nove programe usposabljanja in izobraževanja. Od 
organizacij, ki se ukvarjajo z vključevanjem posameznikov v posamezni program, se 
zahteva, da poti udeležencev spremljajo po štirih kategorijah (London Councils 2007, 
5): 

− pot v zaposlitev, 
− drug pozitivni izhod, 
− brezposelnost, 
− neznano. 

Raziskava je potekala na vzorcu projektov in na pogovorih z organizacijami, ki se 
ukvarjajo z vključevanjem brezposelnih oseb v programe, sofinancirane iz Evropskega 
socialnega sklada. Sklepna ugotovitev je, da se po končanem usposabljanju zaposli 
približno 20% v projektu sodelujočih oseb. Raziskava ne daje odgovora, ali je rezultat 
ugoden ali ne. Iz priporočil, ki izhajajo iz zadnjega dela poročila, je mogoče sklepati, da 
bi lahko bili rezultati veliko boljši, če bi bili upoštevani naslednji dejavniki (London 
Councils 2007, 34): 

                                                 
70 Angl. worklessness. 
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− Učinkovito spremljanje nadaljnjih poti udeležencev. Vse prevečkrat se kot 
izhod pojavlja »neznano«. 

− Manjšim projektom je potrebno zagotoviti večjo podporo, kar zagotavlja tudi 
lažje zbiranje informacij. Izhodi v zaposlitev so veliko bolj pogosti pri manjših 
projektih kot pa pri velikih. 

− Povečati je potrebno pomoč prostovoljnim organizacijam, ki v primerjavi z 
zasebnim sektorjem sicer beležijo manj izhodov v zaposlitev, vendar svojim 
udeležencem omogočajo druge oblike pozitivnih izhodov. 

− Pomoč je potrebno prilagoditi potrebam prejemnikov sredstev, zlasti 
brezdomcev, invalidov, nekdanjim kaznovanim osebam in mladim. Raziskava 
je namreč pokazala, da tudi kadar se prej omenjene skupine vključujejo v 
»splošne« programe, je njihov pozitivni izhod bolj izjema kot pravilo. 

− Osebni pristop do udeležencev. Izkazalo se je, da je v programu ostalo veliko 
več tistih udeležencev, ki so bili deležni osebnega pristopa. 

− Vzpostaviti je potrebno tesno sodelovanje med zavodi, ki posredujejo delo, in 
delodajalci, saj to vpliva na večje število zaposlitev po dokončanem programu. 

− Večja povezanost med posameznimi programi, sofinanciranimi iz Evropskega 
socialnega sklada. 

5.2 Opredelitev raziskovalne metode 

Pri izbiri raziskovalne metode smo izhajali iz razpoložljivih podatkov in upoštevali 
zastavljene cilje magistrskega dela. 

Vplivi izvajanja programov na gibanje brezposelnosti so osnovani na podatkih, ki 
smo jih pridobili s pomočjo vzorca. To pomeni, da smo vplive posameznih kategorij 
brezposelnih oseb ocenjevali s pomočjo intervalne ocene parametrov. Ocene smo 
podajali pri stopnji zaupanja 95%, upoštevajoč 5% tveganje napake ocene parametra. 
Na tak način smo prišli do t.i. ocenjenih kazalnikov spremljanja uspešnosti programov 
(število vključenih oseb v program, št. uspešnih zaključitev, število zaposlitev itd.), 
predvidenimi s programskimi dokumenti, ki opredeljujejo postopke črpanja evropskih 
sredstev, a se v praksi malo ali pa sploh ne ugotavljajo. Na njihovi osnovi smo merili 
neposredne učinke dveh izbranih programov na izboljšanje zaposlitvenih možnosti težje 
zaposljivih oseb. 

S pomočjo regresijske analize smo skušali tudi ugotoviti, kako spremembe v 
posameznih kategorijah brezposelnih oseb vplivajo na celotno brezposelnost. V ta 
namen smo opredelili regresijsko enačbo: 

Y = α + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x4 + β5 x5 + β6 x6 + ε 
kjer je:       

Y  = povprečno št. brezposelnih oseb, 
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α = regresijska konstanta, 
β1…. β6  = parcialni regresijski koeficienti, 
x1 =  brezposelni, mlajši od šestindvajset let, 
x2  = brezposelni iskalci prve zaposlitve,  
x3  = brezposelne ženske, 
x4  = dolgotrajno brezposelni, 
x5  = brezposelni brez ustrezne strokovne izobrazbe, 
x6  = brezposelni, ki so starejši od 50 let, 
ε = slučajnostni odkloni. 

5.3 Opis vzorca 

Uspešna statistična praksa je osredotočena na opredelitev problema, kar na 
področju vzorčenja vključuje opredelitev populacije, iz katere bomo izbrali vzorec, in 
izbiro ustrezne metode vzorčenja (Web Center for Social Research Methods, 28. 12. 
2008). V našem primeru populacijo predstavlja število udeležencev, vključenih v 
posamezni APZ program, sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.  To so 
brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ vsaj šest mesecev, z nezadostno oz. suficitarno 
formalno priznano izobrazbo, ki so bile vključene v enega izmed programov Aktivne 
politike zaposlovanja, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada. 

V fazi izbiranja ustrezne metode vzorčenja smo upoštevali naslednje dejavnike: 

− temeljne značilnosti populacije, 
− dostopnost informacij, 
− stopnjo potrebne natančnosti vzorčne analize, 
− potrebni čas in sredstva za pridobivanje informacij. 

Temeljne značilnosti proučevane populacije so: spol udeleženca, starost, stopnja 
dosežene formalne izobrazbe itd. 

V postopku vzorčenja je bistvena dostopnost informacij, kar je potrebno upoštevati 
že pri samem izboru populacije. V našem primeru so podatki o populaciji zbrani v 
informacijskem sistemu ZRSZ, kar nam s pomočjo izpisov seznamov udeležencev po 
posameznem programu omogoča kakovostno in enostavno vzorčenje. 

Da bi bil izbrani vzorec čim bolj reprezentativen, smo se odločili za verjetnostno 
metodo vzorčenja – sistematično vzorčenje; to posameznemu udeležencu res ne 
omogoča enake verjetnosti izbora, je pa verjetnost njegovega izbora znana vnaprej. 
Zaradi tega smo ZRSZ prosili za sezname udeležencev, ki naj ne bodo urejeni po 
abecednem vrstnem redu oz. po kakršni koli značilnosti populacije, saj bi to 
preprečevalo verjetnostno vzorčenje. 
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Pri odločitvi o velikosti vzorca smo upoštevali dva kriterija: velikost populacije in 
natančnost intervalne ocene parametra. V obeh primerih smo se odločili, da bomo v 
vzorec vključili vsakega petdesetega udeleženca. 

Vzorčenje smo izvajali na dveh programih, ki sta se izvajala v letih 2004−2006: 
Usposabljanje na delovnem mestu in Formalno izobraževanje. Programa smo izbrali kot 
reprezentativna na svojem področju. Prvi se ukvarja s praktičnim usposabljanjem 
udeležencev za točno določeno delovno mesto, na katerem naj bi se le-ia ob uspešnem 
zaklučku zaposlili. Praviloma naj b se zaposlili pri izvajalcu usposabljanja. V prvi 
program je bilo vključenih 8.486 udeležencev. Naključno smo izbrali vsakega 
petdesetega udeleženca, tako da je naš vzorec zajel 170 udeležencev. 

Namen programa Formalno izobraževanje je, da si brezposelne osebe pridobijo 
ustrezno izobrazbo, ki jim bo olajšala zaposlitev. V ta program je bilo v letih 
2004−2006 vključenih 4.740 udeležencev. Tudi v tem primeru smo naključno izbrali 
vsakega petdesetega udeleženca in tako v raziskavo vključili 95 oseb. 

5.4 Opis ključnih spremenljivk 

 Vsaka statistična enota izbrane populacije ima določene lastnosti. V našem primeru 
predstavlja statistično enoto posamezni udeleženec programa usposabljanja oz. 
izobraževanja.  Zanimale so nas predvsem tiste lastnosti udeležencev, ki jih uvrščajo v 
kategorijo težje zaposljivih oseb. Te lastnosti so: 

− ženski spol, saj lahko na podlagi uradnih statističnih podatkov sklepamo, da je 
v vseh starostnih, izobrazbenih, geografskih in drugih skupinah delež 
brezposelnih žensk večji od deleža brezposelnih moških; 

− invalidnost: stopnja brezposelnosti invalidov v vseh kategorijah močno presega 
povprečje; 

− starost: na eni strani imamo nadpovprečno visok delež brezposelnih med 
mladimi izobraženimi osebami, mlajšimi od sedmindvajset let, na drugi strani 
se težje zaposlujejo osebe, starejše od petdeset let, ki se praviloma soočajo tudi 
s problemom dolgotrajne brezposelnosti. 

5.5 Metoda zbiranja podatkov 

V fazi zbiranja podatkov smo izhajali iz opredelitev Izvedbene strukture ukrepov in 
navodil organa upravljanja, saj ti določajo tudi cilje programov, predvidene udeležence 
posameznih programov, odgovornost organov, obveznost hranjenja in posredovanja 
podatkov ter poročanje o rezultatih izvedenih programov. Podatke, ki smo jih 
potrebovali za empirični del naloge, smo pridobili od ZRSZ. 

Najprej smo pridobili podatke o celotni populaciji v obliki tabele, iz katere je 
razvidno naslednje: 
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− število vključenih udeležencev v posamezni program, 
− število udeležencev, ki so program uspešno zaključili, 
− število vključenih žensk, 
− število žensk, ki so uspešno zaključile program, 
− število ohranjenih delovnih mest, kadar je to namen programa, 
− število zaposlitev po šest ali/do dvanajst mesecev po zaključku programa, 

kadar je to namen programa. 

Nato smo zaprosili za elektronske sezname udeležencev po posameznih programih, 
izpisanih neposredno iz informacijskega sistema ZRSZ. Iz seznamov so razvidni 
naslednji podatki: 

− številka pogodbe med ZRSZ in udeležencem, 
− šifra udeleženca, 
− ime in priimek udeleženca, 
− izvršene finančne transakcije. 

Ker so bili seznami urejeni po abecednem vrstnem redu, smo jih v Excelu 
premešali, da bi zagotovili verjetnostno vzorčenje. Nato smo na podlagi izbrane vzorčne 
metode izbrali vsakega petdesetega udeleženca in od ZRSZ za vsakega posameznika 
zaprosili za kopije naslednjih dokumentov: 

− zaposlitvenega načrta, 
− pogodbe o sofinanciranju,  
− obrazcev o opravljenih preverjanjih, 
− pogodb o zaposlitvi, kadar je cilj projekta zaposlitev brezposelne osebe. 

Z zaposlitvenim načrtom smo želeli pridobiti naslednje podatke: 

− spol udeleženca, 
− starost udeleženca, 
− dosežena stopnja izobrazbe, 
− vrsta usposabljanja oz. izobraževanja, 
− predvideni čas trajanja usposabljanja oz. izobraževanja, 
− čas trajanja brezposelnosti. 

Iz pogodbe o sofinanciranju smo pridobili naslednje podatke: 

− izvajalec usposabljanja oz. izobraževanja, 
− čas usposabljanja oz. izobraževanja, 
− stroški usposabljanja oz. izobraževanja, 
− obveznosti udeleženca oz. izvajalca, 
− obveznosti ZRSZ. 
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Z obrazci o opravljenih preverjanjih smo želeli pridobiti informacije o uspešno 
dokončanih usposabljanjih oz. izobraževanju in  nadaljnji poti (zaposlitev ali ne). Kadar 
se je udeleženec uspel zaposliti, je ZRSZ priložil kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere 
smo lahko razbrali podatke o delovnem mestu in časovnem obdobju zaposlitve. 

5.6 Statistična obdelava podatkov 

Obdelavo statističnih podatkov smo izvedli v programu Excel in SPSS. 
Tabela s podatki o posameznih programih je bila razdeljena na EPD programe, ki 

so praviloma dvoletni. Zato smo podatke o vsebinsko ujemajočih se programih združili, 
saj se regresijska analiza nanaša na celotno opazovano obdobje. Tako smo izdelali niz 
urejenih podatkov za vsako populacijo. 

Sledila je obdelava podatkov, potrebnih za izvedbo regresijske analize, ki smo jo 
izvedli v programu SPSS. S pomočjo v prejšnjem poglavju opisanih dokumentov smo 
vzorčne podatke razvrstili po kriterijih, primernih za izvedbo regresijske analize. To 
pomeni, da smo kvantitativno ovrednotili spremenljivke: 

− spol udeleženca (prešteli smo število vključenih žensk in moških), 
− starost udeleženca (postavili smo starostne razrede, da bi lahko izločili težje 

zaposljive osebe in sešteli vrednosti), 
− izobrazba udeleženca (kriteriji za razvrstitev: brez poklica, poklicna izobrazba, 

srednješolska izobrazba, višja izobrazba, visoka izobrazba). 

Na spletni strani ZRSZ smo pridobili podatke o številu brezposelnih oseb za leto 
2007, ki smo jih prav tako ustrezno obdelali v Excelu.  

5.7 Analiza izbranih programov 

V letih 2004−2006 je bilo v projekte, sofinancirane iz Evropskega socialnega 
sklada, vključenih 73.904 oseb; od tega je program uspešno zaključilo 56.608 oseb, kar 
predstavlja 76,6%. Do zaposlitve je nadalje prišlo 14.603 oseb, 93 za nedoločen čas (po 
podatkih ZRSZ). 

V analizi bomo uporabili dva reprezentativna programa; enega s področja 
izobraževanja in drugega s področja usposabljanja na delovnem mestu. 

5.7.1 Regresijska analiza 

Z regresijsko analizo smo skušali ugotoviti, kakšne so povezave med posameznimi 
neodvisnimi spremenljivkami (brezposelni, ki so mlajši od 26 let, iskalci prve 
zaposlitve, ženske, dolgotrajno brezposelni, osebe brez strokovne izobrazbe, starejši od 
petdeset let) z odvisno spremenljivko (število brezposelnih). V regresijsko analizo so 
vključeni podatki za obdobje 1995−2007, kar pomeni, da je bilo v regresijsko analizo 
vključenih trinajst opazovanj. 
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Želeli smo opredeliti regresijsko enačbo, s pomočjo katere bi lahko kasneje na 
konkretnih programih ugotavljali, kolikšen je njihov vpliv na zmanjšanje brezposelnosti 
posamezne kategorije brezposelnih oseb. 

Regresijsko enačbo smo skušali opredeliti s pomočjo programa SPSS. V program 
smo vnesli podatke iz tabele 5.1. Vrednost determinacijskega koeficienta (r2=0,999) je 
bila ugodna, saj je nakazovala visoko pojasnjevalno moč neodvisnih spremenljivk. 
Izvedeni F-test je pokazal, da vsaj ena izmed neodvisnih spremenljivk dejansko vpliva 
na odvisno spremenljivko, v našem primeru torej na število brezposelnih oseb. 

 V nadaljevanju, pa smo pri posameznih neodvisnih spremenljivkah ugotovili 
prevelike vrednosti stopnje značilnosti »Significance« (razen pri brezposelnih ženskah 
in dolgotrajno brezposelnih), iz česar smo sklepali, da podatki za izbrano regresijsko 
analizo niso ustrezni, ker so posamezne neodvisne spremenljivke med seboj preveč 
povezane (pojav multikolinearnosti). To pomeni, da so čisti vplivi posameznih 
spremenljivk na odvisno spremenljivko majhni, ocene standardnih napak parcialnih 
regresijskih koeficientov pa velike, zato so t-statistike pretežno neznačilne kljub 
visokemu determinacijskemu koeficientu. 

Tabela 5.1  Gibanje strukturne brezposelnosti v obdobju 1995−2007 

Leto Povprečno 
število 

registrirano 
brezposelnih 

Stari do 
26 let v % 

Iščejo 
prvo 

zaposlitev 
v % 

Ženske v 
% 

Brezp. 
nad 1 leto 

v % 

Brez 
strokovne 
izobrazbe 

v % 

Stari 40 
let in več 

v % 

1995 121.483 32,2 19,7 46,7 61,9 46,6 34,0 
1996 119.799 31,4 19,4 48,1 56,1 47,0 36,6 
1997 125.189 29,1 18,3 48,8 57,4 47,1 40,8 
1998 126.080 26,3 18,1 49,9 61,7 46,9 46,0 
1999 118.951 25,8 18,7 50,6 63,7 47,5 48,5 
2000 106.601 23,4 17,9 50,7 62,9 47,2 51,7 
2001 101.857 24,1 18,8 50,8 58,9 47,0 50,5 
2002 102.635 24,0 19,6 51,2 54,4 47,0 49,4 
2003 97.674 26,1 23,2 52,8 48,6 44,2 44,1 
2004 92.826 26,2 25,2 53,1 46,2 41,6 42,8 
2005 91.889 24,2 24,3 53,8 47,3 40,8 43,6 
2006 85.836 21,2 22,3 54,8 48,8 39,3 46,3 
2007 71.336 16,7 19,4 54,9 51,2 39,3 52,1 

Vir: ZRSZ (2. 11. 2008) 
Regresijski model bi sicer lahko očistili, kar pomeni, da bi iz analize izločili 

neustrezne spremenljivke, vendar tako z regresijsko enačbo ne bi pridobili  želenih 
rezultatov, saj ne bi uspeli pojasniti, kako spremembe posameznih kategorij težje 
zaposljivih oseb vplivajo na celotno brezposelnost. 

100 



Napaka! Slog ni definiran. 

Regresijsko enačbo smo skušali izboljšati z dodajanjem novih neodvisnih 
spremenljivk, kar pa končnega rezultata ni bistveno izboljšalo, zato smo regresijsko 
analizo opustili. Z dodajanjem novih neodvisnih spremenljivk bi se namreč oddaljili od 
našega namena. Lahko bi sicer pojasnjevali dejavnike, ki najbolj vplivajo na 
brezposelnost, ne bi pa uspeli ocenjevati, kako posamezne kategorije brezposelnih oseb, 
zlasti težje zaposljivih oseb, vplivajo na celotno brezposelnost. 

Tabela 5.2 Povzetek rezultatov regresijske analize 

Spremenljivka Regresijski 
koeficient 

T-statistika Točna 
stopnja 

značilnosti 

Vrednost F-
statistike 

Popravljeni 
R2

Konstanta 7.485,611 2,564 0,043 1.781,316 0,999 
Stari do 26 let 0,401 0,716 0,501   
Iskalci prve 
zaposlitve 

-0,291 -1,151 0,294   

Ženske 1,319 6,800 0,000   
Dolgotrajno 
brezposelni 

0,153 2,514 0,046   

Brez strokovne 
izobrazbe 

0,476 1,120 0,306   

Starejši od 50 
let 

-0,198 -0,652 0,538   

5.7.2 Usposabljanje na delovnem mestu 

V okviru tega programa se je v obdobju 2004−2006 usposabljalo 8.486 
brezposelnih oseb. Ker pa iz podatkov ZRSZ niso razvidni posamezni parametri 
spremenljivk na ravni programa, ki so nas zanimali, smo se odločili za vzorčno analizo 
populacije. 

Pogodbe o sofinanciranju imajo standardno vsebino z navedbo časa trajanja 
usposabljanja, predmetom usposabljanja, izvajalcem usposabljanja in višino priznanih 
stroškov izvajanja usposabljanja, ki se je gibala med 740,00–840,00 EUR.  

Ta pogodba ne pogojuje kasnejše zaposlitve udeleženca usposabljanja, iz česar je 
možno sklepati, da je potreba delodajalca po delovni sili resnična. 

 
 
 
 
 
 
 

101 



Napaka! Slog ni definiran. 
 

Tabela 5.3 Vzorčna struktura udeležencev programa UDM 2004−2006 

n=170 parameter število delež v vzorcu 
ženski 104 61,2%spol 
moški 66 38,8%
do 27 let 26 15,3%
med 28−45 let 116 68,2%
med 46−54 let 28 16,5%

starost 

starejši od 55 let 0 0,0%
osnovnošolska 78 45,9%
srednješolska 82 48,2%

dosežena stopnja izobrazbe 

višja, visoka 10 5,9%
3 meseci 42 24,7%trajanje usposabljanja 
6 mesecev 128 75,3%
uspešen 124 72,9%zaključek usposabljanja 
neuspešen 46 27,1%
zaposlitev 102 60,0%izhod iz usposabljanja 
brezposelnost 68 40,0%

 
V vzorec smo zajeli 170 udeležencev. Vsakega udeleženca smo razvrstili v 

naslednje kategorije: 

− spol (moški, ženski), 
− starost (določili smo naslednje kategorije: stari do 27 let, stari med 28−45 let, 

stari med 46−54 let, stari več kot 55 let), 
− dosežena stopnjo izobrazbe (osnovnošolska, poklicna, srednješolska, višja in 

visoka), 
− ciljna izobrazba (poklicna, srednješolska, višja in visoka), 
− zaključek usposabljanja (uspešen, neuspešen). 

Na podlagi vzorca udeležencev (n=170) in upoštevajoč 5% tveganje smo ocenili 
deleže posameznih parametrov za celotno populacijo. 

Ocenjujemo, da se je v letih 2004−2006 v program Usposabljanje na delovnem 
mestu vključilo med 55,9 in 66,5% žensk ter med 33,5 in 44,1% moških. 

Prevladuje starostna skupina udeležencev, starih med 28−45 let. Njihov delež je 
med 55,9 in 66,5%.  V vzorcu ni bilo nobene osebe, starejše od 55 let. 

V omenjenem programu se je usposabljalo največ brezposelnih oseb z dokončano 
srednješolsko izobrazbo (med 42,7 in 53,7%), tesno pa jim sledi delež udeležencev z 
dokončano osnovnošolsko izobrazbo. Izredno majhen je delež udeležencev z višjo ali 
visoko izobrazbo. 

102 



Napaka! Slog ni definiran. 

Večina udeležencev se je vključila v šestmesečni program usposabljanja (med 
68,8−81,7%), ostali v trimesečni program. To pomeni, da se je večina usposabljala na 
delovnem mestu, ki zahteva srednješolsko izobrazbo. 

Usposabljanje je uspešno zaključilo med 66,5 in 79,4%. Od vseh vključenih 
brezposelnih oseb se je po zaključku usposabljanja zaposlilo med 52,7 in 67,3% oseb, 
vse za dobo enega leta. 

ZRSZ po podpisu pogodbe o zaposlitvi preneha spremljati prej brezposelno osebo, 
zato je mogoče ocenjevati zgolj kratkoročne učinke programa na gibanje zaposlenosti, 
kar velja tudi za predmet naše naloge. Neposredno lahko spremljamo le kratkoročne 
učinke programa na zaposljivost in zaposlenost udeležencev. 

Ob predpostavki, da samo usposabljanje zvišuje zaposlitvene možnosti brezposelne 
osebe, lahko sklepamo, da so se le-te izboljšale za  5.643 do 6.738 v program UDM 
vključenih brezposelnih oseb.  

Učinek UDM na zaposlovanje lahko merimo zgolj kratkoročno. Na podlagi vzorca 
ocenjujemo, da je ta program v letih 2004−2006 prispeval k zaposlitvi 4.472−5.711 
registriranih brezposelnih oseb. Stroški teh zaposlitev, upoštevajoč zgolj stroške 
usposabljanja za posamezno osebo, znašajo med 3.756.480−4.797.240 EUR71, kar 
predstavlja dobrih 3.000 povprečnih mesečnih plač v Sloveniji. 

5.7.3 Formalno izobraževanje 

Po podatkih ZRSZ je bilo v šolskem letu 2004/2005 v formalno izobraževanje 
vključenih 4.740 brezposelnih oseb.  

Iz populacije smo naključno izbrali vsakega petdesetega udeleženca (n=95) in za 
vsakega posameznika pridobili naslednje informacije: 

− spol udeleženca, 
− dosežena stopnja formalne izobrazbe ob vključitvi v program, 
− starost, 
− ciljna izobrazba, 
− podatke o morebitni zaposlitvi. 

Na podlagi vzorca udeležencev (n=95) in upoštevajoč 5% tveganje smo ocenili 
deleže posameznih parametrov za celotno populacijo. 

Na podlagi izbranega vzorca ocenjujemo, da je bilo v programe formalnega 
izobraževanja vključenih veliko več brezposelnih žensk kot moških (delež žensk se 
giblje med 72,2−87,8%). 

                                                 
71 Pri izračunu stroškov zaposlitev smo upoštevali povprečni strošek usposabljanja na 

udeleženca, ki je znašal 840 EUR. 
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V starostni strukturi prevladuje delež mlajših od 27 let (37,6-57,2%) in delež starih 
med 28−45 let (34,4−54%). 

Tabela 5.4 Vzorčna struktura udeležencev formalnega izobraževanja 2004−2005 

n=95 parameter število delež v vzorcu 
ženski 76 80%spol 
moški 19 20%
do 27 let 45 47,4%
med 28−45 let 42 44,2%
med 46−54 let 8 8,4%

starost 

starejši od 55 let 0 0,0%
osnovnošolska 54 56,8%
poklicna 36 37,9%

dosežena stopnja izobrazbe 

srednja 5 5,3%
poklicna 42 44,2%
srednješolska 51 53,7%

ciljna izobrazba 

višja 2 2,1%
uspešen 69 72,6%zaključek izobraževanja 
neuspešen 26 27,4%
zaposlitev 20 21,1%izhod iz izobraževanja 
brezposelnost 75 78,9%

V program formalnega izobraževanja je bilo vključenih največ oseb z 
osnovnošolsko izobrazbo (med 47,0−66,6%), sledi delež udeležencev s poklicno 
izobrazbo (med 28,1−47,7%. Zelo majhen je delež vključenih oseb s srednješolsko 
izobrazbo. 

V izbranem vzorcu nismo našli osebe z dokončano višjo ali visoko izobrazbo. 
Na podlagi vzorca tudi sklepamo, da se je med 68−87,6% udeležencev z 

osnovnošolsko izobrazbo vpisalo v poklicni program, preostali del v srednješolski 
program. Večji delež oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo se je prestrukturiral v 
drug srednješolski program, kjer prevladuje poklic ekonomskega tehnika, sledi pa mu 
zdravstveni tehnik. Nobeden izmed omenjenih poklicev ni na seznamu deficitarnih 
poklicev na ZRSZ. Zanimiv je podatek, da so se nekateri udeleženci z deficitarno 
izobrazbo preusmerili v suficitarne poklice. Manj kot polovica udeležencev s 
srednješolsko izobrazbo se je vpisala v višješolski študijski program. 

Program je uspešno zaključilo med 62,8−82,4% udeležencev. 
Ob predpostavki, da vsako dodatno znanje izboljšuje naše zaposlitvene možnosti, 

lahko sklepamo, da ima formalno izobraževanje veliko večji vpliv na izboljšanje 
zaposljivosti kot pa same zaposlenosti udeležencev, saj se je po končanem 
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izobraževanju zaposlila manj kot petina udeležencev (med 12,3−27,9%), kar je skladno 
z osnovnim poslanstvom programa. Ta namreč neposredno cilja na izboljšanje 
izobrazbene strukture vključenih brezposelnih oseb − za razliko od programa 
Usposabljanje na delovnem mestu, ki že ob vključitvi posameznika v program 
predvideva njegovo takojšnjo zaposlitev. 

5.8 Povzetek empirične analize z interpretacijo rezultatov in ključnimi 
ugotovitvami 

V empiričnem delu naloge smo se osredotočili na programe, ki so se izvajali v letih 
2004−2006 in bili namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih oseb.  

Analizo smo izvajali na podlagi dveh programov: Usposabljanje na delovnem 
mestu in Formalno izobraževanje. V obeh primerih smo iz seznama prejemnikov 
sredstev Zavoda RS za zaposlovanje v vzorec naključno zajeli vsakega petdesetega 
udeleženca programa. Za vsakega posameznika smo pridobili kopije naslednjih 
dokumentov: zaposlitveni načrt, pogodba o sofinanciranju, osebni karton udeleženca, ki 
so nam omogočile sklepanje o temeljnih lastnostih populacije: število udeleženih žensk, 
iskalcev prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelnih in starejših od 55 let. Obdelavo 
statističnih podatkov smo izvedli v Excelu. 

Iz statističnih podatkov za celotno populacijo, ki smo jih prejeli od ZRSZ v obliki 
Excel tabele, strukturirane po EPD projektih, smo ugotovili, da je bilo v opazovanem 
obdobju v programe APZ, sofinanciranih iz ESS, vključenih 73.904 oseb, od tega jih je 
usposabljanje oz. izobraževanje uspešno zaključilo 56.608, po končanem programu pa 
se jih je zaposlilo 14.603. 

V program Usposabljanje na delovnem mestu je bilo v letih 2004−2006 vključenih 
8.486 oseb, od tega 5.155 žensk in 194 invalidov. Usposabljanje je uspešno zaključilo 
6.279 udeležencev. Na podlagi vzorčne analize sklepamo, da prevladuje delež 
udeležencev brez poklica (42,7−53,7 %), tesno jim sledi delež udeležencev s poklicno 
izobrazbo. Največ udeležencev je starih med 25−45 let. Skoraj vsi udeleženci so bili 
vključeni v šestmesečni program usposabljanja. Ocenjujemo, da se je po končanem 
usposabljanju zaposlilo med 4.472  in 5.711 udeležencev za določen čas enega leta. 

Ker smo kvantitativne podatke spremljali po posameznih kategorijah udeležencev, 
smo ugotovili, da so bile ženske udeleženke v povprečju bolj uspešne od moških 
udeležencev, saj se je po končanem usposabljanju zaposlil večji delež žensk 
(56,2−67,8%) kot moških (27,4−38,9%), in to v starostni skupini 28−45 let. 

V istem obdobju se je v okviru programa Formalno izobraževanje izobraževalo 
4.740 brezposelnih oseb, od tega jih je izobraževanje uspešno zaključilo 3.492. Na 
podlagi vzorčnih podatkov smo ocenili, da je bilo v program vključenih veliko več 
žensk kot moških (ocena deleža žensk je 72,2−87,8%). Z vidika dokončane formalne 
izobrazbe najbolj prevladuje delež udeležencev brez poklicne izobrazbe (47,0−66,6 %). 
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V izbranem vzorcu ni bilo niti ene osebe z zaključeno višjo ali visoko izobrazbo. Večji 
del udeležencev (68,0−87,6 %) se je vpisal v poklicni program, ostali pa v srednješolski 
program. Pretežni del oseb s srednješolsko izobrazbo, ki so se vpisale v drug 
srednješolski program, je želelo pridobiti naziv ekonomski tehnik, sledi mu zdravstveni 
tehnik. 

Na podlagi vzorčnih podatkov tudi sklepamo, da se je po končanem izobraževanju 
zaposlila manj kot petina udeležencev. 

Hkrati ugotavljamo, da ZRSZ udeležencev ne usmerja v deficitarne poklice.  
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6 ZAKLJUČEK 

Aktivna politika zaposlovanja predstavlja najpomembnejši instrument na trgu 
delovne sile.  Ker ima neposredni vpliv na registrirane brezposelne osebe, posredno pa 
vpliva tudi na ostali del delovno aktivne populacije, ji je namenjenih 2−3% BDP-ja. 
Usmerjena je v pomemben makroekonomski agregat – stopnjo zaposlenosti aktivnega 
prebivalstva. Bistvo APZ je v tem, da registrirane brezposelne osebe, prejemnike 
denarnega nadomestila, spodbuja k aktivnejšemu reševanju lastne brezposelnosti, 
predvsem z zaostrovanjem pogojev za upravičenost do denarnega nadomestila, z 
njihovo napotitvijo v zasedbo delovnih mest, ki so zaposlenim manj atraktivna: običajno 
takšna zaposlitev traja krajše časovno obdobje, pogoji dela so zahtevni, plačilo je 
skromno. Izkušnje so pokazale, da je zelo pomembno meriti učinkovitost ukrepov APZ, 
predvsem za srednjeročno obdobje, saj se v nekaterih primerih učinki pokažejo z 
zamikom, spet v drugih pa se izkaže, da ima posamezni program sicer kratkoročne, 
nima pa pomembnejših dolgoročnih učinkov. V Sloveniji je ključna vloga na področju 
APZ dodeljena ZRSZ. Le-ta v sodelovanju z MDDSZ oblikuje in izvaja programe. Kot 
omenjeno, APZ spodbuja brezposelne osebe k aktivnejšemu reševanju lastne 
brezposelnosti, vprašanje pa je, ali ustrezno »aktivno vlogo«, predvsem v smislu 
tesnejšega povezovanja z delodajalci, dobrega poznavanja trga dela, strateškega 
načrtovanja programov in aktivnosti na področju deficitarnih poklicev, nalaga tudi 
ZRSZ. V okviru zavoda deluje Nacionalni center za informiranje in poklicno 
svetovanje, katerega naloga je zbiranje informacij o poklicih, trgu dela, usposabljanju in 
izobraževanju, ki so namenjeni centrom za informiranje in poklicno svetovanje. 
Brošure, ki jih izdaja zavod, pa brezposelnim osebam ne predstavljajo dovolj konkretne 
pomoči. Podobno je s prej omenjenimi centri: usmerjeni so v zagotavljanje informacij o 
posameznih poklicih in izobraževalnih ustanovah, izvajajo pa tudi naloge, ki so sicer 
redne naloge ZRSZ. Zato sklepamo, da je ZRSZ na področju povezovanja z delodajalci 
premalo aktiven. Zgolj zbiranje informacij o prostih delovnih mestih ne more 
nadomestiti strateškega načrtovanja, ki bi prispevalo k zmanjševanju vrzeli med 
razpoložljivimi kadri in potrebami delodajalcev. ZRSZ zbira tudi informacije o 
deficitarnih poklicih. Njegova naloga je, da  s programom formalnega izobraževanja 
vključene brezposelne osebe usmerja v deficitarne poklice. Na preučevanem vzorcu 
smo ugotovili, da so se v program vključene osebe večinoma preusmerile v poklice, ki 
pa jih ni na seznamu deficitarnih poklicev, s katerim razpolaga ZRSZ. 

Tu je pomembno, da pravilno razumemo pojem »deficitarnosti«. Običajno pojem 
povezujemo s specifično izobrazbo in posebnimi znanji, toda pojem je mnogo širši, saj 
obsega celo paleto značilnosti določenega delovnega mesta, ki je označeno kot 
deficitarno. Mednje spadajo delovna mesta, ki zahtevajo visoko usposobljen kader, pa 
tudi tista, ki tega ne zahtevajo, pač pa so povezana s težkimi pogoji dela in neustreznim 
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plačilom. Deficitarni poklici pa se pojavljajo zato, ker zanje ni ustreznega zanimanja. V 
Sloveniji neskladnosti na trgu dela povzroča tudi neskladen regionalni razvoj, zaradi 
česar narašča zaposlovanje v osrednjeslovenski regiji. V Sloveniji so med poklici z višjo 
izobrazbo najbolj iskani inženirji strojništva, elektrotehnike, računalništva in 
gradbeništva. Med poklici z visoko izobrazbo pa je največje povpraševanje opaziti po 
univerzitetnih diplomiranih inženirjih strojništva, elektrotehnike, računalništva in 
informatike, univerzitetnih diplomiranih kemikih in magistrih farmacije. Veliko potreb 
je tudi po profesorjih razrednega pouka, defektologih za duševno motene, profesorjih 
angleščine oziroma matematike; več povpraševanja kot ponudbe pa je tudi po 
medicinskih sestrah, fizioterapevtih, zdravnikih in zobozdravnikih. Precej je tudi 
povpraševanja po poklicih, kjer se zahteva poklicna izobrazba: mehaniki, šoferji, 
gradbeni delavci, mizarji in podobni poklici, ki terjajo fizične napore. Če pa pogledamo 
seznam najbolje plačanih poklicev, so med njimi le redki prej omenjeni. Raziskava iz 
leta 2007 (Kenda, 4. 10. 2009) je pokazala, da so v Sloveniji najbolje plačani zaposleni 
v dejavnosti finančnih trgov, denarnih in blagovnih borz, raziskovalci trgov in javnega 
mnenja, posredniki pri prodaji medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih preparatov 
ter naprav, trgovci z električno energijo, odvetniki, revizorji in programerji. Med 
najslabše plačane poklice pa spadajo taksisti, prodajalci na tržnici, proizvodni delavci in 
čistilci. Zato se zdi, da je potrebna modernizacija ZRSZ, ki bo omogočila tesnejše 
sodelovanje z delodajalci in izdelavo vsaj srednjeročnih napovedi potrebne delovne sile. 

V zadnjem času se v burnih razpravah, ki govorijo o trgu dela, kot rešitev pogosto 
omenja vzpostavitev sistema prožne varnosti, ki naj bi delodajalcem omogočal hitro 
odpuščanje nepotrebnih in zaposlovanje potrebnih kadrov, delavcem pa hiter prehod v 
novo zaposlitev s tem, da se jim v vmesnem času zagotovi socialna varnost. Kot smo 
ugotovili v teoretičnem delu naloge, ta sistem sam po sebi ne predstavlja rešitve za 
ureditev razmer na trgu dela, potrebni so še drugi ukrepi države. Poleg tega gre za 
sistem, ki ga ni moč vpeljati čez noč, saj je potrebna tudi prilagoditev trga dela. In 
nenazadnje, da bi lahko takšen sistem obstajal, je potrebno zagotoviti zadostno število 
delovnih mest. Če le-teh ni, vodi hitro odpuščanje zaposlenih kvečjemu v povečanje 
števila brezposelnih. Potrebna je zdrava gospodarska rast, ki ne temelji zgolj na rasti 
produktivnosti dela slabo plačane delovne sile z nizko dodano vrednostjo. 

Slovenija je kot država članica EU na področju zaposlovanja dolžna zasledovati 
cilje Lizbonske strategije, ki jih je potrebno doseči do leta 2010. S teoretičnim delom 
naloge lahko potrdimo, da Slovenija zagotavlja pravno podlago za njihovo doseganje, 
saj le-ta v celoti povzema njene cilje. Toda te na področju trga dela in zaposlovanja 
močno ogroža globalna finančna kriza, ki se neposredno kaže v ponovno povečanem 
številu brezposelnih oseb konec leta 2008. Trend se nadaljuje tudi v letu 2009. ZRSZ (3. 
10. 2009) je konec septembra zabeležil 88.366 brezposelnih oseb, kar predstavlja 49%-
rast glede na september 2008. Kljub prizadevanju ZRSZ se je v obdobju september 
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2008–september 2009 število trajno presežnih delavcev povečalo za 78%, število 
dolgotrajno brezposelnih pa zmanjšalo za 3%. Močno se je povečalo tudi število 
starejših brezposelnih (23%) in žensk (33%), vendar manj kot število moških, saj smo 
letos prvič zaznali, da je delež brezposelnih žensk manjši od deleža brezposelnih 
moških. Tudi ZRSZ je predstavil svoje protikrizne ukrepe: povečanje sredstev, 
namenjenih samozaposlovanju, in uvedbo programa, po katerem registrirane 
brezposelne osebe 20% časa namenijo usposabljanju na delovnem mestu. Prvi ukrep je 
precej zavajajoč, ker brezposelni osebi ne zagotavlja ustrezne finančne pomoči ob 
zagonu dejavnosti, zavodu pa omogoča, da takšno brezposelno osebo izbriše iz registra 
brezposelnih oseb za obdobje dveh let. 

V empiričnem delu naloge smo se osredotočili na programe APZ, ki so bili 
sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada in namenjeni težje zaposljivim osebam. 
Povezave med vključenimi brezposelnimi osebami v posamezni program in 
izboljšanjem njihove zaposljivosti oz. zaposlenosti smo iskali s pomočjo analize 
indikatorjev uspešnosti projektov. Na podlagi izsledkov lahko sklepamo, da omenjeni 
programi pozitivno vplivajo na zaposlitvene možnosti in zaposljivost vključenih oseb. 
Zaposlitvene možnosti smo lahko merili le posredno, pomagali smo si s podatkom o 
številu uspešnih zaključitev programov ob predpostavki, da vsakršno dodatno 
izobraževanje oz. usposabljanje izboljšuje zaposlitvene možnosti. 

Vpliv programov na dvig zaposlenosti smo ocenjevali s pomočjo podatkov o 
neposredni zaposlitvi po končanem usposabljanju oz. izobraževanju. Ugotovili smo, da 
imajo nekateri programi neposredne, vendar kratkoročne vplive na zaposlovanje. Sem 
spadajo zlasti programi usposabljanja na delovnem mestu, kar lahko sklepamo na 
podlagi pridobljenih podatkov iz pogodb o zaposlitvi, ki smo jih vzorčno pregledali. Z 
omenjenimi programi se izboljšuje problem zaposlenosti predvsem za osebe brez 
ustrezne poklicne izobrazbe in tiste, ki imajo dokončano srednješolsko izobrazbo ali 
manj. 

Ob izdelani vzorčni oceni dveh programov lahko potrdimo temeljno tezo 
magistrske naloge: črpanje sredstev ESS pozitivno vpliva na izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti in s tem tudi na dvig zaposlenosti težje zaposljivih oseb. Tudi projekti, v 
katerih se težje zaposljive osebe usposabljajo, izobražujejo in zaposlujejo, zasledujejo 
cilje APZ in  lizbonske cilje, zaradi česar črpanje sredstev ESS pozitivno vpliva na 
zaposljivost in zaposlenost težje zaposljivih oseb. Poudariti pa je potrebno, da je takšne 
ocene za programe zaposlovanja možno ugotavljati le kratkoročno, saj ZRSZ vključene 
osebe preneha spremljati, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi, učinki programa 
formalnega izobraževanja na zaposlovanje pa se izkažejo šele v srednjeročnem obdobju. 
Naše ugotovitve so skladne z rezultati podobnih raziskav, ki smo jih predstavili v 
teoretičnem delu naloge. 
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6.1 Prispevek k znanosti 

Ključni prispevek naloge k znanosti je zasnova načina spremljanja uspešnosti 
programov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in njihovega 
vpliva na izboljšanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti brezposelnih oseb, ki so v 
programe vključene, ter merjenje učinkov njihovega izvajanja na zmanjšanje števila 
brezposelnih oseb. Za razliko od dosedanjih raziskav, ki so projekte, sofinancirane iz 
ESS, preučevale predvsem z institucionalnega vidika ter spoštovanja evropske in 
slovenske pravne podlage, smo se z raziskavo − tudi s pomočjo kvantitativnih metod 
raziskovanja − usmerili v ugotavljanje, kako posamezni program v praksi izboljšuje 
zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Ključna ugotovitev je, da ZRSZ preneha spremljati 
udeleženca programa, ko se ta po zaključenem programu zaposli. Uporabo modela bi 
zlasti priporočali posredniškemu telesu – Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, kot eno izmed orodij v fazi programiranja, saj je glavni namen  Evropskega 
socialnega sklada spodbujanje zaposlovanja s programi, ki to zares omogočajo. To 
pomeni predvsem oblikovanje dobrih kazalnikov spremljanja in zbiranje podatkov tako, 
da bo zagotovljeno njihovo merjenje. Da tega sedaj ni, smo se prepričali v fazi zbiranja 
podatkov, saj ZRSZ ne nudi podatkov po ključnih skupinah težje zaposljivih oseb. 
Podatke po programih praviloma zbira za celotno populacijo posameznega programa, v 
določenih primerih ločeno zbira še podatke za ženske, to pa je tudi vse. In to je eden 
izmed ključnih razlogov, zaradi katerega se ne spremljajo indikatorji, opredeljeni v 
programskih dokumentih. 

Pomembni so tudi podatki in informacije, ki smo jih pridobili z vzorčno analizo, saj 
smo podatke strukturirali glede na spol udeleženca, njegovo izobrazbo, starost itd.. Brez 
tovrstnih podatkov namreč ni mogoče ugotavljati, ali se posamezniki z določenimi 
zaposlitvenimi omejitvami vključujejo v prave programe in se tako zares usposabljajo 
na področjih, ki bi jim olajšali zaposlitev. 

6.2 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Ugotavljamo, da se pojem »težje zaposljive osebe« uporablja zelo posplošeno, 
včasih tudi nejasno. V to kategorijo se običajno uvrščajo ženske, dolgotrajno 
brezposelne osebe, invalidi, etnične manjšine, starejši od 50 let in mladi, ki iščejo prvo 
zaposlitev. Pregled statističnih podatkov ZRSZ, ki prikazuje strukturo registriranih 
brezposelnih oseb v posameznem letu, vsebuje ravno te kategorije, iz česar lahko 
sklepamo, da skoraj celotna populacija registriranih brezposelnih oseb statistično 
predstavlja težje zaposljive osebe. Iz tega lahko sklepamo, da je opredelitev presplošna. 

Po drugi strani se pojem »težje zaposljive osebe« uporablja zelo nejasno, kar je 
razvidno iz primera programa Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in 
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učnih podjetjih. Iz podatkov spremljanja uspešnosti omenjenega programa ZRSZ 
izhajajo naslednje kategorije: 

− število vključenih brezposelnih oseb v usposabljanje, 
− število vključenih invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb, 
− število težje zaposljivih oseb, 
− število vključenih žensk. 

Ustreznega pojasnila, kaj v konkretnem primeru predstavljajo »težje zaposljive 
osebe«, nismo prejeli. Predlagamo natančnejšo opredelitev te kategorije brezposelnih, ki 
vključuje osebe (zlasti ženske) brez (ustrezne) poklicne izobrazbe, invalide, pripadnike 
etničnih manjšin, iskalce prve zaposlitve in osebe, starejše od 50 let. To so skupine 
brezposelnih oseb, ki predstavljajo kategorijo dolgotrajno brezposelnih. 

V nekaterih primerih oviro pri spremljanju napredka ali učinkov posameznega 
programa onemogoča slovenska zakonodaja, zlasti tista, ki je povezana z varstvom 
osebnih podatkov. Takšen primer je program »Projektno učenje za mlade odrasle«,  v 
katerega so vključeni mladi, ki so zaradi osebne stiske izstopili iz sistema rednega 
izobraževanja. Namen programa je njihova ponovna vključitev v redno izobraževanje. 
Koliko je takšnih vključitev po zaključku programa v resnici bilo, je podatek, ki ga 
ZRSZ ne more pridobiti, saj gre za zaupne osebne informacije, čeprav panudi podatke o 
številu zaposlitev udeležencev istega programa. Na tem področju bo zagotovo potrebno 
poiskati primerno rešitev. 

Potrebne so tudi konkretnejše vsebinske analize obstoječih programov, kar sicer ne 
pomeni, da teh ni, je pa vprašljiva njihova kakovost. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve tovrstnih analiz ne izvaja samo, ampak s pomočjo javnega razpisa na 
trgu poišče »ustreznega« izvajalca. V letu 2006 je bila tako izdelana prva evalvacija 
ukrepov Evropskega socialnega sklada ki so se izvajali v letih 2004 in 2005, z naslovom 
»Evalviranje ukrepov Evropskega socialnega sklada za leto 2004 in 2005«. Izvedel jo je 
Center za promocijo znanja iz Ljubljane. Kljub uvodnim obljubam se le-ta ni ukvarjal z 
vsebino programov, temveč se je osredotočil na proces programiranja in sistem 
izvajanja ESS. Ugotovitve tega poročila so precej posplošene in zaradi tega premalo 
uporabne. Sledila je evalvacija programa »Samozaposlovanje«, ki bolj kot na neodvisno 
evalvacijo spominja na ugotavljanje zadovoljstva prejemnikov sredstev. Poudarek je 
tudi na učinkovitosti porabe finančnih sredstev. Omenjeno evalvacijo je tudi tokrat 
izdelal zunanji izvajalec. 

V letu 2007 je sledila študija »Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev 
Evropskega socialnega sklada s storitvami končnega upravičenca (Zavod RS za 
zaposlovanje)« v izvedbi Ninamedie. 

Na tem področju predlagamo bolj vsebinsko naravnane raziskave, saj pri 
programiranju ni dovolj le izhajati iz grobih statističnih podatkov, temveč je potrebno 
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upoštevati tudi vsebinske dosežke že izvedenih programov. Brezposelne osebe z 
nezadostno oz. neustrezno izobrazbo je potrebno usmerjati v deficitarne poklice, kar 
narekuje potrebo po večletnih programih. 

Kljub temu, da je v strukturi registriranih brezposelnih oseb velik delež mladih z 
visoko izobrazbo (19%), ki iščejo prvo zaposlitev, pa zanje ni ustreznih programov, ki 
bi učinkovito odpravljali to vrzel, saj jih je težko uvrstiti v katerega izmed obstoječih 
programov. 
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