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POVZETEK 

Brezposelnost predstavlja v Sloveniji žgoč problem. Namen magistrske naloge je analizirati 

demografske dejavnike (spol, starost in izobrazbo) ter ugotoviti, kateri od teh dejavnikov 

vpliva na brezposelnost v Sloveniji, proučevano po statističnih regijah.  

S pomočjo statističnih metod, kot so opisne statistike, t-test za odvisna vzorca, ANOVA ter 

preverjanje povezav med spremenljivkami in multiplo regresijsko analizo, so pridobljeni  

končni rezultati. Ugotovljeno je, da se stopnja brezposelnosti razlikuje glede na doseženo 

raven izobrazbe. Preučevani demografski dejavniki, kot so spol, starost, izobrazba in 

zaposleno prebivalstvo, imajo statistično značilen vpliv in so v obdobju 2000–2010 zelo 

močno vplivali na brezposelnost. 

Ključne besede: brezposelnost, demografski dejavniki, spol, starost, izobrazba. 

SUMMARY 

Unemployment represents a burning problem in Slovenia. The intention of master thesis is to 

analyze demographic factors such as sex, age, education and find out which of these factors 

affect the unemployment in Slovenia, based on statistic regions. 

The final results are obtained by statistical methods which are Descriptive Statistics, Paired-

Samples T Test, One-Way ANOVA, Correlation Coefficients and Regression Analysis. Is 

found that unemployment differentiates according to educational level. The results of 

demographic factors sex, age, education and working population are statistically significant 

and had very much effect on unemployment, during the period of 2000–2010. 

Keywords: unemployment, demographic factors, sex, age, education. 
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1 UVOD  

Na trgu dela se soočamo s pojavom brezposelnost, ki v Sloveniji predstavlja žgoč problem. 

Konkurenca je v iskanju zaposlitve vedno večja, saj se brezposelnost v času gospodarske 

krize še povečuje. Na trgu dela imajo slabši položaj in se težje zaposlijo ženske, mladi, 

starejši in manj izobraženi.   

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Trg dela vključuje povpraševanje po delovni sili, ponudbo delovne sile in srečevanje med 

obema (cena dela). Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in 

delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta. 

Za proučevanje brezposelnosti smo se odločili, ker je brezposelnost vsako leto višja. 

Demografske spremembe nakazujejo na staranje prebivalstva, starejših zaposlenih bo vedno 

več, mladi končujejo študij in ne dobijo zaposlitve, posledično pa bo vedno več težav tudi z 

brezposelnostjo.  

Gospodarstvo je trenutno v krizi, temu primerna pa je tudi zaposlenost. Konkurenca v iskanju 

zaposlitve je velika, še posebno v času recesije, ko podjetja odpuščajo veliko število 

zaposlenih. V Sloveniji se je povečalo število brezposelnih oseb, stopnja delovne aktivnosti se 

je znižala (ZRSZ 2011a). Odpuščanja in stečaji so v letu 2009 povzročili večji padec delovne 

aktivnosti, ki se je nadaljeval tudi v letu 2010 (ZRSZ 2011a). Leta 2010 je bilo v Sloveniji 

835.039 delovno aktivnih oseb, kar je 2,7 % manj kot v letu 2009 (ZRSZ 2011a). V letu 2010 

je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v povprečju prijavljenih 

100.504 brezposelnih oseb, ob koncu leta pa je bilo registrirano brezposelnih 110.021 oseb 

(ZRSZ 2011a). V obdobju od 2008 do 2010 se je bolj poslabšal položaj moških (ZRSZ 

2011a). Zaradi krize je bilo v letu 2010 največje zmanjšanje števila zaposlitev na področju 

gradbeništva, za 45,3 odstotne točke (ZRSZ 2011a). 

Teoretično izhodišče naloge je pojem brezposelnost in demografski dejavniki, kot so spol, 

starost in izobrazba. Iz literature (Svetlik 1985, 25–46; Bagon 1991, 41; McConnell 2003, 

563; Žižmond idr. 2005, 189; Hrovatin 2007, 206) poznamo več vrst brezposelnosti, in sicer 

je to lahko prostovoljna, frikcijska, čakalna, sezonska, ciklična, strukturna, tehnološka, 

podzaposlenost, latentna in naravna brezposelnost. Naravna brezposelnost je tista stopnja 

brezposelnosti, ki nastaja zaradi trenj ob siceršnjem ravnovesju na trgu dela, ob polno 

zaposlitveni ravni zaposlenosti in bruto domačem proizvodu (BDP). Gospodarstvo se nagiba 

k naravni brezposelnosti, ko sta trg blaga in trg dela v ravnovesju (Grant 2002, 96–97, Crary 

2000, 327). 

Analize kažejo, da ima ženska kljub enakosti med spoloma še vedno slabši položaj na trgu 

dela kakor moški (Ivy in  Backlund 2004, 64–65; Robinson 2001, 162; Fusani 2008, Wilson 
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2003; Pirher in Svetlik 1994, 131–132; Melkas in Anker 2003, 2; Rituper 2007, 6–7;  Grubar 

2004, 16–18; Nastav in Novak 2011, 39–41; MDDSZ 2012c). Iz analiz in podatkov (Kulik, 

Perry in Bourhis 2000, 689–711; Shore in Goldberg 2005; Desmette in Gaillard 2008, 170; 

Lahey 2005, 4; Verša 2002, 394; Svetlik 1985, 86–87; Dimovski 2008; De Lucca 2005, 250; 

Počivavšek 2005, 35–36; Kajzer 2005, 16; Klužer 2009, 41–50; Nastav in Novak 2011, 41–

44) je moč razbrati, da so mladi in stari na trgu dela v slabšem položaju kot ostali. Iz podatkov 

ZRSZ je razvidno, da je vedno več terciarno izobraženih brezposelnih, predvsem mladih, ki 

po končanem študiju ne dobijo zaposlitve (ZRSZ 2011a). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je analizirati demografske dejavnike, kot so spol, starost in 

izobrazba, ter ugotoviti, kateri od teh dejavnikov vplivajo na brezposelnost v Sloveniji, 

proučevano po statističnih regijah.  

Cilji so analizirati tudi relevantno literaturo s področja brezposelnosti in demografskih 

dejavnikov; zbrati podatke o brezposelnosti, spolu, starosti, izobrazbi, delovno aktivnem 

prebivalstvu po statističnih regijah v Sloveniji; analizirati te podatke in določiti vpliv 

demografskih dejavnikov na brezposelnost; oblikovati predloge za zmanjšanje brezposelnosti. 

1.3 Hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge temelji na pojavu brezposelnosti in demografskih 

dejavnikih, kot so spol, starost in izobrazba. Različne raziskave so pokazale, da je 

brezposelnost navzoča povsod, vendar se v času krize še povečuje. To tezo bomo podrobneje 

analizirali na primeru dvanajstih statističnih regijah v Republiki Sloveniji, s pomočjo različnih 

demografskih dejavnikov, ki vplivajo na brezposelnost.  

Testirali bomo štiri hipoteze, in sicer so te:  

 Prva hipoteza: Brezposelnost med moškimi in ženskami se razlikuje.  

 Druga hipoteza: Brezposelnost med starejšimi, mladimi in odraslimi se razlikuje.  

 Tretja hipoteza: Brezposelnost med različno izobraženimi se razlikuje.  

 Četrta hipoteza: Demografski dejavniki imajo statistično značilen vpliv na brezposelnost. 

Prva hipoteza temelji na brezposelnosti po spolu. Iz raziskav, teorije, podatkov (Ivy in  

Backlund 2004, 64–65; Robinson 2001, 162; Fusani 2008, Wilson 2003; Pirher in Svetlik 

1994, 131–132; Melkas in Anker 2003, 2; Rituper 2007, 6–7;  Grubar 2004, 16–18; Nastav in 

Novak 2011, 39–41; MDDSZ 2012c) in lastnih izračunov je ugotovljeno, da v večini regij 

prevladujejo brezposelne ženske. Predvidevamo, da se stopnja brezposelnosti po spolu 

razlikuje, vendar pričakujemo, da se stopnja brezposelnosti moških od leta 2008 povečuje. 
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Druga hipoteza je postavljena na podlagi starosti brezposelnih oseb. Iz podatkov ZRSZ 

(Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com) in 

lastnih izračunov smo ugotovili, da v vseh statističnih regijah v Sloveniji prevladujejo 

brezposelni stari od 50 do 64 let, sledijo odrasli od 25 do 49 let, najmanj pa je brezposelne 

mladine od 15 do 24 let. V tem poglavju smo najprej s pomočjo korelacijskega koeficienta 

preverili smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva po 

starosti, nato pa s pomočjo metode ANOVA ugotavljali, ali se stopnja brezposelnosti po 

starosti razlikuje med različno starimi. Predvidevamo, da se stopnja brezposelnosti po starosti 

razlikuje, saj v nobeni statistični regiji ni enako število mladih, odraslih in starih brezposelnih. 

Tretja hipoteza temelji na izobrazbi. Iz podatkov ZRSZ (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 

2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com) je moč razbrati, da se stopnja 

brezposelnosti po izobrazbi razlikuje, saj v večini statističnih regij prevladujejo brezposelni z 

osnovnošolsko izobrazbo (I.–III. stopnja izobrazbe), sledijo brezposelni s srednješolsko 

izobrazbo (IV.–V. stopnja izobrazbe), najmanj pa je brezposelnih s terciarno izobrazbo (VI.–

VII.–VIII. + bolonjska stopnja izobrazbe). Predvidevamo, da se stopnja brezposelnosti po 

izobrazbi razlikuje, saj v nobeni statistični regiji ni enako število brezposelnih z 

osnovnošolsko, srednješolsko in terciarno izobrazbo. 

Četrta hipoteza temelji na stopnji brezposelnosti, saj želimo s pomočjo demografskih 

dejavnikov, kot so spol, starost in izobrazba, ter drugih dejavnikov ugotoviti statistično 

značilen vpliv in ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na brezposelnost. Predvidevamo, da 

imajo demografski dejavniki, kot so spol, starost in izobrazba ter zaposleno prebivalstvo, 

statistično značilen vpliv in zelo močno vplivajo na brezposelnost. 

1.4 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je 

predstavljena metodologija zbiranja in analiza ustrezne literature, člankov, poročil o 

brezposelnosti in demografskih dejavnikov, ki vplivajo na brezposelnost. V empiričnem delu 

smo zbrali podatke o stopnji brezposelnosti, spolu, starosti, izobrazbi, zaposlenemu 

prebivalstvu ter druge podatke, ki vplivajo na brezposelnost in tako določili vpliv 

demografskih dejavnikov na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji, vse za obdobje 

2000–2010. Naloga je izdelana na podlagi letnih, sekundarnih podatkih (Demografsko-

socialno področje) Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2000; SURS 2001; SURS 

2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; SURS 2007b; SURS 2008; SURS 

2009; SURS 2010, SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; SURS 2012g) in ZRSZ ki smo 

jih pridobili na spletnih straneh http://www.stat.si in http://www.ess.gov.si. Letne podatke, 

število brezposelnih oseb po spolu, število brezposelnih oseb po starosti in število 

brezposelnih oseb po izobrazbi, vse na dan 31. 12. posameznega leta, nam je Stanislava 

Lindič iz ZRSZ, dne 25. aprila 2012, posredovala prek elektronske pošte (Stanislava Lindič - 
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ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Podatke smo med seboj 

primerjali in analizirali. Končne rezultate smo dobili s pomočjo statističnih metod, kot so 

opisne statistike, t-testi, s korelacijskim koeficientom, ANOVO in regresijsko analizo. 

Pri prvi hipotezi smo s pomočjo t-testa za odvisna vzorca primerjali brezposelnost po spolu.  

V drugi hipotezi smo s pomočjo korelacijskega koeficienta za izračun smeri in moči linearne 

povezanosti dveh spremenljivk ugotavljali povezanost med starostjo in brezposelnostjo po 

statističnih regijah. Z metodo ANOVA smo ugotovili, da se starostne skupine ne razlikujejo 

po stopnji brezposelnosti.  

V tretji hipotezi smo s pomočjo korelacijskega koeficienta za izračun smeri in moči linearne 

povezanosti dveh spremenljivk ugotavljali povezanost med izobrazbo in brezposelnostjo po 

statističnih regijah. Z ANOVO smo ugotovili, da se stopnja brezposelnosti razlikuje po 

izobrazbi.  

V četrti hipotezi smo s pomočjo multiple regresijske analize ugotavljali, katere spremenljivke 

so statistično značilne in kako demografski dejavniki vplivajo na brezposelnost.  

1.5 Predvidene omejitve in predpostavke 

Pomembna predpostavka je homogenost regij, saj predpostavljamo, da znotraj regij ni večjih 

razlik v stopnji razvitosti, da torej podatki po regijah dobro predstavljajo celotno regijo. 

Predpostavljamo tudi, da so vsi podatki, ki smo jih uporabili, dovolj dobro predstavili realno 

stanje in vzroke za brezposelnost. 

Omejitve pri pripravi magistrske naloge se nanašajo na dostopnost podatkov, zato smo se pri 

opisovanju in medsebojnem primerjanju regij glede na spol, starost in izobrazbo omejili na 

letne podatke, na dan 31. 12. posameznega leta, za obdobje od leta 2000 do leta 2010, ki nam 

jih je Stanislava Lindič iz ZRSZ, dne 25. aprila 2012, posredovala prek elektronske pošte 

(Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). 

Težave smo imeli pri pridobivanju podatkov, saj je težko dobiti veliko količino ustreznih 

podatkov za primerne analize in raziskave ter za izdelavo regresijske analize.  

Potek dela in posledično struktura magistrskega dela je naslednja: uvod je sestavljen iz 

opredelitve obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, sledijo namen in cilji raziskave, 

hipoteze, metode raziskovanja, predvidene omejitve ter predpostavke. 

V drugem poglavju Brezposelnost in trg dela imamo podpoglavja Brezposelnost, Trg dela v 

Sloveniji in Trg dela po statističnih regijah. V prvem podpoglavju razložimo brezposelnost, 

vrste brezposelnosti in merjenje brezposelnosti. V drugem podpoglavju opišemo zakonodajne 

akte, institucije trga dela in aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji. V tretjem podpoglavju 
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pa opišemo značilnosti dvanajstih statističnih regij v Sloveniji in stopnjo brezposelnosti po 

statističnih regijah. 

V tretjem poglavju z naslovom Demografski dejavniki brezposelnosti obravnavamo spol, 

starost, izobrazbo, prebivalstvo, aktivno/delovno aktivno prebivalstvo in druge dejavnike, kot 

so bruto domači proizvod, bruto plača in nadomestilo, bruto investicije v osnovna sredstva, 

število podjetij in število osebnih vozil. Dejavnike bolj podrobno analiziramo in predstavimo 

nekatere raziskave s teh področjih. Drugi dejavniki so v poglavju 4.5 Model demografskih 

dejavnikov brezposelnosti vključeni kot kontrolne spremenljivke. 

Četrto poglavje z naslovom Demografski dejavniki in brezposelnost po statističnih regijah v 

Sloveniji je namenjeno lastnemu empiričnemu delu. Razdeljeno je na pet podpoglavij. V 

poglavju 4.1 Podatki so predstavljeni vsi podatki, ki so uporabljeni v empiričnem delu. V 

poglavjih 4.2, 4.3, 4.4 in 4.5 so podrobneje predstavljeni metodologija in rezultati za 

preverjanje posamezne hipoteze. V poglavju 4.2 Spol kot dejavnik brezposelnosti s pomočjo  

t-testa za odvisna vzorca primerjamo stopnjo brezposelnosti po spolu za dvanajst statističnih 

regij v Sloveniji, za obdobje 2000–2010. V poglavju 4.3 Starost kot dejavnik brezposelnosti s 

pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovimo smer in moč povezave med stopnjo 

brezposelnosti in deležem mladih od 15 do 24 let, smer in moč povezave med stopnjo 

brezposelnosti in deležem odraslih od 25 do 49 let ter smer in moč povezave med stopnjo 

brezposelnosti ter deležem starih od 50 do 64 let. S pomočjo ANOVE ugotovimo, ali se 

stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje med različno starimi po statističnih regijah v 

Sloveniji. V poglavju 4.4 Izobrazba kot dejavnik brezposelnosti s pomočjo korelacijskega 

koeficienta ugotovimo smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti ter deležem 

prebivalcev s končano osnovnošolsko izobrazbo (I.–III. stopnja izobrazbe), smer in moč 

povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalcev s končano srednješolsko 

izobrazbo (IV.–V. stopnja izobrazbe) ter smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in 

deležem prebivalcev s končano terciarno izobrazbo (VI.–VII.–VIII. + bolonjska stopnja 

izobrazbe). S pomočjo ANOVE ugotavljamo, ali se stopnja brezposelnosti v povprečju 

razlikuje med različno izobraženimi po statističnih regijah v Sloveniji. V poglavju 4.5 Model 

demografskih dejavnikov brezposelnosti s pomočjo multiple regresije ugotavljamo, ali imajo 

demografski dejavniki statistično značilen vpliv in kako demografski dejavniki, kot so spol, 

starost in izobrazba, ter ostali dejavniki vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v 

Sloveniji. 

V poglavju Ugotovitve raziskave in priporočila za prakso predstavimo in primerjamo 

dobljene rezultate. Podamo osnovne ocene in priporočila za prakso. V sklepu podamo 

ugotovitve naloge, dodamo pa še seznama literature in virov in priloge.  
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2 BREZPOSELNOST IN TRG DELA 

Brezposelnost predstavlja v gospodarstvu velik problem, saj povzroča trpljenje ljudi, ki zaradi 

nezaposlenosti prejemajo nižje dohodke, kar predstavlja socialni problem (Samuelson in 

Nordhaus 2002). 

Gospodarska kriza vpliva na trg dela. Trg dela vključuje povpraševanje po delovni sili, 

ponudbo delovne sile in srečevanje med obema (cena dela). Na trgu dela se srečujejo iskalci 

zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za 

prosta delovna mesta. 

Trg dela se ukvarja s preučevanjem ponudbe proizvodnega dejavnika delo (zaposleni oziroma 

delojemalci) in povpraševanjem po proizvodnem dejavniku delo (podjetja oziroma 

delodajalci) ter skuša na podlagi ravnotežja na trgu dela določiti ustrezno raven plač in 

zaposlenosti (Žižmond idr. 2005, 184–185). 

Trg dela vključuje elemente, značilne za trg: kupce in prodajalce, povpraševanje in ponudbo 

ter rezultate tega procesa, tj. ceno. Delodajalci in delojemalci so glavni igralci na trgu dela. 

Delodajalci povprašujejo po delu, delojemalci pa delo ponujajo. Dinamika na trgu dela in 

delovne sile je izrazita. Delovna mesta se zapirajo, nastajajo pa tudi nova. Nova delovna 

mesta predstavljajo največjo tržno nišo za aktivne, pozorne iskalce zaposlitve. V ponudbi 

delovne sile sodelujejo brezposelni, zaposleni, iskalci zaposlitve, migranti ... (Rekelj 2006, 8). 

2.1 Brezposelnost 

Senjur (2001, 143–144) meni, da je brezposelnost eden izmed osrednjih makroekonomskih 

problemov. Je tudi merilo uspeha makroekonomske politike. Mednarodna organizacija za 

delo (International Labour Organization - ILO) opredeljuje brezposelnost kot število ljudi nad 

določeno starostjo, ki so brez dela, so tekoče na razpolago za delo in iščejo delo v 

preučevanem obdobju (Senjur 2001, 143–144). 

Cleaver (2007, 71) meni, da je brezposelnost kreacija moderne industrijske družbe in torej ni 

naravni fenomen. 

2.1.1   Vrste brezposelnosti 

Iz različne literature (Svetlik 1985, 25–46; Bagon 1991, 41; Sedej 1997, 46; Bubnov-Škobrne 

1997, 16; Haralambos in Holborn 1999, 250; Crary 2000, 327; Grant 2002, 96-97; McConnell 

2003, 563; Žižmond idr. 2005, 189; Hrovatin 2007, 206) poznamo več vrst brezposelnosti, in 

sicer je to prostovoljna, frikcijska, čakalna, sezonska, ciklična, strukturna, tehnološka, 

podzaposlenost, latentna in naravna brezposelnost.  
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Svetlik (1985, 24–46) je brezposelnost razvrstil v prostovoljno, tehnološko, odkrito in prikrito 

brezposelnost. Med odkrito brezposelnost uvršča frikcijsko, ciklično oz. brezposelnost 

premajhnega povpraševanja in strukturno brezposelnost. Med prikrito brezposelnost pa uvršča 

podzaposlenost in latentno brezposelnost.  

Prostovoljna brezposelnost 

Po Svetliku se šteje za prostovoljno brezposelne tiste posameznike, ki se niso pripravljeni 

prekvalificirati, sprejeti dela za nižjo plačo, kot bi jim ustrezala in se niso pripravljeni preseliti 

v kraj, kjer so na voljo prosta delovna mesta. Nekateri posamezniki raje zapuščajo delo, ga 

nočejo sprejeti, pri iskanju zaposlitve so bolj izbirčni, se nočejo zaposliti, ker so kot 

brezposelne osebe upravičene in deležne raznih oblik pomoči (Svetlik 1985, 25–30). 

V času krize plače niso redne, so v zaostanku in nizke, zato se osebe raje ne zaposlujejo in so 

doma. Nezaposleni se prijavijo na ZRSZ in prejemajo nadomestilo. Iz omenjenega razloga 

menimo, da je prostovoljno brezposelnih oseb vedno več. 

Tehnološka brezposelnost 

Uporaba novih tehnologij prinaša posledice, ki vplivajo na spremembe v njihovi sestavi in 

vplivajo na relativno zmanjšanje zaposlovanja (Bagon 1991, 41). Nove tehnologije v 

proizvodnji zamenjajo stare, s tem se poveča produktivnost dela, hkrati pa se ne ustvarjajo 

nova delovna mesta, tako nastaja na strani povpraševanja po delovni sili tehnološka 

brezposelnost (Bagon 1991, 41). Svetlik (1985, 30–34) meni, da zaradi inovacij in uvajanja 

novih tehnologij nastaja tehnološka brezposelnost, ki zaradi hitrega razvoja postaja trajna.  

Sodobna tehnologija, novi delovni stroji in roboti učinkovito ter uspešno zamenjujejo delovno 

silo, zato menimo, da bo vedno več podjetij, tudi manjših, zamenjalo staro tehnologijo, 

posledično temu se nova delovna mesta ne bodo ustvarjala, obstoječa pa se bodo zmanjševala, 

kar povzroča tehnološko brezposelnost. 

Frikcijska brezposelnost 

Svetlik (1985, 34) razvršča frikcijsko brezposelnost med odkrito brezposelnost. Iskanje nove 

službe posameznika in menjavanje službe je posledica frikcijske brezposelnosti. Zaposleni 

želijo prostovoljno, iz osebnih razlogov, zamenjati delovno mesto. To je obdobje med dvema 

stalnima zaposlitvama, ki pa je kratkotrajna (Hrovatin 2007, 206). Ta pojav brezposelnosti 

opazimo v vsakem gospodarstvu, ki je na ravni polne zaposlenosti. Menjavanje zaposlitve 

zaradi želje po spremembi delovnega okolja, zaradi selitve prebivalstva v različne kraje in 

zaradi mladine, ki se šola in je začasno nezaposlena, vse to štejemo med frikcijsko 

brezposelnost (Hrovatin 2007, 206). 
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Frikcijsko brezposelnost ločimo v dve vrsti: sezonska brezposelnost in čakalna brezposelnost. 

Za frikcijsko brezposelnost je značilno, da brezposelni iščejo najboljšo ponudbo na trgu dela 

in ko podjetja iščejo delavce, da bi zapolnili prazna delovna mesta (McConnell 2003, 563). 

Brezposelni, ki so že opravljali neko delo in so bili pred tem odstranjeni iz delovnega mesta  

ali odpuščeni, so večkrat pripravljeni čakati na ponovno zaposlitev na takšno delovno mesto. 

Brezposelni v tem času, ko so brez zaposlitve, ne iščejo dela oziroma druge zaposlitve. 

Takšno vrsto frikcijske brezposelnosti imenujemo čakalna brezposelnost (McConnell 2003, 

563). 

Zaradi pogojev dela v intenzivni proizvodnji, sezonskih nihanj in dela določenih dejavnostih 

v različnih letnih obdobjih nastane sezonska brezposelnost (Bubnov-Škobrne 1997, 16). 

Omenjena brezposelnost je značilna v poljedelstvu, sadjarstvu, gradbeništvu, turizmu in 

gostinstvu, saj nekatera dela oz. podjetja delujejo le v določenem letnem času. Delavci, ki 

delajo tovrstna dela oziroma opravljajo dela v takšnih podjetjih, so brezposelni samo za 

določen čas v letu (Bubnov-Škobrne 1997, 16). 

Menimo, da se bo frikcijska brezposelnost vedno pojavljala, saj posamezniki menjavajo 

zaposlitve zaradi težnje po spremembi delovnega okolja, prebivalstvo se neprestano seli in 

mladina se vedno bolj šola. Čakalna brezposelnost se pojavlja, ker so osebe raje pripravljene 

čakati na ponovno zaposlitev na delovno mesto, ki so ga že opravljale, kot pa, da se zaposlijo 

drugje, kjer bi se morale na novo učiti delati, se izobraževati ali prekvalificirati. Sezonsko 

brezposelnih je veliko mladih delavcev, ki delajo v turizmu in gostinstvu, ter veliko tujcev, ki 

delajo v gradbeništvu.  

Ciklična brezposelnost 

Svetlik razvršča ciklično brezposelnost med odkrito brezposelnost. Ciklična brezposelnost se 

kaže kot presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem delovnih mest. Število 

nezaposlenih je na trgu dela izredno veliko in je močno preseglo število povpraševanja po 

praznih delovnih mestih. Če bi bila vsa delovna mesta zasedena, bi še vedno bilo veliko 

število brezposelnih (Svetlik 1985, 30–34). 

Gospodarstvo v obdobjih niha, zaradi tega se ciklična brezposelnost pojavi le občasno. Takoj, 

ko gospodarska rast oživi, ciklična brezposelnost izgine, ker je to posledica recesije. 

Gospodarski cikli so lahko z manjšimi nihanji, kratkoročni, lahko pa so tudi dolgi, dolgoročni 

(štiri do šest let) (Haralambos in Holborn 1999, 250). 

V Sloveniji imamo ciklično brezposelnost, saj gospodarstvo niha, veliko podjetij se zapira, 

delovnih mest je vedno manj, število nezaposlenih pa je vedno večje. 
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Strukturna brezposelnost  

Neskladje med ponudbo in povpraševanjem po delu je strukturna brezposelnost. Pojavlja se 

presežek med enimi poklici in pomanjkanjem drugih poklicev (Bagon 1991, 41). To je 

dolgotrajna brezposelnost (Svetlik 1985, 25–46). 

Odraža situacijo, ko se izobrazba, ostale lastnosti delovne sile, ne ujemajo s pričakovanji 

delodajalca (Žižmond idr. 2005, 189). Na zvišanje te brezposelnosti pogosto vpliva tehnološki 

napredek v gospodarstvu. Do strukturne brezposelnosti prihaja, ko gospodarstvo potrebuje  

zaposlene z drugo izobrazbo, ko določene kategorije zaposlenih niso več potrebne in ko v 

narodnem gospodarstvu prihaja do strukturnih sprememb (Žižmond idr. 2005, 189). 

Ko govorimo o strukturni brezposelnosti, mora biti ta pokrita z neustreznimi delovnimi mesti. 

To pomeni, da med ponudbo po delovni sili in med povpraševanjem po delovni sili prihaja do 

določenih neskladij (Bagon 1991, 41). Delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve ne ustrezajo 

zahtevam prostih delovnih mest ali pa delovna mesta niso prilagojena sposobnosti iskalcev 

zaposlitev (Bagon 1991, 41). 

Za prosta delovna mesta, ki so na razpolago, se zahteva drugačna stopnja izobrazbe ali 

drugačna vrsta, kot jo imajo iskalci zaposlitve, iskalci zaposlitve so neprimerni za ta delovna 

mesta in jih je treba na novo usposobiti, prekvalificirati oziroma na novo izobraziti, 

prilagoditi za nova opravljanja del (Sedej 1997, 51–52). 

Ugotavljamo, da se strukturna brezposelnost pojavlja tudi v Sloveniji, saj primanjkuje 

delovne sile s poklicno oz. srednjo stopnjo izobrazbe, ker večina mladih študira in gre na trg 

dela šele po končani terciarni izobrazbi.  

Prikrita brezposelnost 

Svetlik (1985, 37–47) deli prikrito brezposelnost na podzaposlenost in latentno brezposelnost. 

Med delno zaposlene ali podzaposlene osebe uvršča osebe, ki so sicer samozaposlene ali 

zaposlene, vendar bi želele delati na zanje bolj primernih delovnih mestih ali delati več. Te 

osebe ne moremo šteti v odkrito brezposelnost, prav tako se te osebe ne morejo registrirati 

med brezposelne osebe. Osebe, ki niso zaposlene in ne iščejo (več) zaposlitve ali pa se iskanje 

zaposlitve nikjer ne registrira, vendar so se te osebe ob določenih pogojih ali takoj 

pripravljene zaposliti, take osebe Svetlik opredeli kot latentno brezposelne osebe. 

Menimo, da je v Sloveniji veliko latentno brezposelnih, ki niso registrirani na ZRSZ in ne 

iščejo zaposlitve, vendar so se pripravljeni takoj zaposliti. V času gospodarske krize je tudi 

veliko podzaposlenih ali delno brezposelnih oseb, ker bi želeli več zaslužiti v kriznih časih. 
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Naravna brezposelnost 

Tista stopnja brezposelnosti, ki nastaja zaradi trenj ob siceršnjem ravnovesju na trgu dela ob 

BDP in polni zaposlitveni ravni zaposlenosti, je naravna brezposelnost (Grant 2002, 96–97; 

Crary 2000, 327). Ko sta trg dela in trg blaga v ravnovesju, se gospodarstvo nagiba k naravni 

brezposelnosti (Grant 2002, 96–97; Crary 2000, 327). Naravno brezposelnost gospodarstvo še 

lahko prenese, ne da bi se povišala inflacija, kajti trg blaga in trg dela sta v ravnovesju. Ker je 

naravna brezposelnost posledica strukturne in frikcijske brezposelnosti, ne more biti nikoli 

enaka nič. Z naravno stopnjo brezposelnosti je po drugi strani določena tudi najvišja stopnja 

zaposlenosti. Če bi bila naravna stopnja brezposelnosti višja od dejanske, bi zaradi pritiska na 

trgu dela prišlo do povišanja plač in cen, torej do inflacije (Kranjec 2009, 15–16). 

Različni ekonomisti (Grant 2002, 97–107; Murphy in Payne 2003, 346; Renshaw 1996, 203–

215; Crary 2000, 327) so z empiričnimi raziskavami prišli do ugotovitev, da naravna 

brezposelnost skozi leta narašča. Eden izmed vzrokov je demografski, saj se struktura 

aktivnega prebivalstva skozi leta spreminja. S povečevanjem števila najstnikov, pripadnikov 

manjšin in žensk, za katere je značilna najvišja brezposelnost, se povečuje tudi agregatna 

naravna stopnja brezposelnosti (Kranjec 2009, 15–16).  

Strinjamo se z empiričnimi raziskavami (Grant 2002, 97–107; Murphy in Payne 2003, 346; 

Renshaw 1996, 203–215; Crary 2000, 327; Kranjec 2009, 15–16), da naravna brezposelnost 

skozi leta narašča, ker se tudi v Sloveniji struktura aktivnega prebivalstva iz leta v leto 

spreminja. 

2.1.2 Merjenje brezposelnosti 

V Sloveniji poznamo registrsko merjenje brezposelnosti in anketno merjenje brezposelnosti 

(anketa o delovni sili - ADS), ki se med seboj razlikujeta glede na način zbiranja podatkov in 

opredelitve kategorij. 

Registrsko merjenje brezposelnosti - Na podlagi Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni 

list RS, št. 80/10) ZRSZ vodi evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve 

(Državni portal RS (e-uprava) 2011).  

ZRSZ (2011b) med registrirane brezposelne osebe šteje iskalce zaposlitve, ki niso v delovnem 

razmerju, niso samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z 

omejeno odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, 

vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za 

delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno 

oziroma primerno zaposlitev, katero jim ponudi ZRSZ ali drugi izvajalec storitve 

posredovanja zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 

let starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem 
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in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (ZRSZ 2011b). 

Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb, registriranih pri enotah ZRSZ 

(registrirano brezposelnih), s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano 

brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira SURS 

preko registra delovno aktivnega prebivalstva (Kraigher 2009). 

Anketno merjenje brezposelnosti - ADS je anketa, s pomočjo katere dobimo podatke o 

značilnostih trga dela. Izvaja jo SURS neprekinjeno, podatki pa se objavljajo četrtletno 

(SURS 2012e).   

Anketa se izvaja skladno z navodili ILO in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat) 

(Kraigher 2009). Po mednarodno dogovorjeni definiciji so brezposelne tiste osebe, ki v 

referenčnem tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z navodili), a aktivno iščejo delo 

(preko ZRSZ so poslale prošnje za zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene 

sprejeti delo (Kraigher 2009). Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od 

ponedeljka do nedelje) opravljale kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, 

ali imele status zaposlene ali samozaposlene osebe, čeprav niso delale (Kraigher 2009).  

Preglednica 1: Stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja brezposelnosti po ADS, 

za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

St. reg. brez. 11,8 11,8 11,3 11,0 10,4 10,2 8,6 7,3 7,0 10,3 11,8 

St. brez. - ADS 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,0 5,9 7,3 

Vir: Eurostat 2012; Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je v Sloveniji, v obdobju 2000–2010, stopnja registrirane 

brezposelnosti višja kot stopnja brezposelnosti po ADS. 

2.2 Trg dela v Sloveniji 

Trg dela je v skladu z 12. točko 5. člena ZUTD prostor, na katerem se srečujejo iskalci 

zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za 

prosta delovna mesta oziroma vrste dela.  

Trg dela je v Sloveniji opredeljen z različnimi zakonodajnimi akti, spada pa pod Ministrstvo 

RS za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). 
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2.2.1 Zakonodajni akti 

Do konca leta 2010 je bil v Sloveniji za trg dela veljaven Zakon o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB (Uradni list RS, št. 107/06–UPB1), s 1. 

januarjem 2011 pa se je začel uporabljati ZUTD. Na področju trga dela so pomembni tudi 

Zakon o delovnih razmerjih - ZDR (Uradni list RS 42/02, 103/07), Zakon o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP (Uradni list RS, št. 110/06-UPB2, 10/08), Ustava 

Republike Slovenije - URS (Uradni list RS, št. 33–I/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) in 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških - ZEMŽM (Uradni list RS št. 59/02). 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) je v 1. točki urejal 

zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, upravljanje sistema in način izvajanja 

strokovnih nalog na tem področju. Zaposlovanje je po tem zakonu obsegalo posredovanje 

zaposlitev, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in odpiranje novih ter 

ohranjevanje produktivnih delovnih mest ter vse tiste dejavnosti, ki so zagotavljale pogoje za 

produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter uporabo delovnih 

sposobnosti posameznikov (ZZZPB). Z zavarovanjem za primer brezposelnosti so se 

zavarovancem zagotavljale pravice za čas, ko so bili brez svoje krivde ali proti svoji volji brez 

zaposlitve, in pravice v primeru, ko je postalo njihovo delo nepotrebno (ZZZPB).  

Dejavnost ZRSZ je v letu 2010 opredeljeval ZZZPB in drugi zakoni ter predpisi. 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je bil sprejet 12. oktobra 2010,  uporabljati pa se je začel 

1. januarja 2011. Nadomestil je ZZZPB. 

ZUTD ureja v 1. členu ukrepe države na trgu dela, s katerimi se: 

 zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti; 

 določajo izvajalci ukrepov;  

 predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, ki jih 

določa ta zakon; 

 urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim 

izvajanjem; 

 ureja zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku. 

Vrste ukrepov države na trgu dela so v skladu s 15. členom ZUTD naslednje:  

 storitvi za trg dela (vseživljenska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve);  

 aktivna politika zaposlovanja (APZ);  

 zavarovanje za primer brezposelnosti;  

 zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 

brezposelnosti.  
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Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o 

zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. V 6. členu ureja prepoved diskriminacije med 

spoloma. 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) ureja zavarovanje za starševsko 

varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje 

posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona. 

Ustava Republike Slovenije (URS) ima v II. poglavju z naslovom Človekove pravice in 

temeljne svoboščine, v 14. členu, zapisano, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 

politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katero 

koli drugo osebno okoliščino.  

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) določa skupne temelje za izboljšanje 

položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, 

socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja. 

2.2.2 Institucije trga dela 

Področje trga dela spada pod MDDSZ (2012a). ZRSZ pa je osrednja javna ustanova na trgu 

dela, ki pomembno prispeva k povečanju zaposlenosti in zaposljivosti prebivalstva Slovenije 

(ZRSZ 2011a). SURS je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike 

(SURS 2012c). 

Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 

MDDSZ je pristojno za naloge, ki se nanašajo na trg dela in zaposlovanje (MDDSZ 2012a).  

Pod MDDSZ spada Direktorat za trg dela in zaposlovanje, ki v Sloveniji skrbi za politiko 

zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti, za uresničevanje ciljev razvoja trga dela 

in politike zaposlovanja, ki temelji na evropski strategiji zaposlovanja (MDDSZ 2011; 

MDDSZ 2012a). 

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) 

ZRSZ je osrednja javna ustanova na trgu dela, ki pomembno prispeva k povečanju 

zaposlenosti in zaposljivosti prebivalstva Slovenije (ZRSZ 2011a). Organizacijsko deluje na 

treh ravneh, in sicer na sedežu ZRSZ, kjer sta vodstvo in centralna služba, ter v območnih 

službah in uradih za delo po vsej Sloveniji  (ZRSZ 2011a). 
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Glavni cilj ZRSZ je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju zaposlitve ter 

jih preko različnih aktivnosti na poti do zaposlitve opremiti s pravimi orodji za uspešen nastop 

na trgu (ZRSZ 2011a).  

Pri ZRSZ se brezposelna oseba prijavi v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev 

zaposlitve. Seznani se, kdaj lahko pridobi denarno nadomestilo, kako uveljavi pravico do 

denarnega nadomestila, kakšni so roki in čas prejemanja nadomestila (ZRSZ 2012b). ZRSZ 

nudi pregled vseh aktualnih prostih delovnih mest, iskanje dela, pomoč pri iskanju dela, 

različne programe, kot so usposabljanje in izobraževanje, zaposlovanje, samozaposlovanje in  

aktivna politika samozaposlovanja (ZRSZ 2012b).       

Statistični urad RS (SURS) 

SURS je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike (SURS 2012c). 

Trg dela spada pod demografsko socialno področje, ki je opisano s podatki o prebivalcih, o 

njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti ter s podatki o aktivnosti in 

življenjskem slogu prebivalstva (SURS 2012c). SURS na področju trga dela združuje dva 

sklopa podatkov: o aktivnem prebivalstvu, kamor sodijo zaposlene, samozaposlene in 

brezposelne osebe, ter o plačah in stroških dela (SURS 2012c). 

2.2.3 Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 
 
        

ZZZPB je v 50. členu določal, da program ukrepov APZ sprejme Vlada RS, po posvetovanju 

s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje (ZZZPB).  

Program APZ se je sprejemal za posamezno koledarsko leto. Ker se je pokazala potreba po 

stabilnejših in administrativno učinkovitejših ukrepih, je Vlada RS pripravila program za 

daljše obdobje, ki zajema ukrepe za obdobje 2007–2013 (MDDSZ 2012b). 

Osnovni strateški cilji programa APZ so povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti 

(MDDSZ 2012b), preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža 

dolgotrajno  brezposelnih) in  povečevanje  prehoda v zaposlitev (MDDSZ 2012b), zmanjšati 

strukturno brezposelnost (MDDSZ 2012b): povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, 

usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), 

povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja 

(povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev 

socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne 

socialne pomoči med brezposelnimi) (MDDSZ 2012b). 

V ukrepe APZ je bilo v letu 2010 (ZRSZ 2011a) na novo vključenih 75.457 brezposelnih 

oseb, leta 2011 pa 120.994 brezposelnih oseb (ZRSZ 2012a).  
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Program APZ je v letih 2010 in 2011 izvajal štiri ukrepe (ZRSZ 2011a; ZRSZ 2012a): 

1. ukrep – SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE - V letu 2010 je bilo 

16.203 (ZRSZ 2011a) brezposelnih oseb vključenih v ta ukrep, leta 2011 pa 83.245 

brezposelnih oseb (ZRSZ 2012a).  

2. ukrep - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE - V letu 2010 je bilo vključenih 

28.031 brezposelnih oseb (mladi do 25 let brez oz. z nizko izobrazbo, brez izkušenj, 

prejemniki nadomestil in socialnih pomoči, invalidi) (ZRSZ 2011a), leta 2011 pa 16.040 

brezposelnih oseb (ZRSZ 1012a). 

3. ukrep - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA - V letu 2010 

je bilo vključenih 24.482 brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelni, starejši od 50 let, 

iskalci prve zaposlitve) (ZRSZ 2011a), leta 2011 pa 18.663 brezposelnih oseb (ZRSZ 

1012a). 

4. ukrep - PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI - Vključitev v 

ta ukrep pomeni takojšnjo zaposlitev. V letu 2010 je bilo vključenih 6.741 brezposelnih 

oseb (dolgotrajno brezposelni, mladi do 25 let, starejši nad 50 let, brez ustrezne 

izobrazbe, prejemniki nadomestil), v letu 2011 pa 3.046 brezposelnih oseb (ZRSZ 

2012a).  

Iz podatkov ZRSZ (2011a; 2012a)  je razvidno, da je bilo v letu 2011 v prvi ukrep vključenih 

67.042 več brezposelnih oseb (ZRSZ 2011a; ZRSZ 2012a) kot leta 2010, ki so prejele pomoč 

pri iskanju zaposlitve in svetovanje. V drugi ukrep se je leta 2011 vključilo 11.991 manj 

brezposelnih oseb kot leta 2010 (ZRSZ 2011a; ZRSZ 2012a), ki so se usposabljale in si 

pridobivale novo znanje. V tretji ukrep je bilo leta 2011 vključenih 5.819 brezposelnih oseb 

manj kot leta 2010 (ZRSZ 2011a; ZRSZ 2012a), ki so se zaposlovale in samozaposlovale. V 

četrti ukrep je bilo leta 2011 vključenih 3.695 brezposelnih oseb manj kot leta 2010, kar 

pomeni, da se jih leta 2011 manj takoj zaposlilo (ZRSZ 2011a; ZRSZ 2012a). 

2.3 Trg dela po statističnih regijah  

Statistične regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere SURS zbira in izkazuje 

statistične podatke (SURS 2012d).     

Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (The Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics - NUTS) je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila 

potrjena v parlamentu Evropske unije (EU) 26. maja 2003 (SURS 2012č).  

Eurostat je vzpostavil omenjeno klasifikacijo, da bi tako zagotovil celovito in dosledno 

členitev teritorialnih enot, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v 

EU. Slovenija se na tretji ravni (NUTS 3) členi na 12 statističnih regij (SURS 2012č), kakor je 

to prikazano na sliki 1.  
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Slika 1: Statistične regije v Sloveniji 

Vir: SURS 2012d. 

Pomurska statistična regija 

Pomurska statistična regija je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije. 

Občine, ki spadajo v pomursko statistično regijo, so: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 

Dobrovnik/Dobronak, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,  Grad,  Hodoš/Hodos, Kobilje, 

Križevci, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 

Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana 

in Veržej (SURS 2012d). V regiji je prevladujoča kmetijska dejavnost, predvsem 

poljedelstvo, zaradi ugodnih pogojev (SURS 2012d). Odročna lega in slabe prometne 

povezave vplivajo neugodno na gospodarski položaj (nizek BDP na prebivalca, najvišja 

registrirana brezposelnost in neugodno gibanje prebivalstva) (SURS 2012d). Upadanje števila 

prebivalstva v sami regiji je velik problem in v veliki meri posledica nizke rodnosti, visoke 

umrljivosti, pa tudi odseljevanja v druge slovenske regije in tujino. Velja za zelo privlačno 

turistično regijo (SURS 2012d). V obdobju 2000–2010 je imela ta regija najvišjo stopnjo 

registrirane brezposelnosti (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 

Podravska statistična regija 

Podravsko statistično regijo sestavljajo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato 

hribovje (Kozjak in Pohorje) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi (SURS 

2012d). Za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi) se izkorišča 

vodno bogastvo regije, rodovitna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po številu kmetijskih 

gospodarstev je vodilna. Storitvene dejavnosti so ustvarile največji delež bruto dodane 

vrednosti (SURS 2012d). Stopnja delovne aktivnosti starejših prebivalcev je bila višja od 

slovenskega povprečja, stopnja delavne aktivnosti prebivalstva pa je med najnižjimi v 

Sloveniji (SURS 2012d). Občine, ki spadajo v podravsko statistično regijo, so: Benedikt, 
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Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, 

Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, 

Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, 

Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi,  Starše, Sveta 

Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, 

Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (SURS 2012d). V podravski 

regiji stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 2008 pada (Priloga 1), od leta 2009 

pa narašča (Priloga 1). V letu 2000 je bila najvišja stopnja brezposelnosti 18,10 % (Priloga 1),  

najnižja pa je bila leta 2008, in sicer 9,10 % (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 

Koroška statistična regija 

Ta regija leži na severu države ob avstrijski meji. Je težje dostopna, s slabimi prometnimi 

povezavami. Sestavljajo jo gozdnato hribovje in tri rečne doline (SURS 2012d). Prevladuje 

rudarstvo in predelovalne dejavnosti ter kmetijstvo  (SURS 2012d). Imajo največje gozdne 

površine. V tej regiji je prebivalstvo po povprečni starosti mlajše od prebivalstva večine 

slovenskih regij. Delež prebivalcev starih 65 ali več let je med najnižjimi v Sloveniji (SURS 

2012d). Občine, ki spadajo v koroško statistično regijo, so: Črna na Koroškem, Dravograd, 

Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na 

Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica (SURS 2012d). V koroški regiji je stopnja registrirane 

brezposelnosti leta 2000 in 2001 enaka, nato narašča do leta 2003 (Priloga 1). Padati začne 

leta 2004, pa vse do leta 2008, ko doseže najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti, in sicer 

7,28 % (Priloga 1). Leta 2010 znaša najvišja stopnja registrirane brezposelnosti 13,10 % 

(Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 

Savinjska statistična regija 

Savinjsko statistično regijo imenujemo tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih«. Je zelo 

raznolika (SURS 2012d). Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski 

svet Zgornje Savinjske doline in dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko 

dolino z zelo ugodnimi razmerami za predelavo hmelja, obdelano Kozjansko gričevje ter 

Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije. V 

savinjski regiji podjetja predstavljajo dobro desetino vseh slovenskih podjetij, ustvarijo pa 

okrog desetino prihodkov vseh podjetij v državi (SURS 2012d). Občine, ki spadajo v 

savinjsko statistično regijo, so: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji 

Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, 

Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri 

Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in 

Žalec (SURS 2012d). V savinjski regiji je stopnja registrirane brezposelnosti v letih 2000, 

2001 in 2003 enaka in znaša 13,10 % (Priloga 1), leta 2002 znaša najvišja stopnja registrirane 
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brezposelnosti 13,60 % (Priloga 1), nato pa začne padati vse do leta 2008, ko je stopnja 

registrirane brezposelnosti najnižja, in sicer 7,99 % (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 

Zasavska statistična regija 

Zasavska regija je najmanjša regija v državi, saj meri 264 m
2
 (SURS 2012d), po površini ima 

najmanj prebivalcev, hkrati pa je druga najpogosteje naseljena regija v državi in leži v 

osrednjem delu Slovenije (SURS 2012d). Rudarstvo in predelovalna industrija sta za regijo 

paradna konja, saj okrog tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo dejavnosti, ki 

se po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) uvrščajo v omenjeni področji dejavnosti 

(SURS 2012d). V zasavsko statistično regijo spadajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob 

Savi (SURS 2012d). V zasavski regiji znaša stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2000 

14,90 % (Priloga 1), v letu 2001 se zniža, nato pa narašča do leta 2003, kjer začne ponovno 

padati, vse do leta 2008, ko je stopnja registrirane brezposelnosti najnižja, in sicer 8,23 % 

(Priloga 1). V letu 2009 in 2010 stopnja registrirane brezposelnosti ponovno narašča (Priloga 

1). Najvišja stopnja registrirane brezposelnosti znaša 15,60 %, in sicer v letu 2003 (Pečar 

2008, 41–44; Priloga 1). 

Spodnjeposavska statistična regija 

Spodnjeposavska statistična regija je druga najmanjša regija v Sloveniji. Ima zelo dobro 

prometno povezavo in dostopnost, rodovitni dolini Krke in Save, gričevnat svet vinogradov in 

obilo vodnega bogastva pa ustvarjajo njeno podobo (SURS 2012d). Poznana je po edini 

jedrski elektrarni v državi in čateški termalni rivieri. Pomembne dejavnosti v regiji so 

storitvene dejavnosti, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, gradbeništvo, kmetijstvo in 

turizem (SURS 2012d). Občine, ki spadajo v spodnjeposavsko statistično regijo, so: Brežice, 

Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica (SURS 2012d). V spodnjeposavski regiji stopnja 

registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 2003 narašča (Priloga 1) nato do leta 2008 pada, 

ko doseže najnižjo stopnjo brezposelnosti 7,73 % (Priloga 1) in ponovno narašča. Najvišja 

stopnja registrirane brezposelnosti znaša 14,60 %, in sicer v letu 2003 (Priloga 1). 

Statistična regija jugovzhodna Slovenija  

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je po površini največja regija v državi. Štiri pokrajine 

povezujejo enoto, in sicer deželo zelenega Jurija, deželo cvička, deželo kočevskega medveda 

in deželo suhe robe (SURS 2012d). Ima dobro razvit turizem in močno industrijo 

(avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija); pomembno vlogo ima tudi 

raziskovalno-razvojna dejavnost (SURS 2012d). V statistično regijo jugovzhodna Slovenija 

spadajo občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna 

Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, 
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Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk (SURS 2012d). V 

statistični regiji jugovzhodna Slovenija stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 

2008 pada, od leta 2009 pa narašča (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). Najnižja stopnja 

registrirane brezposelnosti je leta 2008, in sicer 6,26 % (Priloga 1), najvišja pa 10,40 % v letu 

2000 (Priloga 1). 

Osrednjeslovenska statistična regija 

Osrednjeslovenska statistična regija je po svoji legi središčna, po številu prebivalcev je 

največja, najgosteje naseljena, je druga največja regija v državi (SURS 2012d). V regiji je 

glavno mesto države in ima zelo dobre prometne povezave v vse smeri. Gospodarsko je 

najbolj razvita regija, predvsem v storitvenih dejavnostih, zelo razvite so tudi razvojno-

raziskovalne dejavnosti (SURS 2012d). V osrednjeslovensko statistično regijo spadajo občine 

Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, 

Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, 

Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike 

Lašče, Vodice in Vrhnika (SURS 2012d). V osrednjeslovenski regiji stopnja registrirane 

brezposelnosti od leta 2000 do 2008 pada, od leta 2009 pa narašča (Priloga 1). Najnižja 

stopnja registrirane brezposelnosti je znašala leta 2008, in sicer 5,03 % (Priloga 1), najvišja pa 

8,80 % v letu 2000 (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 

Gorenjska statistična regija 

Gorenjska statistična regija je skoraj v celoti alpska, deloma je zaščitena kot narodni park. 

Značilnost regije so visoke gore, najvišji je Triglav, simbol slovenstva (SURS 2012d). V 

regiji so razvite kmetijska, turistična in predelovalne dejavnosti (SURS 2012d). Občine, ki 

spadajo v gorenjsko statistično regijo, so: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - 

Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 

Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica (SURS 2012d). V gorenjski regiji 

stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 2008 pada, od leta 2009 pa narašča 

(Priloga 1). Najnižja stopnja registrirane brezposelnosti je leta 2008, in sicer 4,36 % (Priloga 

1), najvišja pa 9,70 % (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1) v letu 2000. 

Notranjsko-kraška statistična regija 

Notranjsko-kraška statistična regija je po površini ena manjših regij, po gostoti prebivalstva 

pa najredkeje naseljena regija v državi (SURS 2012d). Podzemni kraški svet s svetovno znano 

Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodijo med glavne znamenitosti te regije. 

Ta regija je med gospodarsko šibkejšimi v državi. Občine, ki spadajo v notranjsko-kraško 

statistično regijo, so: Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (SURS 
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2012d). V notranjsko-kraški regiji stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 2008 

pada, od leta 2009 pa narašča (Priloga 1). Najnižja stopnja registrirane brezposelnosti je leta 

2008, in sicer 4,92 % (Priloga 1), najvišja pa 10,40 % (Priloga 1) v letu 2000. 

Goriška statistična regija 

Goriška regija leži na zahodu države in meji z Italijo. Največje značilnosti regije so Julijske 

Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina. Gonilna sila regije so turizem, kmetijstvo in 

gospodarstvo (SURS 2012d). V tej regiji je delež števila prebivalcev, ki so starejši od 65 let, 

največji (SURS 2012d). Občine, ki spadajo v goriško statistično regijo, so: Ajdovščina, 

Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - 

Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava (SURS 2012d). Goriška regija ima enajst 

zaporednih let najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti (Priloga 1). Najnižja stopnja 

registrirane brezposelnosti je leta 2008, in sicer 4,24 % (Priloga 1), najvišja pa 8,55 % (Pečar 

2008, 41–44; Priloga 1) v letu 2010. 

Obalno-kraška statistična regija 

Obalno-kraška statistična regija je obmorska regija s submediteranskim podnebjem in je edina 

regija, ki ima povezavo z morjem. Turizem, promet, Luka Koper, naravne danosti, ribištvo in 

gojenje posebnih kultur v kmetijstvu ji omogočajo prednosti v razvoju (SURS 2012d). V 

regiji prevladujejo storitvene dejavnosti, prometne panoge, med temi prispeva največji del 

pristaniška dejavnost (Luka Koper) in z njo povezane dejavnosti (pomorski promet itd). 

Obmorski turizem, gostinstvo in zdraviliški turizem so izredno pomembni in so največji v tej 

regiji (SURS 2012d). Kmetijska gospodarstva v povprečju spadajo med manjša v državi 

(SURS 2012d). Občine, ki spadajo v obalno-kraško statistično regijo, so: Divača, Hrpelje - 

Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano in Sežana (SURS 2012d). V 

obalno-kraški regiji stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2000 do 2008 pada, od leta 

2009 pa narašča (Priloga 1). V letu 2000 je najvišja stopnja brezposelnosti, in sicer 8,80 % 

(Priloga 1), najnižja pa je leta 2008, in sicer 5,21 % (Pečar 2008, 41–44; Priloga 1). 
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3 DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI BREZPOSELNOSTI 

V tem poglavju podrobneje analiziramo demografske dejavnike, kot so spol, starost in 

izobrazba,  prebivalstvo in aktivno prebivalstvo, ter druge dejavnike. Drugi dejavniki, kot so 

bruto domači proizvod (BDP), bruto plače, investicije v osnovna sredstva, število podjetij in 

osebna vozila, so v četrtem poglavju zajeti kot kontrolne spremenljivke pri multipli regresiji. 

3.1 Spol 

Spolna struktura je pomemben dejavnik brezposelnosti. Razlike med spoloma se pojavljajo 

med prebivalstvom, številom brezposelnih oseb, številom zaposlenih oseb in zaslužkom, kar 

posledično privede do diskriminacije med spoloma. 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 14. členu opredeljuje 

prepoved diskriminacije in določa, da naj bi bilo uživanje pravic in svoboščin zagotovljeno 

vsem ljudem, brez kakršnih koli razlik, med katerimi je izpostavljeno razlikovanje glede na 

spol (Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjena in 

dopolnjena s Protokoloma št. 11 in 14). V obliki protokolov se je Konvencija dopolnjevala. 

Za področje enakosti med spoloma je najpomembnejši Protokol št. 12, ki je razširil 14. člen o 

prepovedi diskriminacije.   

Vendar se dejansko stanje še vedno razlikuje od pravnega, kar se kaže v neenakem položaju 

žensk na trgu dela (Rituper 2007, 1–4). 

Že pred več kot tisoč leti so obstajale razlike v delitvi dela med spoloma. Moški so obdelovali 

zemljo, hodili na lov za hrano, bili so glavni hranilci družine, služili so denar ter varovali 

družino pred nevarnostmi (Ivy in Backlund 2004, 64–65; Rituper 2007, 6–7). Ženske so 

skrbele za otroke, bile so matere, gospodinje, nabirale so rastlinske plodove in izdelovale 

orodja za nabiranje in shranjevanje hrane (Ivy in  Backlund 2004, 64–65; Rituper 2007, 6–7). 

Bile so v podrejenem položaju, saj so bile odvisne od svojega moža, ker niso bile zaposlene. 

Ženske so se začele zaposlovati šele v kapitalizmu, v obdobju obeh svetovnih vojn, ko so se 

moški borili na bojiščih (Ivy in Backlund 2004, 64–65; Rituper 2007, 6–7). Takrat so prevzele 

njihova dela, pri čemer so imele slabe pogoje, saj so bile slabše plačane od moških. Z delom 

so prenehale po končani vojni in se vrnile na dom v vlogi matere ter gospodinje (Ivy in 

Backlund 2004, 64–65; Rituper 2007, 6–7). Splošno žensko volilno pravico so številne 

demokratične države uvedle v prvih desetletjih 20. stoletja (DZS b. l., 27–29). Boj za volilno 

pravico je na območju zdajšnje Slovenije trajal od leta 1902 do 1942, ko so ženske z odlokom 

Osvobodilne fronte dobile volilno pravico (STA 2012). Januarja 1946 je bila pravica 

zagotovljena tudi z ustavo (STA 2012). Položaj žensk se je močno spremenil šele po drugi 

svetovni vojni, ko je bila uzakonjena pravica do enakega plačila za enako delo in 

enakopravnost pri zaposlovanju, in to skoraj v vseh deželah. Vendar se ženske pri svojem 
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delu še vedno pojavljajo v podrejenem položaju moških (Ivy in Backlund 2004, 64–65; 

Rituper  2007, 6–7). 

Ko je določen spol nesorazmerno zastopan v določenih poklicih glede na njegovo sorazmerno 

udeležbo v delovni sili na trgu dela, govorimo o poklicni segregaciji (Wilson 2003, 6–17).  

Ko se moški in ženske zaposlujejo v različnih poklicih, nastaja horizontalna poklicna 

segregacija (Melkas in Anker 2003, 2). To pomeni, da v določenih poklicih prevladujejo 

moški, v določenih pa ženske (Melkas in Anker 2003, 2). Za moške veljajo predvsem tehnični 

poklici, kot so strojnik, mehanik, pilot, informatik, varnostnik, policist in vojak. Poklici, 

značilni za ženske, pa so gospodinja, frizerka, medicinska sestra, tajnica, učiteljica, 

kozmetičarka in poklici v storitvenem sektorju (Melkas in Anker 2003, 2). 

Ko se moški in ženske zaposlijo na različnih položajih v okviru istega poklica oziroma 

poklicne skupine, govorimo o vertikalni poklicni segregaciji (Melkas in Anker 2003, 2). 

Običajno so ženske zaposlene na nižjih in manj zahtevnih delovnih mestih, moški pa zasedajo 

vodilna in prestižnejša delovna mesta (Melkas in Anker 2003, 2). Primeri: zdravnik - 

medicinska sestra, pilot - stevardesa, direktor - tajnica ... (Melkas in Anker 2003, 2). 

Robinson (2001, 162) je ugotovil, da ženske in moški, ki so zaposleni v ženskih poklicih, 

prejemajo nižji dohodek, kot osebe, ki so zaposlene v moških poklicih. 

V Veliki Britaniji so ženske na trgu dela še vedno v slabšem položaju kakor moški (Hawkins 

1987, 103). Kljub zakonodajnemu spodbujanju  k enakemu plačilu in enakimi zaposlitvenimi 

možnostmi so še vedno zaposlene v slabše plačanih poklicih, pogosto pa so v istih poklicih 

plačane manj kot moški (Hawkins 1987, 103). Ženska ponudba dela je zaradi družinskih 

obveznosti bolj neelastična glede na moško ponudbo dela (Grubar 2004, 16–18). Pri izbiri 

službe ženskam največ pomenijo kratka pot do službe, fleksibilen delovni čas in dobri delovni 

pogoji (Grubar 2004, 16–18). Vse to zaradi družinskih obveznosti. Moškim pa največ pomeni 

zaslužek (Grubar 2004, 16–18).  

Tudi v Italiji imajo ženske probleme z zaposlitvijo in so plačane četrtino manj kot moški za 

enako delo (Fusani 2008). Veliko žensk se po rojstvu otrok odpove zaposlitvi zaradi 

ekonomskih težav. Delo je slabo plačano, nefleksibilni in dolgi urniki, vrtci so dragi, dedki in 

babice pa ne morejo paziti na vnuke (Federico 2011). 

Statistik Paul Brown (Binning 2011) pravi, da so v Novi Zelandiji statistične raziskave 

pokazale, da ženska opravlja 65 % neplačanega dela, moški pa 63 % plačanega dela. Ženske 

dnevno porabijo 4 ure in 20 minut za neplačana dela (Binning 2011), kot so gospodinjska 

dela, skrb za otroka, ukvarjanje z družino, nakupovanje, medtem ko moški porabi za enako 

delo 2 uri in 32 minut (Binning 2011).  
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Pirher in Svetlik (1994, 131–132) menita, da zaradi dela v gospodinjstvu ženske delajo 

pogodbeno manj kot moški, mnogo manj za neposredno plačo in manjkrat opravljajo drugo 

delo. Bolj so odvisne od partnerjev, saj imajo manj virov dohodka. 

Iz analize podatkov, ki sta jo Nastav in Novak (2011, 39–41) naredila za obdobje januar 2008 

do junij 2009, je moč razbrati, da je v Sloveniji na trgu dela med zaposlenimi v povprečju 

okoli 44 % žensk (Nastav in Novak 2011, 39–41) in 56 % moških (Nastav in Novak 2011, 

39–41), v populaciji med 15. in 65. letom starosti pa je porazdelitev med moškimi in 

ženskami približno enakomerna (51,6 % moških in 48,4 % žensk) (Nastav in Novak 2011, 

39–41). Navedeno bi lahko nakazovalo, da ženska v povprečju težje dobi zaposlitev kot 

moški. Razlike se pokažejo tudi v stopnji brezposelnosti, saj je v obdobju od leta 2005 do 

2010 stopnja brezposelnosti žensk višja (Nastav in Novak 2011, 39–41). 

Tudi MDDSZ (2012c) navaja, da so razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, 

brezposelnosti in samozaposlenosti, plačah za enako delo ali delo enake vrednosti, 

zaposlitvah za določen čas ter horizontalna in vertikalna segregacija, kazalci diskriminacije na 

podlagi spola, ki jih je treba odpraviti (MDDSZ 2012c). Potrebno je tudi zmanjšati 

horizontalno in vertikalno segregacijo, z ukrepi izobraževanja in spodbujanja vključevanja v 

netipične ženske in moške poklice MDDSZ (2012c).  

Iz preglednice 2 je razvidna stopnja brezposelnosti moških in žensk, na dan 31. 12, po 

statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010. S krepko pisavo je označena 

stopnja brezposelnosti glede na spol, ki prevladuje v regiji. Po podatkih ZRSZ (Stanislava 

Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com) na dan 31. 12. 

tekočega leta in lastnega izračuna je razvidno, da v obdobju 2000–2010 v pomurski in 

osrednjeslovenski statistični regiji prevladujejo brezposelni moški, v vseh ostalih statističnih 

regijah pa v obdobju 2000–2010 prevladujejo brezposelne ženske. Tudi v celotni Sloveniji v 

obdobju 2000–2010 prevladujejo brezposelne ženske (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 

2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). 
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Preglednica 2: Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu, na dan 31. 12., po 

statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regija Spol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska moški 9,13 9,24 9,06 8,91 9,00 8,49 6,76 6,44 6,36 9,26 9,15 

ženska 6,64 6,90 7,26 6,88 7,28 7,66 6,38 6,08 5,56 9,37 8,21 

Podravska moški 8,25 8,34 7,51 6,26 5,50 5,31 4,54 3,97 4,04 6,21 6,53 

ženska 8,28 8,56 7,98 7,05 6,30 6,45 5,68 5,02 4,58 5,71 6,01 

Koroška moški 3,10 3,64 4,24 5,37 4,37 4,29 3,45 2,87 3,32 5,57 5,58 

ženska 3,10 3,45 3,95 5,48 5,25 5,50 5,01 3,93 4,10 5,49 7,21 

Savinjska moški 6,07 6,30 5,76 5,62 5,32 5,38 4,37 3,81 3,63 5,37 6,35 

ženska 5,77 6,25 6,23 6,39 6,11 6,26 5,32 4,52 4,09 5,31 5,74 

Zasavska moški 6,68 6,47 6,17 5,89 5,15 4,83 3,97 3,50 3,75 5,65 6,00 

ženska 7,48 7,63 7,75 7,62 6,63 6,55 5,54 4,71 3,70 4,98 4,98 

Spodnjeposavska moški 6,73 6,59 5,88 5,56 4,50 4,40 3,72 3,57 3,77 5,57 6,79 

ženska 5,96 6,05 6,53 6,94 5,54 5,98 5,02 4,31 3,92 5,43 5,75 

JV Slovenija moški 3,25 3,03 2,66 3,42 3,54 3,82 3,37 2,94 3,09 4,68 5,48 

ženska 3,10 3,10 2,82 3,84 3,97 4,80 3,99 3,33 3,21 4,42 4,74 

Osrednjeslovenska moški 4,53 4,11 3,99 3,42 3,41 3,61 3,10 2,66 2,54 4,02 5,16 

ženska 4,13 3,86 3,79 3,39 3,33 3,43 3,05 2,59 2,25 3,16 3,80 

Gorenjska moški 3,88 3,58 3,37 3,38 3,07 2,93 2,11 1,92 2,26 3,61 4,43 

ženska 4,39 4,17 3,76 3,77 3,59 3,63 2,66 2,16 2,28 3,20 3,73 

Notranjsko-kraška moški 4,17 4,03 3,39 3,38 3,38 3,36 2,67 2,48 2,71 4,06 5,14 

ženska 5,06 4,79 4,00 4,15 3,94 3,62 3,16 2,52 2,37 3,42 4,02 

Goriška moški 2,35 2,46 2,60 3,01 2,86 2,97 2,32 2,10 2,32 3,95 4,89 

ženska 2,68 2,61 2,63 2,73 2,76 3,00 2,51 2,06 1,99 3,20 3,75 

Obalno-kraška moški 3,89 4,06 3,57 3,60 3,48 3,54 3,17 2,67 2,60 3,83 4,62 

ženska 4,25 4,12 3,57 3,62 3,48 3,48 3,21 2,84 2,41 3,18 3,71 

SLOVENIJA moški 5,36 5,28 4,95 4,68 4,39 4,39 3,64 3,21 3,25 5,00 5,80 

ženska 5,17 5,21 5,04 4,94 4,69 4,87 4,17 3,59 3,28 4,52 4,96 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

Analize kažejo (Ivy in Backlund 2004, 64–65; Robinson 2001, 162; Fusani 2008, Wilson 

2003; Pirher in Svetlik 1994, 131–132; Melkas in Anker 2003, 2; Rituper 2007, 6–7;  Grubar 

2004, 16–18; Nastav in Novak 2011, 39–41; MDDSZ 2012c), da ima ženska kljub enakostim 

med spoloma še vedno slabši položaj na trgu dela kakor moški. Tudi podatki po statističnih 

regijah v Sloveniji kažejo, da v večini regij prevladujejo brezposelne ženske. Vpliv spola na 

brezposelnost v Sloveniji kaže na večjo verjetnost, da postanejo brezposelne ženske. Menimo, 

da ima spol (ženske) pozitiven vpliv na brezposelnost, saj več kot je žensk v statistični regiji, 

višja je stopnja brezposelnosti.  

3.2 Starost 

V tem poglavju opredeljujemo mladino in starejše osebe, saj raziskave kažejo, da sta ti 

skupini najbolj ranljivi na trgu dela. Ugotavljamo njihove vzroke in vpliv na brezposelnost. 

Poznamo več definicij za mladino. Med mladino uvrščamo 15 let posameznikovega  življenja. 

Zamenjujejo ali celo enačijo jo z otroki, s študenti ali z dijaki in tako vnaprej izključijo 
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najranljivejše skupine mladih - brezposelne brez statusa študenta oz. dijaka in tiste mlade 

zaposlene, ki jim tudi zaposlitev še ne omogoča osamosvojitve (SURS 2007a). Združeni 

narodi (SURS 2007a) običajno upoštevajo definicijo »mladine«, oblikovano leta 1985 v 

mednarodnem letu mladih, kjer prištevajo med mlade vse, ki so stari od 15 do 24 let. SURS in 

nekatere evropske države mladino opredeljuje kot mlade ljudi, stare od 15 do 29 let (SURS 

2007a). 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) obravnava v 201. členu delavce, ki so starejši od 55 let 

(starejši delavci) in jim zagotavlja posebno varstvo (boljši delovni čas 202. člen, prepoved 

nadurnega in nočnega dela pa 203. člen). Varstvo starejših delavcev je vsebinsko urejeno tudi 

v drugih členih (prepoved diskriminacije, posebno varstvo pred odpovedjo in dodatni dnevi 

dopusta). Poleg minimalnih pravic, ki so z zakonom zagotovljene vsem starejšim delavcem, 

pa najdemo delno varstvo starejših zaposlenih tudi v okviru kolektivnih pogodb 

(Belopavlovič 2005).  

V magistrski nalogi smo uporabili podatke SURS (SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; 

SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; 

SURS 2010, SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; SURS 2012g) in ZRSZ (Stanislava 

Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Med mlade 

štejemo osebe, stare od 15 do 24 let. Osebe, stare od 25 let do 49 let, smo poimenovali kot 

odrasle osebe. Med stare osebe pa štejemo osebe, stare od 50 do 64 let. 

Starostna diskriminacija je opredeljena kot diskriminacija posameznika zaradi njegove 

starosti. Starostna diskriminacija je po Macnicolu (2006, 6) definirana kot pripisovanje 

določenih lastnosti, ki so značilne za določeno starost posamezniku, ki je v tej starosti, brez 

upoštevanja dejanskih osebnih lastnosti posameznika.  

Staranje prebivalstva spreminja naše navade, delo in delovno silo (Cascio 2002, 80–91; Shore 

in Goldberg 2005, 204). Pojavlja se problem odpuščanja odvečne delovne sile, ki najbolj 

prizadene starejše delavce, ti pa najtežje najdejo drugo službo (Cascio 2002, 80–91; Shore in 

Goldberg 2005, 204). 

Raziskave (Kulik, Perry in Bourhis 2000, 689–711; Shore in Goldberg 2005) kažejo, da za 

starejši kader veljajo predsodki, kot so nemotiviranost za delo, upad produktivnosti, pešanje 

moči in hitrosti, neambicioznost, odklonilen odnos do novih tehnologij in neprilagodljivost 

spremembam (timsko delo). Soočajo se s problemi pri izobraževanju, majhni možnosti za 

napredovanje in stereotipno razmišljajo. Tako se starejši težje vključujejo v delovni proces, na 

delovnem mestu so nezadovoljni, počutijo se nemočno, nekoristno, brezvoljno in 

nesamozavestno, kar privede do manjše produktivnosti, stresa in nezadovoljstva (Kulik, Perry 

in Bourhis 2000, 689–711; Shore in Goldberg 2005).  
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Desmette in Gaillard menita, da so starejši zaposleni člani zaznamovane skupine na delovnem 

mestu. Značilnosti teh so manjše sposobnosti in motivacija. Avtorja menita, da lahko starejši 

zaposleni zapustijo delovno mesto zato, da bi se izognili zaznamovanosti (Desmette in 

Gaillard 2008, 170). 

Rhine (1984; Lahey 2005, 4) meni, da se delodajalci raje odločijo za zaposlitev mlajših oseb 

kakor starejših iz več razlogov, in sicer starejše osebe imajo manj časa za razvijanje kariere 

(investicije v človeški kapital); primanjkuje jim energije; manj so fleksibilni/prilagodljivi; 

imajo zastarelo znanje in veščine; višja pričakovanja o plačah; višji stroški zdravstvenega in 

življenjskega zavarovanja; zdravstveno tveganje; ovirajo razvoj kariere mladih delavcev; 

sumničenje v pristojnost. Delodajalce je strah, da jih bodo starejši zaposleni tožili zaradi 

diskriminacije (Lahey 2005, 4). 

Starejši brezposelni imajo odklonilen odnos do učenja, zato se redko vključujejo v programe 

aktivne politike zaposlovanja, namenjene izboljšanju njihove izobrazbe (Verša 2002, 382). 

V prvi polovici devetdesetih let sta problem številnih starejših presežnih delavcev reševala 

pokojninska in zaposlitvena politika, s spodbujanjem upokojevanja (Verša 2002, 394). 

Po Svetliku (1985, 86–87) obstajajo tri glavni razlogi, ki vplivajo na brezposelnost starejših 

delavcev, in sicer starejšim delavcem se zmanjša delovna moč in slabša splošno zdravstveno 

stanje, upade tudi vrednost njihove delovne sile. Življenjska doba prebivalstva se povečuje, s 

tem se proces staranja začne kasneje, zato ta razlog vse manj drži. Drugi razlog so spremembe 

v psihofizični strukturi posameznika, ki vplivajo predvsem na strukturno brezposelnost. Tretji 

dejavnik pa so predsodki delodajalcev, kateri menijo, da so mlajši delavci bolj kompetentni 

kot starejši, čeprav imajo starejši delavci več izkušenj in so lahko bolj uspešni (Svetlik 1985, 

86–87). 

S staranjem prebivalstva se soočajo v vseh evropskih državah. V prihodnosti je pričakovati 

zmanjšanje rodnosti. Splošnemu staranju populacije bo posledično sledilo staranje delovne 

populacije, kar pomeni, da utegne primanjkovati delovne sile. V Sloveniji se dogaja t. i.  

paradoks »podaljševanja življenjske dobe vs. zgodnje upokojevanje« (Dimovski 2008). 

Med slovenskimi podjetniki je bila spomladi 2008 izvedena raziskava (Dimovski 2008) glede 

zaznavanja problematike, povezane s staranjem prebivalstva in posledično tudi delovne sile.  

Kljub temu, da se slovenska podjetja zavedajo problemov, ki jih prinaša proces staranja 

prebivalstva v slovensko družbo, je raziskava (Dimovski 2008) pokazala, da ima le manj kot 

polovica podjetij izdelan kadrovski načrt upokojevanja svojih zaposlenih, prav tako velika 

večina ne izvaja posebnih ukrepov za zadrževanje starejših zaposlenih, kar pomeni, da ne 

izvajajo nobenih ukrepov za ta namen na področjih, kot so prilagoditve delovnih mest, 

organizacija dela, zdravstvena preventiva in podobno (Dimovski 2008).  
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Z diskriminacijo se srečujejo tudi mlajši zaposleni, saj imajo težave pri napredovanju ali na 

delovnem mestu, ker so mladi, nimajo veliko delovnih izkušenj in so obravnavani drugače kot 

ostali (De Lucca 2005, 250). 

Prednosti mladih so ustvarjalnost, zagretost, ambicioznost, dojemljivost za nove tehnologije, 

pripravljenost za pridobivanje novega znanja in znanja tujih jezikov. Velika pomanjkljivost 

mladih je pomanjkanje izkušenj, saj je izkušnja pomemben dejavnik za delodajalce, ko se 

odločajo o zaposlovanju nove delovne sile (Počivavšek 2005, 35–36). 

Prvi dejavnik, ki po Cassonu (1979; Svetlik 1985, 84–85) vpliva na brezposelnost mladih, je 

povezan z osebnostnimi lastnostmi mladih, drugi dejavnik je pomanjkanje delovnih izkušenj, 

tretji dejavnik pa je v tem, da ima mladina na trgu delovne sile previsoko ceno, saj je enako 

plačana kot ostale skupine. 

Kajzer (2005, 16) kot ključni problem na trgu dela opredeljuje sorazmerno visoko stopnjo 

brezposelnosti mladih (15–24 let), ki zahteva povečanje naporov za zaposlovanje mladih in 

njihovo vključevanje v delo s pomočjo mentorjev, s katerimi bi dobili potrebne začetne 

delovne izkušnje, opravljanje prekvalifikacije in pridobivanje vsaj srednješolske izobrazbe, 

kar bi povečalo njihove zaposlitvene možnosti. 

Analize (Klužer 2009, 41–50) kažejo, da imajo mladi slabši položaj na trgu dela kot ostali 

(višje stopnje brezposelnosti, nižje plače, zaposlitve za določen čas ...). 

Obdobje mladosti se podaljšuje, saj se daljša obdobje šolanja, viša se povprečna starost ob 

prvi zaposlitvi in povprečna starost ob odselitvi od staršev (Trbanc 2005, 15–18). Mladost se 

podaljšuje v pozna dvajseta oz. zgodnja trideseta leta, saj se mladi ekonomsko osamosvajajo 

čedalje pozneje (Trbanc 2005, 15–18). 

Po izračunih Nastava in Novaka (2011, 41–44) je moč ugotoviti zmanjševanje brezposelnih 

mladih (15–24 let), po drugi strani pa se je povečevalo število starejših brezposelnih (50–60 

in nad 60 let) (Nastav in Novak 2011, 41–44). Mladi do 25 let in starejši nad 50 let se težje 

zaposlijo oziroma so delodajalci manj nagnjeni k zaposlovanju posameznikov iz teh dveh 

mejnih starostnih skupin (Nastav in Novak 2011, 41–44). 

Iz preglednic 3, 4 in 5 je moč razbrati, da v večini statističnih regijah v Sloveniji prevladujejo 

stari brezposelni od 50 do 64 let, sledijo odrasli od 25 do 49 let, najmanj pa je brezposelne 

mladine od 15 do 24 let.  

V preglednici 3 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih, v 

obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regiji z najnižjo stopnjo brezposelnosti 

mladih, v obdobju 2000–2010.  
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Iz preglednice 3 je razvidno, da stopnja brezposelnosti mladih od 15 do 24 let od leta 2000 do 

leta 2005 niha (malenkost narašča oz. pada) v skoraj vseh statističnih regijah (Stanislava 

Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Od leta 2006 do 

leta 2008 se stopnja brezposelnosti mladih znižuje v skoraj vseh statističnih regijah,  

malenkost naraste le v letu 2009 (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. 

K., tina.kofalt@gmail.com). Stopnja brezposelnosti mladih je najvišja v pomurski, podravski 

in zasavski regiji (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com). Goriška in gorenjska regija imata nizko stopnjo brezposelnosti 

mladih v obdobju 2000–2010. Najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih imajo, od leta 2007 do 

leta 2010, osrednjeslovenska, obalno-kraška, goriška in gorenjska regija (Stanislava Lindič - 

ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). 

Preglednica 3: Stopnja registrirane brezposelnosti mladih od 15 do 24 let, na dan 31. 

12, po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 12,30 13,11 13,57 12,65 12,36 13,22 9,43 8,36 7,55 10,82 9,93 

Podravska 10,20 10,95 10,43 10,11 8,53 9,97 6,88 5,45 5,11 7,03 6,54 

Koroška 3,57 4,66 5,12 7,46 6,98 8,24 5,53 3,82 4,39 7,94 7,16 

Savinjska 8,25 9,40 8,89 9,40 8,48 9,56 6,28 4,92 4,42 7,00 6,32 

Zasavska 11,39 12,37 12,71 11,17 10,49 10,89 7,52 5,50 4,64 7,21 6,26 

Spodnjeposavska 8,29 8,01 7,73 6,93 5,54 6,44 4,21 3,75 3,45 5,77 6,05 

JV Slovenija 3,59 3,57 2,62 4,80 5,22 6,23 4,45 3,15 3,43 4,96 4,88 

Osrednjeslovenska 4,90 4,54 4,50 3,97 4,14 4,89 3,37 2,05 1,67 2,56 2,77 

Gorenjska 4,33 4,55 4,09 4,60 4,18 4,36 2,16 1,59 1,77 2,73 2,67 

Notranjsko-kraška 6,95 7,13 6,01 5,80 4,81 5,41 3,77 2,82 2,57 4,26 4,09 

Goriška 3,60 3,35 3,36 4,21 3,65 4,15 2,12 1,63 2,07 3,22 3,51 

Obalno-kraška 6,16 6,20 5,30 5,09 4,74 5,64 3,97 2,23 1,91 3,14 3,33 

Slovenija 6,74 7,04 6,73 6,84 6,32 7,19 4,80 3,58 3,36 4,96 4,80 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com.   

Zadnja leta se obdobje mladosti podaljšuje v pozna dvajseta oziroma zgodnja trideseta leta, 

ker se mladi dlje časa izobražujejo in v vse večjem številu zapuščajo izobraževanje šele po 

pridobitvi visoke izobrazbe. Zato se znižuje stopnja brezposelnosti mladine od 15 do 24 let in 

povečuje stopnja brezposelnosti odraslih od 25 do 49 let, ker na trg dela vstopajo pozneje.  

V preglednici 4 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti odraslih, 

v obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regija z najnižjo stopnjo 

brezposelnosti odraslih, v obdobju 2000–2010. 

Iz preglednice 4 je razbrati, da ima najnižjo stopnjo brezposelnosti odraslih od 25 do 49 let 

gorenjska regija, najvišjo pa pomurska regija (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). V Sloveniji stopnja brezposelnosti odraslih od 

leta 2000 do 2005 niha (narašča oz. pada), od leta 2006 do 2008 se znižuje, nato pa ponovno 
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narašča (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com). 

Preglednica 4: Stopnja registrirane brezposelnosti odraslih od 25 do 49 let, na dan 31. 

12., po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 11,10 11,08 11,98 11,56 12,14 12,13 9,62 8,84 8,36 14,18 12,41 

Podravska 11,26 11,80 11,08 10,11 9,24 9,08 7,91 6,67 6,35 9,24 9,22 

Koroška 4,71 5,33 6,13 8,05 7,32 7,35 6,81 5,20 5,75 8,89 10,45 

Savinjska 7,55 8,31 8,52 8,77 8,61 8,61 7,26 6,03 5,45 8,15 8,65 

Zasavska 9,14 9,45 9,88 10,06 8,70 8,43 7,39 6,43 5,68 8,72 8,68 

Spodnjeposavska 8,85 8,86 9,59 9,79 7,65 8,09 6,65 5,42 5,42 8,36 8,80 

JV Slovenija 4,29 4,16 4,08 5,43 5,60 6,49 5,49 4,47 4,62 6,89 7,36 

Osrednjeslovenska 5,53 5,27 5,43 4,98 4,95 5,08 4,50 3,71 3,41 5,60 6,52 

Gorenjska 4,69 4,77 4,70 4,87 4,62 4,47 3,17 2,55 3,11 5,00 5,34 

Notranjsko-kraška 6,07 5,68 5,18 5,58 5,59 5,06 4,07 3,28 3,42 5,30 6,25 

Goriška 3,27 3,44 3,90 4,34 4,28 4,55 3,69 2,98 3,12 5,79 6,24 

Obalno-kraška 5,28 5,48 5,16 5,39 5,15 5,09 4,63 3,81 3,34 5,08 5,72 

Slovenija  6,94 7,10  7,15  7,13  6,83  6,89  5,83  4,86  4,69  7,32  7,78  

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

V preglednici 5 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti starih, v 

obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regija z najnižjo stopnjo brezposelnosti 

starih, v obdobju 2000–2010. 

Od leta 2000 do leta 2005 stopnja brezposelnosti starih od 50 do 64 let niha (malenkost pada 

oz. narašča) v skoraj vseh statističnih regijah (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Od leta 2006 dalje je začela naraščati stopnja 

brezposelnih starih od 50 do 64 let. V obdobju 2000–2010 je najvišja stopnja brezposelnosti 

starih od 50 do 64 let v pomurski regiji (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno 

pri T. K., tina.kofalt@gmail.com), najnižjo stopnjo brezposelnosti starih od 50 do 64 let pa je 

imela goriška regija (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com). 

V Sloveniji se stopnja brezposelnosti starih od 50 do 64 let od leta 2000 do 2008 znižuje, 

malenkost naraste le leta 2007, od leta 2008 do 2010 pa se zvišuje (Stanislava Lindič - ZRSZ, 

25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  
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Preglednica 5: Stopnja registrirane brezposelnosti starih od 50 do 64 let, na dan 31. 

12., po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 10,72 10,97 9,13 9,20 9,50 8,65 8,47 9,10 8,99 13,17 13,83 

Podravska 13,71 12,90 10,96 7,40 6,37 5,74 6,15 6,36 6,26 8,01 9,92 

Koroška 4,34 4,55 5,51 6,78 5,31 4,79 4,45 4,60 4,77 6,09 8,00 

Savinjska 10,57 9,79 8,11 7,12 6,56 6,36 6,40 6,25 6,12 6,99 10,01 

Zasavska 11,61 9,78 7,88 7,45 6,07 5,26 4,98 4,92 5,00 5,96 7,45 

Spodnjeposavska 10,98 10,99 8,86 9,28 7,74 7,03 7,10 7,41 7,01 8,43 11,19 

JV Slovenija 6,54 6,09 5,11 5,31 5,19 5,60 5,57 5,65 5,16 6,99 8,94 

Osrednjeslovenska 8,57 7,42 6,57 5,21 4,96 4,95 4,85 4,96 4,59 5,95 8,58 

Gorenjska 10,29 8,33 6,98 6,23 5,66 5,55 4,95 4,75 4,70 6,33 9,18 

Notranjsko-kraška 8,10 7,40 5,16 4,80 4,93 4,66 4,77 4,79 4,82 6,39 8,75 

Goriška 4,57 4,42 3,84 3,71 3,91 4,00 4,04 3,98 3,80 5,34 7,82 

Obalno-kraška 6,41 6,02 4,50 4,36 4,42 4,21 4,52 4,95 4,74 5,68 7,43 

Slovenija  9,50 8,69  7,37  6,27  5,80  5,56  5,55   5,66 5,46  7,04  9,35  

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

Iz analiz in podatkov (Kulik, Perry in Bourhis 2000, 689–711; Shore in Goldberg 2005; 

Desmette in Gaillard 2008, 170; Lahey 2005, 4; Verša 2002, 394; Svetlik 1985, 86–87; 

Dimovski 2008; De Lucca 2005, 250; Počivavšek 2005, 35–36; Kajzer 2005, 16; Klužer 

2009, 41–50; Nastav in Novak 2011, 41–44) je razbrati, da so mladi in stari na trgu dela v 

slabšem položaju kot ostali. Mladi težje dobijo zaposlitev zaradi manj izkušenj, stari pa zaradi 

neprilagodljivosti in nefleksibilnosti. Največ brezposelnih je starih. Stopnja brezposelnosti 

mladih se niža, saj jih večina študira in prihajajo na trg dela šele po 25. letu starosti. Menimo, 

da starost vpliva na brezposelnost. Vpliv starosti na brezposelnost v Sloveniji kaže na večjo 

verjetnost, da postanejo brezposelni stari, ker se delovna populacija stara in pričakujemo 

pozitiven vpliv, torej večjo brezposelnost. 

3.3 Izobrazba 

Izobraževanje je dejavnost, ki vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, pomaga odkrivati 

še neznane talente in zmožnosti ter izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje. Cilj 

izobraževanja je razvijanje znanja, spretnosti, vrednot in razumevanja, potrebnih v vseh 

vidikih življenja in dela (Vukovič in Miglič 2006, 21). 

Poznamo splošno in strokovno izobraževanje. Splošno izobraževanje je usmerjeno na 

posredovanje takšnih znanj o naravi in družbi, ki jih vsak človek nujno potrebuje. Pri 

strokovnem izobraževanju pa gre za posredovanje in sprejemanje takega znanja ter razvijanje 

takih sposobnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje določenih strokovnih 

del (Jereb 1998, 117). 
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Zakon o osnovni šoli – ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06–UPB3, 102/07, 107/10, 87/11) ureja 

osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole, ali pa se izvaja 

kot izobraževanje na domu (MSS 2012b). Izobraževanje za pridobitev nižje in srednje 

poklicne ter srednje strokovne izobrazbe je urejeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju – ZPSI–1 (Uradni list RS, št. 79/06). Z navedenim zakonom se ureja tudi 

izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi in usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (MSS 2012c). Zakon o gimnazijah – ZGim (Uradni list RS, 

št. 1/07–UPB1) pa ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki omogoča po 

opravljeni maturi nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu. Izobraževanje za pridobitev 

in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih 

šol (MSS 2012č) ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 

86/04).  

Izobraževanje odraslih je urejeno z Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, 

št. 12/96, 69/06 in 110/06–UPB1) in obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in 

učenje oseb, ki so izpolnile šolsko obveznost ter si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in 

poglobiti znanje, pri tem pa nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Osebe, ki se vključijo v 

izobraževanje odraslih, pridobijo status udeležencev izobraževanja odraslih (MSS 2012a).  

Izobraževanje odraslih delimo na formalno in neformalno izobraževanje. Formalno 

izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicno kvalifikacijo ali javno 

veljavno listino, neformalno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, 

razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno 

listino (MSS 2012a).  

Formalno izobraževanje je hierarhično strukturirano, za katerega velja kronološko stopenjsko 

normiran izobraževalni sistem, ki poteka vse od primarnih do terciarnih institucij. Neformalno 

izobraževanje poteka v organiziranih ali pol organiziranih oblikah, kjer je prisotna 

prostovoljna narava izobraževanja in kjer so izobraževalne metode neklasične in inovativne. 

Civilne družbe, podjetja in druge skupine so izvajalci neformalnega izobraževanja (Cepin 

2004, 8). 

Zaradi povečanja zaposljivosti mladih je večina evropskih držav v zadnjih dvajsetih letih 

izvedla obsežne reforme v izobraževalnih sistemih. Posodobili so programe, večja je 

razvejanost in odprtost ter bolj izdelane povezave med šolskimi sistemi in svetom dela 

(Trbanc 2005, 22–23).   

Tudi Slovenija je z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) zapisala naslednje ravni izobrazbe: 

 Pred prvo ravnjo: Predšolska vzgoja; 

 Prva raven: Nedokončana  osnovnošolska izobrazba; 

 Druga raven: Osnovnošolska izobrazba; 
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 Tretja raven: Nižja poklicna in podobna izobrazba; 

 Četrta raven: Srednja poklicna in podobna izobrazba; 

 Peta raven: Srednja strokovna (tehniška) in splošna izobrazba; 

 Šesta raven: Visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba:  

o Podraven 6/1: Višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba; višja strokovna 

izobrazba; višješolska izobrazba (prejšnja); višješolska, višja strokovna in podobna 

izobrazba, drugje nerazporejeno; 

o Podraven 6/2: Visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna 

izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba; specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja); visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja); visokošolska strokovna 

izobrazba (prva bolonjska stopnja); visokošolska univerzitetna izobrazba (prva 

bolonjska stopnja); visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna 

izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno; 

 Sedma raven: Visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba;   

Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prejšnja); magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); visokošolska 

izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno; 

 Osma raven: Visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba:  

o Podraven 8/1: Magisterij znanosti in podobna izobrazba; specializacija po 

univerzitetni izobrazbi (prejšnja); magisterij znanosti (prejšnji); magistrska (prejšnja) 

in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno;  

o Podraven 8/2: Doktorat znanosti in podobna izobrazba; doktorat znanosti (prejšnji);   

doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja); Doktorska znanstvena in podobna  

izobrazba, drugje nerazporejeno. 

Izobrazba ni več zadosten pogoj za zaposlitev oziroma za boljši položaj na trgu dela, temveč 

postaja nujen pogoj (Trbanc 2005, 15–18). Danes nobena izobrazba in nobena kvalifikacija ne 

zagotavljata več zaposlenosti. Družba zahteva od nas vsakodnevno izobraževanje (Trbanc 

2005, 15–18). 

Nemški Sueddetusche Zeitung (Aktiva HRM 2011) je poročal, da so v Nemčiji raziskovalci v 

okviru raziskave ocenili zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Ugotovili so, da so s 

svojim delom najbolj zadovoljni zaposleni z visoko stopnjo izobrazbe, saj imajo ravno ti kadri 

največjo možnost izbire svojega delovnega mesta, poleg tega pa prejemajo precej višje plačilo 

kot kadri z nižjo stopnjo izobrazbe (Aktiva HRM 2011).                                              

ZRSZ nudi prosta delovna mesta po izobrazbi in poklicu. V primerih, ko nimamo ustrezne 

izobrazbe, se ne moremo zaposliti na delovno mesto. 

Stopnja zaposljivosti je povezana s stopnjo izobrazbe (Klužer 2009, 42–48). Stopnja 

zaposlenosti mladih z visoko in nižjo stopnjo izobrazbe raste (Klužer 2009, 42–48). 
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Izobrazbena struktura žensk je boljša od moških (Klužer 2009, 42–48). Kajzer (2005, 16) kot 

ključen problem na trgu dela v Sloveniji opredeljuje nizko stopnjo zaposlenosti in visoko 

stopnjo brezposelnosti nizko izobraženih, kar je ključni strukturni problem brezposelnosti v 

Sloveniji. 

Iz preglednic, objavljenih v nadaljevanju, je moč razbrati (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 

2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com), da v vseh statističnih regijah  prevladuje 

stopnja brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo (I.–III. stopnja izobrazbe), sledijo 

brezposelni s srednješolsko izobrazbo (IV.–V. stopnja izobrazbe), najmanj pa je brezposelnih 

s terciarno izobrazbo (VI.–VII.–VIII, bolonjska stopnja izobrazbe). 

V preglednici 6 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb z 

osnovnošolsko izobrazbo, v obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regija z 

najnižjo stopnjo brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo, v obdobju 2000–2010.  

Preglednica 6: Stopnja registrirane brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo, na 

dan 31. 12., po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–

2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 12,06 12,16 12,21 11,67 12,03 12,45 10,75 10,38 10,09 15,06 12,82 

Podravska 14,13 14,43 12,94 10,71 9,31 8,69 7,74 7,07 6,94 9,60 9,56 

Koroška 5,41 5,93 6,60 9,38 6,89 6,74 6,07 4,59 5,19 8,22 9,38 

Savinjska 9,63 9,98 9,38 9,17 8,74 8,26 6,64 5,60 5,80 8,09 9,51 

Zasavska 12,31 12,18 11,74 12,47 9,60 8,77 7,60 7,94 6,47 7,82 8,19 

Spodnjeposavska 10,60 10,54 9,75 11,22 7,81 8,09 6,96 7,04 7,17 9,89 10,55 

JV Slovenija 6,36 6,02 5,38 6,82 6,88 7,83 7,32 6,33 6,49 9,54 9,85 

Osrednjeslovenska 9,22 8,37 7,84 6,40 6,70 7,17 6,41 5,49 5,26 7,64 9,46 

Gorenjska 7,50 7,04 6,56 6,45 5,83 5,84 4,24 3,69 4,41 6,39 7,16 

Notranjsko-kraška 6,79 6,51 5,30 5,25 4,97 5,06 4,42 3,86 4,40 5,66 8,09 

Goriška 3,73 3,66 3,51 3,97 4,03 4,48 3,42 3,13 3,43 5,65 6,56 

Obalno-kraška 6,39 6,59 5,38 5,94 6,00 5,99 4,84 4,59 4,50 6,23 6,59 

Slovenija 9,28 9,16 8,53 8,19 7,66 7,74 6,61 5,90 5,95 8,84 9,25 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

Najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo ima v obdobju 2000–2010 

pomurska regija, najnižjo pa goriška regija (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). V Sloveniji se stopnja brezposelnosti oseb z 

osnovnošolsko izobrazbo od leta 2000 do 2007 znižuje, od leta 2008 do 2010 pa zvišuje 

(Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  

V preglednici 7 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb s 

srednješolsko izobrazbo, v obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regija z 

najnižjo stopnjo brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo, v obdobju 2000–2010. 
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Najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo ima v obdobju 2000–2010 

pomurska regija, najnižjo pa goriška in jugovzhodna Slovenija (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. 

april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Od leta 2000 do 2008 se stopnja 

brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo znižuje, malenkost naraste le leta 2005, od 

2008 do 2010 pa stopnja brezposelnosti narašča (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). 

Preglednica 7: Stopnja registrirane brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo, na 

dan 31. 12., po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–

2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 8,26 8,50 8,59 8,10 8,10 7,74 6,24 5,87 5,30 8,38 8,22 

Podravska 8,95 9,13 8,49 7,23 6,69 6,75 5,66 4,81 4,61 6,53 6,92 

Koroška 3,06 3,62 4,35 5,52 5,50 5,59 4,61 3,68 4,12 5,83 6,89 

Savinjska 6,33 6,87 6,62 6,42 6,28 6,69 5,51 4,81 4,18 5,83 6,84 

Zasavska 6,94 6,91 6,93 6,20 6,08 5,74 4,66 4,00 3,90 5,85 5,86 

Spodnjeposavska 6,48 6,40 6,69 5,65 4,87 4,92 4,37 3,60 3,51 5,26 5,97 

JV Slovenija 2,51 2,48 2,19 3,18 3,40 4,00 3,17 2,48 2,56 3,88 4,70 

Osrednjeslovenska 4,19 3,94 3,94 3,42 3,41 3,63 3,18 2,68 2,39 3,74 4,80 

Gorenjska 4,24 3,93 3,55 3,64 3,46 3,35 2,35 2,02 2,17 3,50 4,28 

Notranjsko-kraška 5,14 4,77 4,07 4,25 4,29 4,08 3,33 2,71 2,45 3,67 4,59 

Goriška 2,77 2,78 2,92 3,14 3,10 3,22 2,67 2,07 2,16 3,83 4,83 

Obalno-kraška 4,45 4,42 3,98 3,58 3,52 3,56 3,44 2,84 2,50 3,49 4,35 

Slovenija 5,44 5,46 5,28 4,94 4,78 4,94 4,10 3,47 3,28 4,89 5,65 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

V preglednici 8 je s krepko pisavo označena regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb s 

terciarno izobrazbo, v obdobju 2000–2010, s krepko in podčrtano pisavo pa regija z najnižjo 

stopnjo brezposelnosti oseb s terciarno izobrazbo, v obdobju 2000–2010. 

Stopnja brezposelnosti oseb s terciarno izobrazbo je v obdobju 2000–2010 najvišja v 

pomurski regiji, najnižja pa v jugovzhodni Sloveniji (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 

2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Slovenija ima najmanj brezposelnih s 

terciarno izobrazbo. Stopnja brezposelnosti od leta 2000 do 2005 narašča, od leta 2006 do 

2008 se zmanjša, leta 2009 in 2010 pa ponovno naraste (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 

2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  

 

 

 



 

35 

Preglednica 8: Stopnja registrirane brezposelnosti oseb s terciarno izobrazbo, na dan 

31. 12., po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 2,88 3,04 3,26 3,71 4,44 4,78 3,47 3,26 3,55 6,81 8,23 

Podravska 2,80 3,12 3,14 3,15 2,75 3,21 3,27 3,23 2,89 3,84 4,70 

Koroška 1,48 1,96 2,16 3,10 3,14 3,81 3,89 3,67 3,03 5,13 6,36 

Savinjska 2,42 2,61 2,88 3,79 3,38 3,71 3,80 3,24 2,83 4,20 4,17 

Zasavska 2,67 2,51 2,81 3,20 3,00 3,60 3,79 2,07 1,63 2,90 3,62 

Spodnjeposavska 2,13 2,38 2,70 4,16 1,60 6,05 3,39 2,92 2,58 3,81 5,57 

JV Slovenija 1,07 1,29 1,43 2,02 1,87 2,44 2,13 2,04 1,74 2,79 3,31 

Osrednjeslovenska 2,09 1,98 2,22 2,54 2,31 2,23 2,04 1,85 1,66 2,43 3,06 

Gorenjska 1,84 1,92 1,92 2,28 2,43 2,30 2,21 1,73 1,57 2,37 3,34 

Notranjsko-kraška 2,45 2,96 2,71 2,96 2,93 2,43 1,99 2,13 2,01 3,76 3,64 

Goriška 1,70 2,00 2,67 2,49 2,57 2,39 2,08 2,24 1,88 2,82 3,38 

Obalno-kraška 2,29 2,28 2,46 2,88 2,46 2,50 2,36 1,98 1,63 2,64 3,49 

Slovenija 2,17 2,26 2,46 2,82 2,67 2,91 2,58 2,37 2,10 3,15 3,82 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

Iz analiz (Trbanc 2005, 15-18; Aktiva HRM 2011; Kajzer 2005, 16; Klužer 2009, 42–48) in 

preglednic je moč razbrati, da višja kot je izobrazba, večja je možnost zaposlitve. Menimo, da 

izobrazba vpliva na brezposelnost, saj je najmanj brezposelnih oseb s končano terciarno 

izobrazbo, največ pa je brezposelnih s končano osnovnošolsko izobrazbo. Pri večini ponudb 

delovnih mest je v oglasu navedena stopnja izobrazbe, ki jo delovno mesto zahteva. V 

primerih, ko nimamo ustrezne izobrazbe, se ne moremo zaposliti na delovno mesto. Izobrazba 

je ena izmed glavnih sredstev zmanjšanja strukturne brezposelnosti. Vedno več mladih se 

vpisuje na fakultete, kar lahko pomeni, da izobrazba vpliva na brezposelnost oz. zaposlenost. 

Pričakujemo pozitiven vpliv izobrazbe na brezposelnost, in sicer višje kot je število manj 

izobraženih, višja je brezposelnost.  

3.4 Prebivalstvo 

Prebivalci Slovenije (SURS 2012b) so osebe s prijavljenim stalnim in/ali začasnim 

prebivališčem v Sloveniji, ki tu prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso 

začasno odsotne iz Republike Slovenije eno leto ali več. 

Gibanje prebivalstva sestavljata dve komponenti - naravna in mehanska. Naravno gibanje 

določata rodnost in smrtnost, mehansko pa priselitve in odselitve (Breznik 1988, 95). 

V tradicionalnih prebivalstvih je smrtnost bolj nihala od rodnosti, zato je bila velikost 

prebivalstva odvisna predvsem od smrtnosti. Rodnost je bila stalno na relativno visoki ravni 

in se je lahko le prilagodila visoki in neenakomerni smrtnosti, nad katero prebivalci niso imeli 

nadzora. V modernih prebivalstvih je rodnost postala tisti dejavnik, ki odločilno vpliva na 
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velikost in gibanje prebivalstva, saj je bolj podvržena nihanju v primerjavi s precej stabilno in 

kontrolirano smrtnostjo (Malačič 2006, 228–246). 

Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo se je povečala možnost prihoda novih delavcev na 

slovenski trg in odhoda slovenskih delavcev v tujino, kar prinese nove možnosti glede 

migracijskih tokov (Verlič Christensen 2000, 1127–1128).   

Zaradi demografskih sprememb narašča število starejših, ki pridobijo status upokojenca. Ker 

bodo finančna sredstva, namenjena pokojninam, predstavljala velik zalogaj za državno 

blagajno, bo Slovenija zaposlila tujce in tako blažila demografske spremembe na trgu dela 

(Glazer 2008, 42–43). 

Nekateri menijo, da je tuja delovna sila konkurenčnejša in kvalitetnejša od naše delovne sile. 

Tuji delavci so pripravljeni delati za manjšo plačo kot domači delavci (Verlič Christensen 

2000, 1127–1128). 

Rok Huber (Poslovni-bazar 2008) meni, da če želi Slovenija konkurirati na globalnem trgu, 

mora čim prej postaviti ključne temelje, si pridobiti ustrezna znanja, nabrati izkušnje in 

vzpostaviti čim več globalnih vezi. V bližnji prihodnosti napovedujejo strokovnjaki s 

področja trga dela in delovne sile velik »boj za talente« (Poslovni-bazar 2008). 

Miro Smrekar (Poslovni-bazar 2008) meni, da med glavne razloge za zaposlovanje tuje 

delovne sile spadajo strukturna neskladja na trgu delovne sile. Pravi, da številna podjetja 

povprašujejo po kadru, ki bi zapolnil potrebe deficitarnih poklicev. Gre predvsem za kader s 

specifičnimi znanji, za nekvalificirane kot tudi kvalificirane delavce. Deficitarnost 

posameznih kadrov pa se dotika tudi iskanja kadra z visoko, univerzitetno in podiplomsko 

izobrazbo, na primer s področja informacijske tehnologije, fizike, matematike, računalništva 

in zdravstva (Poslovni-bazar 2008). 

Miro Smrekar (Poslovni-bazar 2008) pojasnjuje, da se podjetja odločajo za zaposlovanje 

visokokvalificiranega menedžerskega tujega kadra, ker naj bi ta potencialno razmišljal in 

deloval globalno, kar pa je ključnega pomena, ko podjetje želi prodreti in uspeti na tujih trgih. 

Tovrstni kader lahko pripomore k ustvarjanju boljših poslovnih odnosov s tujino in v podjetje 

prinese novo svežino, energijo, znanja, nove načine razmišljanja ter metode reševanja težav, 

drugačne pristope vodenja in motiviranja sodelavcev. Smrekar meni, da podjetja, ki 

zaposlujejo tuji kader, stremijo k večji dodani vrednosti svojih zaposlenih (Poslovni-bazar 

2008). 

Po podatkih SURS (Priloga 2) je razvidno, da je v obdobju 2000–2010 največ prebivalcev v 

osrednjeslovenski statistični regiji, najmanj pa v zasavski statistični regiji. V 

osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški regiji število prebivalcev narašča vse od leta 

2000 pa do leta 2010 (Priloga 2). V zasavski regiji število prebivalcev pada od leta 2000 do 
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leta 2010 (Priloga 2), v pomurski regiji pa od leta 2000 do 2009, leta 2010 pa je malenkost 

naraslo (Priloga 2). Število prebivalcev v podravski, koroški, savinjski, spodnjeposavski, 

jugovzhodni Sloveniji, notranjsko-kraški in goriški regiji niha (pada oz. narašča) (Priloga 2). 

Iz teorije je razvidno, da se je z vključitvijo Slovenije v EU povečalo število migracijskih 

tokov. Prihajajo novi delavci iz tujine, Slovenci pa se selijo v tujino, kar je razvidno iz 

podatkov v prilogi 2, saj v večini statističnih regij število prebivalcev niha. Menimo, da 

prebivalstvo zelo močno vpliva na brezposelnost, saj večje kot je število prebivalstva, večja je 

verjetnost, da bo več brezposelnih. 

3.5 Aktivno/delovno aktivno prebivalstvo 

Zaposleni in brezposelni predstavljajo aktivno prebivalstvo. To je prebivalstvo, ki opravlja 

poklic, da bi si pridobilo sredstva za življenje (Hrovatin 2007, 201). Delovni kontingent je 

demografski pojem, ki se pojavlja poleg pojma aktivno prebivalstvo. Delovni kontingent je 

definiran s starostjo. Zajema moške stare od 15 do 64 let in ženske stare od 15 do 59 let 

(Hrovatin 2007, 201). 

V Sloveniji štejemo med zaposlene tiste, ki opravljajo kakršno koli plačano delo. Sem 

uvrstimo tisto prebivalstvo, ki je zaposleno za nedoločen oziroma določen čas in je na ZRSZ 

registrirano kot zaposleno (Hrovatin 2007, 200). 

Osebe, ki nimajo zaposlitve, vendar jo aktivno iščejo, štejemo med brezposelne. Slovenija 

zahteva prijavo brezposelnih na ZRSZ. Brezposelni, ki se ne prijavijo na ZRSZ, niso zajeti 

med brezposelne (Hrovatin 2007, 200). 

Prebivalstvo, ki je v delovnem kontingentu, vendar ni vključeno v delovno silo, bodisi zato 

ker gospodinji doma, je v šoli ali trajno ne dela zaradi nesposobnosti za delo, invalidnosti, 

predčasne upokojitve itd., predstavlja neaktivno prebivalstvo (Senjur 2001, 143).  

SURS deli delovno aktivno prebivalstvo na (SURS 2012a):  

 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri podjetju, družbi, zavodu, drugi 

organizaciji; pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 

družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki 

jih osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; od 1. 1. 1999 udeleženci javnih 

del; k zaposlenim osebam ne štejemo oseb, ki delajo v teh podjetjih, družbah in 

organizacijah po pogodbi o delu ali po avtorski pogodbi, in državljanov Republike 

Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini; 

 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri osebah, ki opravljajo gospodarsko ali 

pridobitno dejavnost; pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 

poklic; pri fizičnih osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi; 
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 samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni 

podjetniki posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 

poklic (npr. samostojni raziskovalci). 

Samozaposlene štejemo med tiste, ki delajo za nedoločen čas, ker nimajo pogodb o delu. 

Delež samozaposlenih se povečuje zaradi novega načina zaposlovanja pri delodajalcih in 

programa ZRSZ za subvencioniranje novih samozaposlenih (Lah in Svetin 2011). 

Samozaposlitvi pravijo lažna zaposlitev, ker se celotno breme plačevanja prispevkov prenese 

na samega delavca (Kristan 2011b). Razmere na trgu dela prisilijo posameznika v 

samozaposlitev. Samozaposlitev je koristna in spodbudna za tiste, ki imajo dobro izdelane 

ideje in znanje. Država posamezniku ponuja subvencije za samozaposlitev, vendar je treba 

biti pozoren in se pozanimati o določenih pasteh obdavčitve (Kristan 2011a). 

Delež delovno aktivnega prebivalstva je od leta 2000 do 2010 najvišji v osrednjeslovenski 

regiji (Priloga 3), najnižji pa v zasavski regiji (Priloga 3). Delež delovno aktivnega 

prebivalstva v večini regij v obdobju 2000 do 2008 niha (Priloga 3), od leta 2008 dalje pa 

začne padati v vseh regijah, kar je posledica gospodarske krize (Priloga 3). 

Na podlagi navedenega je moč ugotoviti, da se aktivno prebivalstvo deli na zaposlene in 

brezposelne, delovno aktivno prebivalstvo pa na zaposlene in samozaposlene. Iz podatkov 

(Priloga 3) je moč ugotoviti, da delovno aktivno prebivalstvo negativno vpliva na 

brezposelnost, saj več kot je delovno aktivnih oseb, manj je brezposelnih. 

3.6 Drugi dejavniki 

Druge dejavnike, kot so bruto domači proizvod, bruto plača in nadomestilo, bruto investicije v 

osnovna sredstva, število podjetij in število osebnih vozil v nadaljevanju predstavljamo na 

kratko, saj so v poglavju 4.5 Model demografskih dejavnikov brezposelnosti te spremenljivke 

vključene kot kontrolne spremenljivke.  

Bruto plača in nadomestilo 

Osebni mesečni dohodek ali plača je znesek denarja, ki ga delavec prejme od svojega 

delodajalca v zameno za opravljeno delo (P. E. S.,  d. o. o. 2007). Ločimo bruto in neto plačo. 

Bruto plača je znesek, ki ga je zaposleni zaslužil in ki naj bi bil praviloma določen v pogodbi 

o zaposlitvi. Bruto plača je praviloma sestavljena iz rednega dela, delovne uspešnosti in 

minulega dela (P. E. S.,  d. o. o. 2007). Bruto plača je vsota neto plače, ki jo delavec prejme 

na svoj transakcijski račun, akontacij dohodnine in socialnih prispevkov, ki jih plača delavec 

(Mercina 2011). 
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Učinkovitost trga dela je odvisna tudi od sistema oblikovanja plač (Klužer 2009, 41–50). 

Rezultati analize (Klužer 2009, 41–50) so pokazali, da je povezava med plačami in 

produktivnostjo večja pri višje izobraženih in manjša pri nižjih ravneh izobrazbe. 

Adam Smith (2010) je menil, da brezposelnost ne bi obstajala, če bi bili brezposelni 

pripravljeni delati za nižjo plačo in samo, da bi imeli zaposlitev. V tem primeru bi se na trgu 

vzpostavilo ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Ljudje raje prejemajo 

od države nadomestila za brezposelne, kot pa delajo za zelo nizko plačo (Haralambos in 

Holborn 1999, 252). 

Blanchard in Wolfers (2000; Polanec 2005) sta v obsežni študiji vpliva različnih 

institucionalnih dejavnikov na stopnjo brezposelnosti ugotovila negativen vpliv razmerja med 

bruto nadomestilom za brezposelne in bruto plačo (t. i. nadomestitveno razmerje oziroma 

replacement ratio) ter dolžine trajanja nadomestil za brezposelne.  

Po podatki ZRSZ se je v letu 2011 zaposlilo 11.765 brezposelnih oseb v manj kot enem 

mesecu po izteku pravice do nadomestila, več kot četrtina pa se jih je zaposlila v treh mesecih 

po izteku pravice do denarnega nadomestila (Zalaznik 2012). Na podlagi navedenega je moč 

sklepati, da brezposelni izkoriščajo pravico nadomestila do izteka in se zaposlijo šele po 

preteku tega.  

Polanec (2005) navaja, da med pomembne institucionalne dejavnike brezposelnosti sodijo  

administrativno določene plače, ki so rezultat bodisi državno postavljenih minimalnih plač 

bodisi določanja plač za posamezne izobrazbene stopnje v okviru panožnih kolektivnih 

pogodb. Uvedba minimalnih plač prinaša zmanjšanje neenakosti, vendar ima nezaželen 

stranski učinek, ki se kaže v povečanju brezposelnosti. Ker so administrativno določene plače 

višje od produktivnosti nekaterih delavcev, podjetja ne morejo zaposliti delavcev, kljub temu, 

da bi radi delali za nižje plače kot je minimalna (Polanec 2005). 

V empiričnih študijah (Kramarz in Philippon 2000; Abowd idr. 2006) ugotavljajo, da je 

verjetnost brezposelnosti večja ob povišanju minimalne plače.  

Spremenljivko bruto plača smo v poglavju 4.5. uporabili kot kontrolno spremenljivko. 

Menimo, da višja kot je bruto plača na prebivalca, več ljudi je zaposlenih, saj imajo 

motivacijo za delo. 

Bruto domači proizvod (BDP) 

Bruto domači proizvod (BDP) je enak dodani vrednosti v osnovnih cenah, povečani za davke 

na proizvode in zmanjšani za subvencije po proizvodih (SURS 2011b, 437–440). Enak je 

vsoti dodane vrednosti v osnovnih cenah vseh domačih (rezidenčnih) proizvodnih enot in neto 
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davkov na proizvode (davki na proizvode, zmanjšani za subvencije po proizvodih) (SURS 

2011b, 437-440). 

Okunov zakon pravi, da za vsaka 2 % padca BDP v primerjavi s potencialnim BDP 

brezposelnost naraste za približno % (Samuelson in Nordhaus 2002, 565–566). Uporabljamo 

ga za spremljanje brezposelnosti v poslovnem ciklu. Podaja povezavo med trgom dobrin in 

trgom dela ter opisuje povezavo med kratkoročnim gibanjem realnega BDP in spremembami 

brezposelnosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 565–566). 

BDP je ekonomski dejavnik in spada med najpomembnejše agregate v gospodarstvu. 

Najpogosteje se uporablja za potrebe primerjave v času in prostoru. Predpostavljamo, da 

imajo regije z višjim BDP na prebivalca nižjo stopnjo brezposelnosti. Če se izboljša 

gospodarska aktivnost, se izboljšajo tudi zaposlitvene zmožnosti, stopnja brezposelnosti pa se 

zmanjša. Spremenljivko BDP smo vključili kot kontrolno spremenljivko. 

Bruto investicije v osnovna sredstva  

S statističnim raziskovanjem Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva (vprašalnik 

INV-1) pridobimo podatke o investicijah v osnovna sredstva. Raziskavo izvaja SURS, v njej 

pa so zajete pravne osebe (podjetja, družbe in organizacije) s sedežem na območju Slovenije 

(SURS 2011b, 464–465).  

Vrednost bruto investicij obsega (SURS 2011b, 464–465): nakupe osnovnih sredstev v 

tekočem oz. poročevalskem letu;  posodobitve, rekonstrukcije in prenove že obstoječih 

osnovnih sredstev; lastno izgradnjo osnovnih sredstev in pridobitev (brez plačila) osnovnih 

sredstev; nabavno vrednost osnovnih sredstev v finančnem najemu (lizing); naložbeno 

nepremičnino, če je razvidno, da bo prinašala gospodarske koristi v obliki  najemnin oz. 

povečanje vrednosti in če je njeno nabavno vrednost možno izmeriti (od vključno leta 2006 

naprej). 

Osnovna sredstva (nova in rabljena) se vrednotijo po nabavni vrednosti (SURS 2011b, 464–

465). Bruto investicije v osnovna sredstva so sestavljene iz investicij v nova osnovna 

sredstva, stroškov transakcij rabljenih osnovnih sredstev in povečanja vrednosti 

neproizvedenih nefinančnih sredstev (SURS 2011b, 437–440).  

Osnovna sredstva so proizvedena sredstva, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu več kot 

eno leto, in sicer ponavljajoče oz. nepretrgoma. V skladu s Slovenskimi računskimi standardi 

(SRS) se delijo v dve veliki skupini (SURS 2011b, 464–465): 

 opredmetena osnovna sredstva so gradbeni objekti in izboljšava zemljišč, stroji, oprema 

in prometna sredstva ter gojena naravna sredstva oz. večletni nasadi in osnovna čreda; 

 neopredmetena osnovna sredstva so študije, projekti in raziskovalna dela; programska 

oprema; sredstva za zabavo in izvirniki oz. originali na področju filma, glasbe ipd. 
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Menimo, da investicije vplivajo na brezposelnost tako, da več investicij zmanjšuje 

brezposelnost. Spremenljivko bruto investicije v osnovna sredstva smo vključili kot kontrolno 

spremenljivko.  

Število podjetij  

Na podlagi 33. člena Zakona o državni statistiki – ZDSta (Uradni list RS, št. 45/95) in Uredbe 

(ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za 

poslovne registre v statistične namene (Uradni list EU, št. L 61/6) SURS vodi in vzdržuje 

Statistični poslovni register (SPR). Osnovni vir podatkov za SPR je Poslovni register 

Slovenije (PRS), ki ga vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Podjetje je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek 

ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo (SURS 2011b, 51–57).  

Spremenljivko število podjetij smo vključili v multiplo regresijo kot kontrolno spremenljivko. 

Pričakujemo, da več kot je podjetij v regiji, več je delovnih mest in večja je zaposljivost, 

posledično je nižja stopnja brezposelnosti. 

Osebna vozila 

V 106. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku 

na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 82/11) je pojasnjeno, katero vozilo se uvršča v 

kategorijo osebni avtomobil. Osebni avtomobili so vsa vozila, ki se uvrščajo pod tarifno 

oznako KN 8703. To so vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi 

vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip »karavan«, »kombi« itd.), dirkalni 

avtomobili in vozila, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, pa se uvrščajo pod 

tarifno oznako KN 8703.  

Spremenljivko število osebnih vozil smo v multiplo regresijo vključili kot kontrolno 

spremenljivko, saj menimo, da večje kot je število osebnih vozil, večja je verjetnost, da so 

osebe zaposlene, saj osebno vozilo predstavlja visok mesečni strošek. Ker plača včasih ne 

pokaže dejanskega stanja, je kot premoženjski kazalnik bolje vzeti osebna vozila. 
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4 DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI IN BREZPOSELNOST PO STATISTIČNIH 

REGIJAH V SLOVENIJI 

V tem poglavju preverjamo, kako demografski dejavniki, kot so spol, starost in izobrazba, ter 

drugi dejavniki vplivajo na brezposelnost. V poglavju 4.1 Podatki predstavljamo podatke, ki 

jih v naslednjih podpoglavjih uporabimo za potrjevanje hipotez. V poglavju 4.2 Spol kot 

dejavnik brezposelnosti s pomočjo t-testa za odvisna vzorca primerjamo stopnjo 

brezposelnosti po spolu za dvanajst statističnih regij v Sloveniji, za obdobje 2000–2010. V 

poglavju 4.3 Starost kot dejavnik brezposelnosti s pomočjo korelacijskega koeficienta 

ugotovimo smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalcev mladih 

od 15 do 24 let, smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalcev 

odraslih od 25 do 49 let ter smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalcev starih od 50 do 64 let. S pomočjo metode ANOVA ugotovimo, ali se stopnja 

brezposelnosti v povprečju razlikuje med različno starimi po statističnih regijah v Sloveniji. V 

poglavju 4.4 Izobrazba kot dejavnik brezposelnosti s pomočjo korelacijskega koeficienta 

ugotovimo smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti ter deležem prebivalcev s 

končano osnovnošolsko izobrazbo (I.–III. stopnja izobrazbe), smer in moč povezave med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalcev s končano srednješolsko izobrazbo (IV.–V. 

stopnja izobrazbe), smer in moč povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalcev 

s končano terciarno izobrazbo (VI.–VII.–VIII. + bolonjska stopnja izobrazbe). S pomočjo 

ANOVE ugotovimo, ali se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje med različno 

izobraženimi po statističnih regijah v Sloveniji. V poglavju 4.5 Model demografskih 

dejavnikov brezposelnosti s pomočjo multiple regresije ugotovimo, ali imajo demografski 

dejavniki statistično značilen vpliv in kako demografski dejavniki, kot so spol, starost in 

izobrazba, ter ostali dejavniki vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji. 

4.1 Podatki 

Za potrebe dokazovanja hipotez smo uporabili podatke ZRSZ in SURS (SURS 2011a; SURS 

2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; SURS 

2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011b). Letne podatke, razvrščene po 

spolu, starosti in izobrazbi na dan 31. 12. posameznega leta, nam je posredovala Stanislava 

Lindič iz ZRSZ, dne 25. aprila 2012, prek elektronske pošte (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. 

april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Multipla linearna regresija je izdelana 

na podlagi sekundarnih podatkov za obdobje 2000–2010, ki smo jih pridobili na spletnih 

straneh SURS (SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; 

SURS 2006; SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 

2011b; SURS 2012f in SURS 2012g) in ZRSZ (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com), za dvanajst statističnih regij v Sloveniji.  
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V nalogi so uporabljene naslednje spremenljivke: 

 Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med 

aktivnim prebivalstvom. Za potrebe analize smo uporabili stopnjo registrirane 

brezposelnosti po regijah v Sloveniji za obdobje 2000–2010.                   

 Stopnja registrirane brezposelnosti moških je izračunana tako, da smo število registrirano 

brezposelnih moških po statističnih regijah delili s številom moških prebivalcev po 

statističnih regijah za obdobje 2000–2010. 

 Stopnja registrirane brezposelnosti žensk je izračunana tako, da smo število brezposelnih 

žensk delili s številom ženskega prebivalstva po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po starosti 1 (mladi - 15 do 24 let) je izračunana tako, da smo 

število brezposelnih mladih od 15 do 24 let po posameznih statističnih regijah delili s 

številom mladih prebivalcev po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po starosti 2 (odrasli - 25 do 49 let) je izračunana tako, da smo 

število brezposelnih odraslih od 25 do 49 let po posameznih statističnih regijah delili s 

številom odraslih prebivalcev po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po starosti 3 (stari - 50 do 64 let) je izračunana tako, da smo 

število brezposelnih starih od 50 do 64 let po posameznih statističnih regijah delili s 

številom starih prebivalcev po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po izobrazbi 1 (osnovnošolska izobrazba - I.–III. stopnja 

izobrazbe) je izračunana tako, da smo število brezposelnih s I., II. in III. stopnjo 

izobrazbe po posameznih statističnih regijah delili s številom prebivalcev z 

osnovnošolsko izobrazbo po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po izobrazbi 2 (srednješolska izobrazba - IV.–V. stopnja 

izobrazbe) je izračunana tako, da smo število brezposelnih s IV. in V. stopnjo izobrazbe 

po posameznih statističnih regijah delili s številom prebivalcev s srednješolsko izobrazbo 

po posameznih statističnih regijah. 

 Stopnja brezposelnosti po izobrazbi 3 (terciarna izobrazba - VI.–VII.–VIII.+ bolonjska 

stopnja izobrazbe) je izračunana tako, da smo število brezposelnih s VI., VII., VIII. in 

bolonjsko izobrazbo po posameznih statističnih regijah delili s številom prebivalcev s 

terciarno izobrazbo po posameznih statističnih regijah. 

 % žensk - odstotni delež žensk v celotnem prebivalstvu po statističnih regijah v Sloveniji, 

za obdobje 2000–2010.  

 % mladine - odstotni delež oseb, starih od 15 do 24 let v celotnem prebivalstvu po 

statističnih regijah in v Sloveniji, za obdobje 2000–2010.  

 % odraslih - odstotni delež oseb, starih od 25 do 49 let v celotnem prebivalstvu po 

statističnih regijah in v Sloveniji, za obdobje 2000–2010.  

 % starih - odstotni delež oseb, starih od 50 do 64 let v celotnem prebivalstvu po 

statističnih regijah in v Sloveniji, za obdobje 2000–2010.  
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 % osnovnošolske izobrazbe - odstotni delež oseb brez izobrazbe, nepopolne 

osnovnošolske ali osnovnošolske izobrazbe (I.–III. stopnja izobrazbe) v skupnem številu 

izobraženih oseb po statističnih regijah in v Sloveniji, za obdobje 2000–2010.  

 % srednješolske izobrazbe - odstotni delež oseb nižje ali srednje poklicne izobrazbe, 

srednje strokovne izobrazbe, srednje splošne izobrazbe (IV.–V. stopnja izobrazbe) v 

skupnem številu izobraženih oseb po statističnih regijah in v Sloveniji, za obdobje 2000–

2010.  

 % terciarne izobrazbe - odstotni delež oseb višje strokovne, višješolske, specialistične 

povišješolske izobrazbe, visoke strokovne, univerzitetne, specializacije, magisterij, 

doktorat v skupnem številu izobraženi oseb po statističnih regijah in v Sloveniji, za 

obdobje 2000–2010.  

 % zaposlenega prebivalstva - odstotni delež zaposlenega prebivalstva v celotnem 

prebivalstvu po statističnih regijah v Sloveniji, za obdobje 2000–2010.  

 % prebivalstva - delež števila prebivalstva po statističnih regijah v celotni Sloveniji za 

obdobje 2000–2010.  

 bruto plača na prebivalca - bruto plača na prebivalca v podjetjih, družbah in 

organizacijah po statističnih regijah.  

 BDP na prebivalca - bruto domači proizvod na prebivalca v EUR, po statističnih regijah 

za obdobje 2000 do 2009. Podatki za leto 2010 so izračunani tako, da smo povprečen 

BDP na prebivalca v Sloveniji množili z 12. Skupen rezultat smo množili z deležem BDP 

za leto 2009 po regijah.  

 bruto investicije v nova osnovna sredstva - bruto investicije v nova osnovna sredstva na 

prebivalca po statističnih regijah v Sloveniji.  

 število podjetij - število podjetij po statističnih regijah v Sloveniji.  

 osebna vozila - osebna vozila konec leta (na dan 31. 12.) glede na vrsto vozila po 

statističnih regijah v Sloveniji.  

4.2 Spol kot dejavnik brezposelnosti 

V poglavju 3.1 smo že ugotovili, da je spolna struktura pomemben dejavnik brezposelnosti. Iz 

teorije in lastnega izračuna smo ugotovili, da so od leta 2000 do 2010 v večini regij 

prevladovale brezposelne ženske. V obdobju od 2008 do 2010 se je zaradi krize v 

gradbeništvu bolj poslabšal položaj moških (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, 

dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  

Na trgu dela lahko pričakujemo slabši položaj žensk, saj smo že iz analiz (Ivy in Backlund 

2004, 64–65; Robinson 2001, 162; Fusani 2008, Wilson 2003; Pirher in Svetlik 1994, 131–

132; Melkas in Anker 2003, 2; Rituper 2007, 6–7;  Grubar 2004, 16–18; Nastav in Novak 

2011, 39-41; MDDSZ 2012c), ugotovili, da ima ženska kljub enakosti med spoloma še vedno 

slabši položaj na trgu dela kakor moški. 



 

45 

Metodologija 

V prvi hipotezi s pomočjo t-testa za odvisna vzorca primerjamo stopnjo brezposelnosti po 

spolu za vsako statistično regijo in za celotno Slovenijo, za obdobje 2000–2010. Opravka 

imamo z odvisnima vzorcema, saj primerjamo isti enoti. V našem primeru je enota statistična 

regija.  

Dokazati želimo, da se stopnja brezposelnosti žensk in moških razlikuje. 

Ugotovimo, ali se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje med moškimi in ženskami po 

statističnih regijah ter v celotni Sloveniji. 

Rezultati 

V preglednici 9 so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo statističnega programa 

SPSS in t-testa za odvisna vzorca. Vzorec predstavljajo regije, število opazovanj je 11, za 

obdobje 2000–2010. S krepko pisavo je označeno višje povprečje spola, ki prevladuje v 

posamezni regiji in se statistično značilno razlikuje. 

Preglednica 9: Spol – t-test za odvisna vzorca 

Regija Število 

opazovanj 

Povprečje 

moški 

Povprečje 

ženske 

Korel. 

koef. 

t-test Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 8,3455 7,1109 0,700 -4,658 0,001 

Podravska 11 6,0418 6,5109 0,924 2,583 0,027 

Koroška 11 4,1636 4,7700 0,798 2,801 0,019 

Savinjska 11 5,2709 5,6355 0,825 2,270 0,047 

Zasavska 11 5,2782 6,1427 0,721 2,893 0,016 

Spodnjeposavska 11 5,1891 5,5845 0,678 1,428 0,184 

JV Slovenija 11 3,5709 3,7564 0,827 1,323 0,215 

Osrednjeslovenska 11 3,6864 3,3436 0,863 -2,764 0,020 

Gorenjska 11 3,1400 3,3945 0,830 1,898 0,087 

Notranjsko-kraška 11 3,5245 3,7318 0,677 1,053 0,317 

Goriška 11 2,8936 2,7200 0,914 -1,322 0,216 

Obalno-kraška 11 3,5482 3,4427 0,790 -0,958 0,361 

Slovenija 11 4,5409 4,5855 0,884 0,350 0,733 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g; 

SPSS. 

Iz preglednice 9 je razvidno, da imajo podravska, koroška, savinjska, zasavska, 

spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija, gorenjska in notranjsko-kraška statistična regija več 

brezposelnih žensk. Pomurska, osrednjeslovenska, goriška in obalno-kraška statistična regija 

pa imajo več brezposelnih moških.  
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Test je pokazal, da imajo pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska in 

osrednjeslovenska statistična regija točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05, kar pomeni, da 

je test pokazal statistično značilne razlike. Ugotovili smo, da obstajajo razlike med spoloma, 

kar pomeni, da se brezposelnost v pomurski, podravski, koroški, savinjski, zasavski in 

osrednjeslovenski statistični regiji po spolu razlikuje. To pomeni, da se brezposelnost med 

moškimi in ženskami razlikuje. 

Test za spodnjeposavsko, jugovzhodno, gorenjsko, notranjsko-kraško, goriško in obalno-

kraško statistično regijo ima točno stopnjo značilnosti večjo kot 0,05, kar pomeni, da razlika 

ni statistično značilna. Kljub temu, da je stopnja brezposelnosti žensk oz. moških višja, ne 

prihaja do večjih razlik med spoloma, saj so si stopnje brezposelnosti žensk in moških zelo 

blizu. Ne moremo trditi, da se v spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, gorenjski, 

notranjsko-kraški, goriški in obalno-kraški statistični regiji stopnja brezposelnosti po spolu 

razlikuje. 

Celotna Slovenija ima več brezposelnih žensk. Točna stopnja značilnosti znaša več kot 0,05, 

kar pomeni, da razlika ni statistično značilna. V tem primeru ugotovimo, da v Sloveniji, v 

obdobju 2000–2010 prevladujejo ženske, vendar kljub temu ne prihaja do večjih razlik med 

spoloma, saj so si stopnje brezposelnosti žensk in moških zelo blizu. Ne moremo trditi, da se 

stopnja brezposelnosti med spoloma v Sloveniji razlikuje. 

S pomočjo t-testa za odvisna vzorca smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v 

povprečju razlikuje med moškimi in ženskami po statističnih regijah ter v celotni Sloveniji. 

Hipoteze v celoti ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po spolu ne 

razlikuje v vseh statističnih regijah. V pomurski, podravski, koroški, savinjski, zasavski in 

osrednjeslovenski statistični regiji se brezposelnost po spolu razlikuje. Za spodnjeposavsko, 

jugovzhodno Slovenijo, gorenjsko, notranjsko-kraško, goriško in obalno-kraško statistično 

regijo pa ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti po spolu razlikuje. Izračuni so 

pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti med spoloma v Sloveniji razlikuje 

v obdobju 2000–2010. 

4.3 Starost kot dejavnik brezposelnosti 

V poglavju 3.2 smo iz analiz (Kulik, Perry in Bourhis 2000, 689–711; Shore in Goldberg 

2005; Desmette in Gaillard 2008, 170; Lahey 2005, 4; Verša 2002, 394; Svetlik 1985, 86–87; 

Dimovski 2008; De Lucca 2005, 250; Počivavšek 2005, 35–36; Kajzer 2005, 16; Nastav in 

Novak 2011, 41–44) ugotovili, da so mladi in stari na trgu dela v slabšem položaju. Iz 

podatkov je razvidno, da v večini statističnih regij v Sloveniji prevladujejo brezposelni stari 

od 50 do 64 let, sledijo odrasli od 25 do 49 let, najmanj pa je brezposelne mladine od 15 do 24 

let (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  
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Zadnja leta se obdobje mladosti podaljšuje v pozna dvajseta oziroma zgodnja trideseta leta, 

ker se mladi dlje časa izobražujejo in v vse večjem številu zapuščajo izobraževanje šele po 

pridobitvi visoke izobrazbe. Zato se zmanjšuje stopnja brezposelnosti mladine od 15 do 24 let 

in povečuje stopnja brezposelnosti odraslih od 25 do 49 let, ker na trg dela vstopajo pozneje.  

V nadaljevanju ugotavljamo, ali se brezposelnost med različno starimi razlikuje.   

Metodologija  

V drugi hipotezi najprej s pomočjo korelacijskega koeficienta za izračun smeri in moči 

linearne povezanosti dveh spremenljivk ugotavljamo povezanost med starostjo in 

brezposelnostjo po statističnih regijah. Ugotavljamo smer in moč linearne povezanosti med: 

 deležem mladih (prebivalstvo staro od 15 do 24 let / celotno prebivalstvo po statističnih 

regijah) in stopnjo brezposelnosti po statističnih regijah in za Slovenijo;  

 deležem odraslih (prebivalstvo staro od 25 do 49 let / celotno prebivalstvo po statističnih 

regijah) in stopnjo brezposelnosti po statističnih regijah in za Slovenijo; 

 deležem starih (prebivalstvo staro od 50 do 64 let / celotno prebivalstvo po statističnih 

regijah) in stopnjo brezposelnosti po statističnih regijah in za Slovenijo. 

Nadalje s pomočjo metode ANOVA ugotavljamo, ali se stopnja brezposelnosti v povprečju 

razlikuje med različno starimi po statističnih regijah ter v celotni Sloveniji, ki so v treh 

skupinah: stopnja brezposelnosti po starosti 1 (mladi - 15 do 24 let), stopnja brezposelnosti po 

starosti 2 (odrasli - 25 do 49 let) in stopnja brezposelnosti po starosti 3 (stari - 50 do 64 let).  

Rezultati 

S pomočjo programa SPSS in korelacijskega koeficienta smo ugotovili smer ter moč linearne 

povezanosti med deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let in stopnjo brezposelnosti po 

statističnih regijah. V preglednici 10 so razvidni korelacijski koeficienti po statističnih 

regijah, število opazovanj je 11. S krepko pisavo so označene regije, ki imajo točno stopnjo 

značilnosti manjšo od 0,05. 

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, koroška, 

spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija, gorenjska, notranjsko-kraška in goriška regija 

povezava ni statistično značilna, kar pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in 

deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let. 

Korelacijski koeficient v podravski, zasavski in osrednjeslovenski regiji ima točno stopnjo 

značilnosti manjšo od 0,05, kar pomeni, da je pozitivna in zelo močna povezava med stopnjo 

brezposelnosti ter deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let. 
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Preglednica 10: Korelacijski koeficienti povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let, po 

statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijski 

koef. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 0,116 0,735 

Podravska 11 0,882 0,000 

Koroška 11 -0,112 0,743 

Savinjska 11 0,642 0,033 

Zasavska 11 0,737 0,010 

Spodnjeposavska 11 0,530 0,094 

JV Slovenija 11 0,102 0,765 

Osrednjeslovenska 11 0,731 0,011 

Gorenjska 11 0,558 0,074 

Notranjsko-kraška 11 0,494 0,123 

Goriška 11 - 0,404 0,218 

Obalno-kraška 11 0,686 0,020 

Slovenija 11 0,446 0,169 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g; 

SPSS. 

Korelacijski koeficient v savinjski in obalno-kraški regiji ima točno stopnjo značilnosti 

manjšo od 0,05, kar pomeni, da je pozitivna in močna povezava med stopnjo brezposelnosti in 

deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let. 

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša 0,446, točna stopnja značilnosti pa je 

0,169, kar je več od 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva mladih od 15 do 24 let.  

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 4 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva mladih od 15 do 24 let za podravsko, 

zasavsko, savinjsko, osrednjeslovensko in obalno-kraško statistično regijo pozitivna. V 

pomurski, koroški, spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, gorenjski, notranjsko-kraški in 

goriški regiji ter v celotni Sloveniji pa ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva mladih od 15 do 24 let.  

Smer in moč linearne povezanosti med deležem prebivalstva odraslih od 25 do 49 let in 

stopnjo brezposelnosti po statističnih regijah je razvidna iz preglednice 11. S krepko pisavo so 

označene regije, ki imajo točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. 
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Preglednica 11: Korelacijski koeficient povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem prebivalstva odraslih od 25 do 49 let, po 

statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijsk

i koef. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 0,223 0,509 

Podravska 11 0,778 0,005 

Koroška 11 0,066 0,847 

Savinjska 11 0,591 0,055 

Zasavska 11 0,741 0,009 

Spodnjeposavska 11 0,704 0,016 

JV Slovenija 11 0,404 0,218 

Osrednjeslovenska 11 0,363 0,273 

Gorenjska 11 0,759 0,007 

Notranjsko-kraška 11 0,469 0,145 

Goriška 11 - 0,350 0,291 

Obalno-kraška 11 0,736 0,010 

Slovenija 11 0,412 0,208 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g 

SPSS. 

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, koroška, 

savinjska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, notranjsko-kraška in goriška povezava 

ni statistično značilna, saj znaša točna stopnja značilnosti več kot 0,05. To pomeni, da ni 

povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva odraslih od 25 do 49 let.  

Korelacijski koeficient v podravski, zasavski, spodnjeposavski, gorenjski in obalno-kraški 

regiji ima točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. To pomeni, da je pozitivna in zelo močna 

povezava med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva odraslih od 25 do 49 let.  

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša 0,412, točna stopnja značilnosti pa je 

0,208. To je več kot 0,05 in pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva odraslih od 25 do 49 let.  

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 5 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva odraslih od 25 do 49 let za podravsko, 

zasavsko, spodnjeposavsko, gorenjsko in obalno-kraško statistično regijo pozitivna. V 

pomurski, koroški, savinjski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, notranjsko-kraški in 

goriški regiji ter v celotni Sloveniji ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva odraslih od 25 do 49 let. 

Smer in moč linearne povezanosti med deležem prebivalstva odraslih starih od 50 do 64 let in 

stopnjo brezposelnosti po statističnih regijah sta razvidni iz preglednice 12. S krepko pisavo 

so označene regije, ki imajo točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. 
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Preglednica 12: Korelacijski koeficient povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem prebivalstva starih od 50 do 64 let, po 

statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijski 

koef. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 -0,284 0,397 

Podravska 11 -0,926 0,000 

Koroška 11 -0,055 0,873 

Savinjska 11 -0,740 0,009 

Zasavska 11 -0,808 0,003 

Spodnjeposavska 11 -0,703 0,016 

JV Slovenija 11 -0,309 0,356 

Osrednjeslovenska 11 -0,633 0,037 

Gorenjska 11 -0,695 0,018 

Notranjsko-kraška 11 -0,644 0,032 

Goriška 11  0,373 0,259 

Obalno-kraška 11 -0,725 0,012 

Slovenija 11 -0,548 0,081 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b, SURS 2012g; 

SPSS. 

Iz preglednice 12 je razvidno, da je v vseh statističnih regijah korelacijski koeficient 

negativen, zato lahko sklepamo, da je večina starih od 50 do 64 let že upokojena. 

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, koroška, 

jugovzhodna Slovenija in goriška povezava ni statistično značilna, saj znaša točna stopnja 

značilnosti več kot 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva starih od 50 do 64 let.  

Korelacijski koeficient v podravski, savinjski, zasavski, spodnjeposavski in obalno-kraški 

statistični regiji ima točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. To pomeni, da je negativna in 

zelo močna povezava med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva starih od 50 do 64 

let.  

Korelacijski koeficient v osrednjeslovenski, gorenjski in notranjsko-kraški regiji ima točno 

stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. To pomeni, da je negativna in močna povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva starih od 50 do 64 let.  

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša -0,548, točna stopnja značilnosti pa je 

0,081, kar je več od 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva starih od 50 do 64 let.  

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 6 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva, starih od 50 do 64 let, za podravsko, 

savinjsko, zasavsko, osrednjeslovensko, spodnjeposavsko, gorenjsko, notranjsko-kraško in 
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obalno-kraško statistično regijo negativna. V pomurski, koroški, jugovzhodni Sloveniji in 

goriški regiji ter v celotni Sloveniji ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva, starega od 50 do 64 let. 

Nato pa s pomočjo ANOVE ugotovimo, ali se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje 

med različno starimi po statističnih regijah ter v Sloveniji, ki so v treh skupinah: stopnja 

brezposelnosti po starosti 1, stopnja brezposelnosti po starosti 2 in stopnja brezposelnosti po 

starosti 3.  

Iz priloge 7, ki podaja opisne spremenljivke, je razvidno, da je velikost vzorca 11. V večini 

regij prevladuje stopnja brezposelnosti starih, sledi stopnja brezposelnosti odraslih, najmanj 

pa je stopnje brezposelnosti mladih. V pomurski, podravski, koroški in savinjski statistični 

regiji prevladujejo brezposelni odrasli od 25 do 49 let, brezposelni stari od 50 do 64 let 

prevladujejo v spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, gorenjski, 

notranjsko-kraški, goriški in obalno-kraški regiji, brezposelni mladi od 15 do 24 let pa 

prevladujejo v zasavski statistični regiji (Priloga 7). 

Najvišja stopnja brezposelnosti mladih od 15 do 24 let je v pomurski regiji, najnižja stopnja 

brezposelnosti mladih od 15 do 24 let pa je v goriški regiji (Priloga 7). Najvišja stopnja 

brezposelnosti odraslih od 25 do 49 let je v pomurski regiji, najnižja stopnja brezposelnosti 

odraslih od 25 do 49 let pa je v goriški regiji (Priloga 7). Najvišja stopnja brezposelnosti oseb, 

starih od 50 do 64 let, je v pomurski regiji, najnižja stopnja brezposelnosti oseb, starih od 50 

do 64 let, pa je v goriški regiji (Priloga 7). 

Preglednica 13: Testi 

Regija Levenov 

test 

Točna stopnja značilnosti 

Levenovega testa 

Vrsta testa Vrednost 

testa 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 0,802 ,458 ANOVA 1,149 0,330 

Podravska 2,807 ,076 ANOVA 0,534 0,592 

Koroška 1,902 ,167 ANOVA 2,736 0,081 

Savinjska 2,630 ,089 ANOVA 0,081 0,922 

Zasavska 6,383 ,005 Welch 2,391 0,120 

Spodnjeposavska 0,125 ,883 ANOVA 8,115 0,002 

JV Slovenija 0,099 ,906 ANOVA 6,814 0,004 

Osrednjeslovenska 2,956 ,067 ANOVA 11,627 0,000 

Gorenjska 3,369 ,048 Welch 11,459 0,001 

Notranjsko-kraška 1,853 ,174 ANOVA 1,637 0,212 

Goriška 0,125 ,883 ANOVA 4,715 0,017 

Obalno-kraška 4,929 ,014 Welch 1,175 0,331 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 
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Iz Levenovega F-preizkusa (Preglednica 13) lahko ugotovimo, da imajo pomurska, 

podravska, koroška, savinjska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, 

notranjsko-kraška in goriška statistična regija enake variance, saj imajo stopnjo značilnosti 

večjo od 0,05. Zasavska, gorenjska in obalno-kraška statistična regija imajo stopnjo 

značilnosti manjšo od 0,05, kar pomeni, da so variance različne.  

V primeru, ko so variance enake, uporabimo navaden F-test za ANOVO, ko pa so variance 

različne, uporabimo Welchev robustni test (Nastav 2011, 97–103). 

Test je za spodnjeposavsko, jugovzhodno Slovenijo, osrednjeslovensko, gorenjsko in goriško 

statistično regijo pokazal statistično značilne razlike, za pomursko, podravsko, koroško, 

savinjsko, zasavsko, notranjsko-kraško in obalno-kraško regijo pa ni pokazal statistično 

značilnih razlik.  

Ugotovimo lahko, da v spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, gorenjski 

in goriški regiji obstajajo razlike med skupinami, kar pomeni, da se brezposelnost v teh 

statističnih regijah po starosti razlikuje. To tudi pomeni, da se brezposelnost med starejšimi, 

mladimi in odraslimi razlikuje. 

Za pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, notranjsko-kraško in obalno-kraško 

statistično regijo pa ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti po starosti razlikuje. 

Iz preglednice 14, ki prikazuje opisne spremenljivke za celotno Slovenijo, je razvidno, da je 

velikost vzorca 11. V Sloveniji je največ brezposelnih starih (50 do 64 let), sledijo odrasli 

brezposelni (25 do 49 let), najmanj pa je mladih brezposelnih (15 do 24 let). 

Preglednica 14: Opisne spremenljivke za celotno Slovenijo - stopnja registrirane 

brezposelnosti po starosti, na dan 31. 12., za obdobje 2000–2010 

Starost Število 

opazovanj 

Povprečje Minimum Maksimum 

Mladi od 15 do 24 let 11 5,6691 3,36 7,19 

Odrasli od 25 do 49 let 11 6,5927 4,69 7,78 

Stari od 50 do 64 let 11 6,9318 5,46 9,50 

Skupaj 33 6,3979 3,36 9,50 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 

Iz Levenovega F-preizkusa (Preglednica 15) lahko ugotovimo, da ima celotna Slovenija točno 

stopnjo značilnosti večjo od 0,05, kar pomeni, da so variance enake. 
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Preglednica 15: Levenov F-preizkus in ANOVA za Slovenijo 

Levenov F-test Točna stopnja znač. ANOVA, F-Test Točna stopnja znač. 

2,231 0,125 2,550 0,95 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 

Test ANOVE ne pokaže statistično značilne razlike. Ugotovimo lahko, da ne obstajajo razlike 

med skupinami, kar pomeni, da ne moremo trditi, da se brezposelnost v Sloveniji med 

starejšimi, mladimi in odraslimi razlikuje.  

S pomočjo ANOVE smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje 

med mladimi, odraslimi in starimi po statističnih regijah ter v celotni Sloveniji. Hipoteze v 

celoti ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po starosti ne razlikuje v 

vseh statističnih regijah. V spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, 

gorenjski in goriški statistični regiji se brezposelnost med mladimi, odraslimi in starimi 

razlikuje. Za pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, notranjsko-kraško in 

obalno-kraško statistično regijo pa ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti po starosti 

razlikuje. 

Izračuni so pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti med različno starimi v 

Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 

4.4 Izobrazba kot dejavnik brezposelnosti 

V tem poglavju najprej s pomočjo korelacijskega koeficienta preverimo smer in moč 

povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva po izobrazbi, nato pa s pomočjo 

ANOVE ugotovimo, ali se stopnja brezposelnosti razlikuje med različno izobraženimi. 

V poglavju 3.3 smo ugotovili, da v vseh statističnih regijah prevladuje stopnja brezposelnosti 

oseb z osnovnošolsko izobrazbo, sledijo brezposelni s srednješolsko izobrazbo, najmanj pa je 

brezposelnih s terciarno izobrazbo. Najvišjo stopnjo brezposelnosti oseb z osnovnošolsko 

izobrazbo ima v obdobju 2000–2010 pomurska regija, najnižjo pa goriška regija (Stanislava 

Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com). Najvišjo stopnjo 

brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo ima v obdobju 2000–2010 pomurska regija, 

najnižjo pa goriška regija (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com). Stopnja brezposelnosti oseb s terciarno izobrazbo je v obdobju 

2000–2010 najvišja v pomurski regiji, najnižja pa v regiji jugovzhodna Slovenija (Stanislava 

Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com).  

V nadaljevanju bomo dokazali, da se brezposelnost med različno izobraženimi razlikuje.   
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Metodologija 

V tretji hipotezi najprej s pomočjo korelacijskega koeficienta za izračun smeri in moči 

linearne povezanosti dveh spremenljivk ugotavljamo povezanost med izobrazbo ter  

brezposelnostjo po statističnih regijah.  S pomočjo korelacijskega koeficienta ugotavljamo 

smer in moč linearne povezanosti med: 

 deležem osnovnošolske izobrazbe (prebivalstvo s I.–III. stopnjo izobrazbe / prebivalstvo 

staro 15 let in več po doseženi izobrazbi, po statističnih regijah) in stopnjo brezposelnosti 

po statističnih regijah in za Slovenijo; 

  srednješolske izobrazbe (prebivalstvo s IV.–V. stopnjo izobrazbe / prebivalstvo staro 15 

let in več po doseženi izobrazbi, po statističnih regijah) in stopnjo brezposelnosti po 

statističnih regijah in za Slovenijo; 

 deležem terciarne izobrazbe (prebivalstvo s VI.–VII.–VIII. + bolonjsko stopnjo izobrazbe 

/ prebivalstvo staro 15 let in več po doseženi izobrazbi, po statističnih regijah) in stopnjo 

brezposelnosti po statističnih regijah in za Slovenijo. 

S pomočjo programa SPSS in metode ANOVA ugotavljamo, ali se stopnja brezposelnosti v 

povprečju razlikuje med različno izobraženimi po statističnih regijah ter v celotni Sloveniji, ki 

so v treh skupinah: stopnja brezposelnosti po izobrazbi 1 (osnovnošolska izobrazba - I.–III. 

stopnja izobrazbe), stopnja brezposelnosti po izobrazbi 2 (srednješolska izobrazba - IV.–V. 

stopnja izobrazbe) in stopnja brezposelnosti po izobrazbi 3 (terciarna izobrazba - VI.–VII.–

VIII. + bolonjska izobrazba).  

Rezultati 

S pomočjo programa SPSS in korelacijskega koeficienta ugotavljamo smer in moč linearne 

povezanosti med osnovnošolsko stopnjo izobrazbe in brezposelnostjo po statističnih regijah. 

Iz preglednice 16 so razvidni korelacijski koeficienti po statističnih regijah, število opazovanj 

je 11. S krepko pisavo so označene regije, ki imajo točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. 

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, koroška, 

savinjska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, goriška in obalno-kraška regija 

povezava ni statistično značilna, kar pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in 

deležem osnovnošolske izobrazbe.  

Korelacijski koeficient v podravski regiji ima točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05, kar 

pomeni, da je pozitivna in zelo močna povezava med stopnjo brezposelnosti ter deležem 

osnovnošolske izobrazbe.  
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Korelacijski koeficient v zasavski, spodnjeposavski, gorenjski in notranjsko-kraški regiji ima 

pozitivno in močno povezavo med stopnjo brezposelnosti ter prebivalstvom z osnovnošolsko 

izobrazbo.  

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša 0,528, točna stopnja značilnosti je 0,104, 

kar je več od 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

osnovnošolske izobrazbe.  

Preglednica 16: Korelacijski koeficient povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem osnovnošolske izobrazbe, po statističnih 

regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijski 

koefi. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 0,418 0,200 

Podravska 11 0,843 0,001 

Koroška 11 -0,074 0,830 

Savinjska 11 0,600 0,051 

Zasavska 11 0,638 0,035 

Spodnjeposavska 11 0,681 0,021 

JV Slovenija 11 0,458 0,157 

Osrednjeslovenska 11 0,535 0,090 

Gorenjska 11 0,667 0,025 

Notranjsko-kraška 11 0,698 0,017 

Goriška 11 - 0,240 0,477 

Obalno-kraška 11 0,009 0,980 

Slovenija 11 0,516 0,104 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g; 

SPSS. 

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 8 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo za podravsko, 

zasavsko, spodnjeposavsko, gorenjsko in notranjsko-kraško regijo pozitivna. V pomurski, 

koroški, savinjski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, goriški in obalno-kraški 

statistični regiji ter v celotni Sloveniji pa ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo. 

Smer in moč linearne povezanosti med srednješolsko stopnjo izobrazbe in brezposelnostjo po 

statističnih regijah je razvidna iz preglednice 17. S krepko pisavo so označene regije, ki imajo 

točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. 

Korelacijski koeficient v podravski regiji znaša -0,803, točna stopnja značilnosti je 0,003, kar 

je manj od 0,05. To pomeni, da je negativna in zelo močna povezava med stopnjo 

brezposelnosti in deležem s srednješolsko izobrazbo.  
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Korelacijski koeficient v gorenjski regiji ima negativno in močno povezavo med stopnjo 

brezposelnosti ter deležem s srednješolsko izobrazbo. 

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, koroška, 

savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, notranjsko-

kraška, goriška in obalno-kraška povezava ni statistično značilna, kar pomeni, da ni povezave 

med stopnjo brezposelnosti ter deležem srednješolske izobrazbe. 

Preglednica 17: Korelacijski koeficienti povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem srednješolske izobrazbe, po statističnih 

regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijski 

koef. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 -0,269 0,423 

Podravska 11 -0,803 0,003 

Koroška 11 0,153 0,653 

Savinjska 11 -0,514 0,106 

Zasavska 11 -0,481 0,134 

Spodnjeposavska 11 -0,461 0,153 

JV Slovenija 11 -0,585 0,059 

Osrednjeslovenska 11 -0,500 0,118 

Gorenjska 11 -0,618 0,043 

Notranjsko-kraška 11 -0,497 0,120 

Goriška 11 0,118 0,730 

Obalno-kraška 11 0,110 0,746 

Slovenija 11 -0,458 0,156 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g; 

SPSS. 

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša -0,458, točna stopnja značilnosti pa je 

0,156, kar je več od 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

srednješolske izobrazbe.  

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 9 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva s srednješolsko izobrazbo za podravsko in 

gorenjsko regijo negativna. V pomurski, koroški, savinjski, zasavski, spodnjeposavski, 

jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, notranjsko-kraški, goriški in obalno-kraški regiji ter 

v celotni Sloveniji ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva s 

srednješolsko izobrazbo. 

Smer in moč linearne povezanosti med terciarno stopnjo izobrazbe in brezposelnostjo po 

statističnih regijah je razvidna iz preglednice 18. S krepko pisavo so označene regije, ki imajo 

točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. 
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Korelacijski koeficient v jugovzhodni slovenski regiji znaša 0,633, točna stopnja značilnosti 

pa je 0,037, kar je manj od 0,05. To pomeni, da je pozitivna in močna povezava med stopnjo 

brezposelnosti in deležem s terciarno izobrazbo.  

Iz izračuna korelacijskega koeficienta je razvidno, da za statistične regije pomurska, 

podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, osrednjeslovenska, gorenjska, 

notranjsko-kraška, goriška in obalno-kraška povezava ni statistično značilna, kar pomeni, da 

ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem s terciarno izobrazbo. 

Preglednica 18: Korelacijski koeficienti povezave med stopnjo registrirane 

brezposelnosti in deležem terciarne izobrazbe, po statističnih regijah 

in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Regije Število 

opazovanj 

Korelacijski 

koef. 

Točna stopnja 

značilnosti 

Pomurska 11 -0,118 0,730 

Podravska 11 0,352 0,288 

Koroška 11 -0,244 0,469 

Savinjska 11 -0,041 0,904 

Zasavska 11 -0,529 0,095 

Spodnjeposavska 11 -0,462 0,153 

JV Slovenija 11 0,633 0,037 

Osrednjeslovenska 11 -0,232 0,492 

Gorenjska 11 0,083 0,807 

Notranjsko-kraška 11 -0,180 0,597 

Goriška 11 0,271 0,421 

Obalno-kraška 11 -0,104 0,761 

Slovenija 11 -0,506 0,112 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g; 

SPSS. 

Korelacijski koeficient za celotno Slovenijo znaša -0,506, točna stopnja značilnosti pa je 

0,112, kar je več od 0,05. To pomeni, da ni povezave med stopnjo brezposelnosti in deležem 

terciarne izobrazbe. 

Iz izračunov in razsevnih grafikonov v prilogi 10 lahko ugotovimo, da je povezava med 

stopnjo brezposelnosti in deležem prebivalstva s terciarno izobrazbo za jugovzhodno 

slovensko regijo pozitivna. V pomurski, podravski, koroški, savinjski, zasavski, 

spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, gorenjski, notranjsko-kraški, 

goriški in obalno-kraški regiji ter v celotni Sloveniji ni povezave med stopnjo brezposelnosti 

in deležem prebivalstva s terciarno izobrazbo. 

V nadaljevanju lahko s pomočjo programa SPSS in metode ANOVA ugotovimo, ali se 

stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje med različno izobraženimi po statističnih regijah, 
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ki so v treh skupinah: stopnja brezposelnosti po izobrazbi 1, stopnja brezposelnosti po 

izobrazbi 2 in stopnja brezposelnosti po izobrazbi 3.  

Iz priloge 11, ki podaja opisne spremenljivke, je razvidno, da je velikost vzorca 11. V vseh 

regijah prevladujejo brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo, sledijo brezposelni s 

srednješolsko izobrazbo, najmanj pa je brezposelnih s terciarno izobrazbo, vendar se stopnja 

teh iz leta v letu zvišuje (Priloga 11). Najvišjo stopnjo brezposelnosti z osnovnošolsko, 

srednješolsko in terciarno izobrazbo, za obdobje 2000–2010, ima pomurska regija (Priloga 

11). Najnižjo stopnjo brezposelnosti z osnovnošolsko in s srednješolsko izobrazbo, za 

obdobje 2000–2010, ima goriška regija (Priloga 11). Najnižjo stopnjo brezposelnosti s 

terciarno izobrazbo, za obdobje 2000–2010, ima jugovzhodna Slovenija (Priloga 11). 

Iz Levenovega F-preizkusa (Preglednica 19) lahko ugotovimo, da imajo pomurska, koroška, 

spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija, notranjsko-kraška, goriška in obalno-kraška 

statistična regija stopnjo značilnosti večjo od 0,05, kar pomeni, da so variance enake. 

Podravska, savinjska, zasavska, osrednjeslovenska in gorenjska statistična regija imajo 

različne variance, saj je stopnja značilnosti manjša od 0,05.  

Preglednica 19: Testi 

Regija Levenov 

test 

Stop. znač. 

Leven. testa  

Vrsta testa Vrednost 

testa 

Točna stop. 

znač. 

Pomurska 0,530 0,594 ANOVA 79,310 0,000 

Podravska 8,502 0,001 Welch 55,294 0,000 

Koroška 0,317 0,731 ANOVA 15,622 0,000 

Savinjska 4,617 0,018 Welch 64,200 0,000 

Zasavska 12,093 0,000 Welch 61,053 0,000 

Spodnjeposavska 2,371 0,111 ANOVA 46,431 0,000 

JV Slovenija 2,800 0,077 ANOVA 79,553 0,000 

Osrednjeslovenska 8,277 0,001 Welch 74,240 0,000 

Gorenjska 4,701 0,017 Welch 42,967 0,000 

Notranjsko-kraška 1,930 0,163 ANOVA 24,562 0,000 

Goriška 1,707 0,198 ANOVA 13,497 0,000 

Obalno-kraška 2,480 0,101 ANOVA 74,192 0,000 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 

Test je za vse regije pokazal statistično značilne razlike. Ugotovili smo, da obstajajo razlike 

med skupinami, kar pomeni, da se brezposelnost v pomurski, podravski, koroški, savinjski, 

zasavski, spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, gorenjski, notranjsko-

kraški, goriški in obalno-kraški statistični regiji med različno izobraženimi razlikuje.  

Iz preglednice 20, ki podaja opisne spremenljivke za celotno Slovenijo, je razvidno, da je 

velikost vzorca 11. V Sloveniji je največ brezposelnih z osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, 
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sledijo pa brezposelni s srednješolsko stopnjo izobrazbe. Najmanj je brezposelnih s terciarno 

stopnjo izobrazbe. 

Preglednica 20: Opisne spremenljivke - stopnja registrirane brezposelnosti po 

izobrazbi za Slovenijo, na dan 31. 12., za obdobje 2000–2010 

Izobrazba Število opazovanj Povprečje Minimum Maksimum 

Osnovnošolska izobrazba 11 7,9191 5,90 9,28 

Srednješolska izobrazba 11 4,7482 3,28 5,65 

Terciarna izobrazba 11 2,6645 2,10 3,82 

Skupaj 33 5,1106 2,10 9,28 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 

Iz Levenovega F-preizkusa (Preglednica 21) lahko ugotovimo, da ima celotna Slovenija 

stopnjo značilnosti manjšo od 0,05, kar pomeni, da so variance različne. 

Preglednica 21: Levenov F-test in Welchev robustni test - stopnja registrirane 

brezposelnosti po izobrazbi za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

Levenov F-

test 

Točna stopnja 

značilnosti 

Welchev test Točna stopnja 

značilnosti 

5,099 ,012 89,860 ,000 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com; SPSS. 

Ker so variance različne, uporabimo Welchev robustni test (Preglednica 21), ki je pokazal 

statistično značilne razlike. Ugotovimo lahko, da obstajajo razlike med skupinami, kar 

pomeni, da se brezposelnost med različno izobraženimi razlikuje v celotni Sloveniji.  

S pomočjo ANOVE smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje 

med različno izobraženimi po statističnih regijah in v celotni Sloveniji. Hipotezo v celoti 

lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po izobrazbi razlikuje v vseh 

statističnih regijah. Izračuni so pokazali, da se stopnja brezposelnosti med različno 

izobraženimi v Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 

4.5 Model demografskih dejavnikov brezposelnosti 

V tem poglavju s pomočjo multiple regresije ugotavljamo, ali imajo demografski dejavniki 

statistično značilen vpliv in kako demografski dejavniki, kot so spol, starost in izobrazba, ter 

ostali dejavniki vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji.  

Že v poglavju 4.1 smo opisali, da je multipla regresija izdelana na podlagi sekundarnih 

podatkov za obdobje 2000–2010, ki smo jih pridobili na spletnih straneh SURS (SURS 2000; 

SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; SURS 2007b; 
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SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; SURS 

2012g) in ZRSZ (Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com), za dvanajst statističnih regij v Sloveniji.  

Z zbiranjem podatkov smo imeli precej težav, saj je težko dobiti veliko število primerljivih 

podatkov. Podatke smo relativizirali na prebivalstvo, da bi izločili vpliv različnih velikosti.  

Kot odvisno spremenljivko smo vzeli stopnjo registrirane brezposelnosti, saj želimo ugotoviti, 

kako demografski dejavniki, kot so spol, starost, izobrazba in zaposleno prebivalstvo, ter 

ostali dejavniki vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji.  

Med pojasnjevalne spremenljivke smo vključili naslednje spremenljivke, za katere menimo, 

da zelo močno vplivajo na brezposelnost: 

 % žensk - menimo, da med brezposelnimi osebami še vedno prevladujejo ženske, zato 

pričakujemo pozitivno povezavo s stopnjo registrirane brezposelnosti; 

 % odraslih - zadnja leta se mladost podaljšuje v pozna dvajseta oziroma zgodnja trideseta 

leta in šele po končanem študiju osebe iščejo prvo zaposlitev. Pričakujemo pozitivno 

povezavo s stopnjo registrirane brezposelnosti; 

 % starih - pričakujemo pozitivno povezavo, saj je v Sloveniji, v obdobju 2000–2010, 

največ brezposelnih starih od 50 do 64 let; 

 % osnovnošolske izobrazbe - v obdobju 2000–2010 je v Sloveniji največ brezposelnih z 

osnovnošolsko izobrazbo, zato pričakujemo zelo močno in pozitivno povezavo; 

 % srednješolske izobrazbe - srednješolsko izobrazbo ima končano zelo veliko 

prebivalcev v Sloveniji, tudi stopnja brezposelnosti s srednješolsko izobrazbo je visoka, 

zato pričakujemo pozitivno povezavo; 

 % zaposlenega prebivalstva - predpostavljamo, da bo povezava negativna, saj več kot je 

zaposlenih prebivalcev, manj je brezposelnih; 

 % prebivalstva - pričakujemo pozitivno povezavo, saj več kot je prebivalcev, večja je 

verjetnost, da bo več brezposelnih; 

 BDP na prebivalca - predpostavljamo, da imajo regije z višjim BDP na prebivalca nižjo 

stopnjo brezposelnosti. Če se izboljša gospodarska aktivnost, se izboljšajo zaposlitvene 

zmožnosti, stopnja brezposelnosti se zmanjša. Spremenljivko smo vključili kot kontrolno 

spremenljivko; 

 bruto plača na prebivalca - menimo, da višja kot bo bruto plača na prebivalca, več ljudi 

bo zaposlenih, saj bodo imeli motivacijo za delo, posledično bo nižja stopnja 

brezposelnosti. Spremenljivko smo vključili kot kontrolno spremenljivko; 

 bruto investicije v nova osnovna sredstva - menimo, da investicije vplivajo na 

brezposelnost tako, da več investicij zmanjšuje brezposelnost. Spremenljivko bruto 

investicije v nova osnovna sredstva smo vključili kot kontrolno spremenljivko; 

 število podjetij - več kot je podjetij v regiji, več je delovnih mest in večja je zaposljivost. 

Spremenljivko smo vključili kot kontrolno spremenljivko;  
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 osebna vozila - spremenljivko smo vključili kot kontrolno spremenljivko, saj menimo, da 

več kot je osebnih vozil, večja je verjetnost, da so osebe zaposlene, saj osebno vozilo 

predstavlja visok mesečni strošek. Ker plača včasih ne pokaže dejanskega stanja, je kot 

premoženjski kazalnik bolje vzeti osebna vozila. 

Metodologija  

S statističnim programom SPSS in multiplo regresijo obdelamo pridobljene sekundarne 

podatke. O multipli regresiji govorimo v primeru, ko na vrednost ene odvisne spremenljivke 

vpliva več neodvisnih spremenljivk. Z regresijsko analizo ocenimo odnos med odvisno 

spremenljivko (stopnjo registrirane brezposelnosti) in neodvisnimi spremenljivkami (% 

žensk, % odraslih, % starih, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske izobrazbe, % 

zaposlenega prebivalstva, % prebivalstva, bruto plače na zaposlenega, BDP na prebivalca, 

bruto investicije v osnovna sredstva, število podjetij in število osebnih vozil).  

Multiplo regresijsko analizo opravimo z metodo Enter, pri kateri sami določamo, katere 

spremenljivke uporabimo in vključimo v model. Ugotovimo povezanost posameznih 

obravnavanih spremenljivk, katere neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno 

spremenljivko in kako ter ocenimo regresijsko funkcijo. S pomočjo pojasnjevalne moči 

modela ugotovimo multipli korelacijski koeficient, determinacijski koeficient, popravljeni 

multipli determinacijski koeficient in oceno standardne napake regresije. Z ANOVO 

ugotavljamo, ali je model kot celota primeren. Ugotovimo parcialni korelacijski koeficient, 

toleranco multikolinearnosti in β za zapis ocene regresijske funkcije. Izdelamo histogram, test 

za normalno porazdelitev ostankov in razsevni diagram za test heteroskedastičnosti. 

Rezultati 

S statističnim programom SPSS in multiplo regresijo smo ocenjevali odnos med stopnjo 

registrirane brezposelnosti in neodvisnimi spremenljivkami. Z uporabljeno metodo Enter smo 

vse spremenljivke v model vključili naenkrat. 

Ugotavljamo povezanost posameznih obravnavanih spremenljivk in variančni faktor (VIF) za 

ugotovitev multikolinearnosti. S pomočjo t-testa ugotavljamo, da spremenljivka bruto plača ni 

statistično značilna, kar pomeni, da nima statistično značilnega vpliva na odvisno 

spremenljivko, zato jo izključimo iz analize. Pri ponovnem izračunu ugotovimo, da imata 

spremenljivki % prebivalcev in osebna vozila zelo visok VIF, in sicer 304,945 oz. 462,552, 

kar je nad 10 in več. Imeli bi težave z multikolinearnostjo. Zato smo tudi spremenljivki % 

prebivalstva in osebna vozila izključili iz analize. 

V statistični program SPSS smo ponovno vnesli spremenljivke in ugotovili, da imajo  

spremenljivke (% žensk, % odraslih, % starih, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske 
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izobrazbe, % zaposlenega prebivalstva, bruto investicije v osnovna sredstva in število 

podjetij) statistično značilen vpliv, VIF pa je nižji od 10, kar pomeni, da nimamo težav z 

multikolinearnostjo (Preglednica 23). Razen spremenljivka BDP na prebivalca ima točno 

stopnjo značilnosti 0,051 in VIF malenkost višji od 10, in sicer 10,880, vendar smo 

spremenljivko vseeno vključili v analizo, saj je to kontrolna spremenljivka. 

S pomočjo pojasnjevalne moči modela (Preglednica 22) smo ugotovili multipli korelacijski 

koeficient, popravljeni multipli determinacijski koeficient, oceno standardne napake regresije, 

ANOVO in točno stopnjo značilnosti. 

Preglednica 22: Pojasnjevalna moč modela 

Model Multipli 

korel. koef. 

Determ. 

koef. 

Popravljen 

Mul. Det. koef. 

Standardna 

napaka 

F test Točna stopnja 

značilnosti 

1 0,875
a
 0,766 0,749 1,75363 44,354 0,000 

a. Konstanta, bruto investicije, % odraslih, % žensk, % zaposlenih, % starih, % srednje 

izobrazbe, št. podjetij, % osnovne izobrazbe, BDP na preb. 

b. Odvisna spremenljivka: Stopnja registrirane brezposelnosti. 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; 

SURS 2012g; SPSS. 

Popravljeni multipli determinacijski koeficient znaša 0,749 in pomeni, da imamo zelo močno 

povezavo. To tudi pomeni, da je 74,9 % variabilnosti stopnje registrirane brezposelnosti, 

pojasnjeno z linearnim vplivom spremenljivk, kot so % žensk, % odraslih, % starih, % 

osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske izobrazbe, % zaposlenih, BDP na prebivalca, 

število podjetij in bruto investicije. Z ANOVO smo ugotovili, da je model kot celota primeren, 

saj vključuje vsaj eno spremenljivko, ki ima statistično značilen vpliv (F-test znaša 44,354, 

točna stopnja značilnosti pa je 0,000). Z analizo smo lahko nadaljevali, ker je vsaj ena 

spremenljivka statistično značilna. Spremenljivka je statistično značilna, če je variiranje 

regresije znatno večje od variiranja ostanka.                        

Iz preglednice 23 so razvidni konstanta, parcialni regresijski koeficient, parcialni korelacijski 

koeficient, toleranca multikolinearnosti in β za zapis ocene regresijske funkcije.  
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Preglednica 23: Koeficienti, pomembni za multiplo regresijo 

Spremenljivka Koeficient Standardna 

napaka 

t-test Točna 

stopnja 

značilnosti 

Parcialni 

korelac. 

koeficient 

Toleranca / VIF 

konstanta -125,082 25,301 -4,944 0,000 - - 

% žensk 1,406 ,401 3,505 0,001 0,302 0,490 / 2,039 

% odraslih 1,672 0,285 5,869 0,000 0,469 0,756 / 1,323 

% starih 0,700 0,160 4,379 0,000 0,369 0,373 / 2,682 

% osnovne izob. 0,342 0,062 5,553 0,000 0,449 0,122 / 8,170 

% srednje izob. 0,265 0,054 4,930 0,000 0,408 0,209 / 4,777 

% zaposlenih -0,378 0,064 -5,884 0,000 -0,470 0,597 / 1,675 

BDP na preb. -0,000 0,000 -1,968 0,051 -0,175 0,092 / 10,880 

Število podjetij 0,000 0,000 4,414 0,000 0,371 0,180 / 5,542 

Bruto investicije -0,001 0,000 -3,683 0,000 -0,316 0,296 / 3,382 

Število opazovanj 132      

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f;  

SURS 2012g; SPSS. 

Zapis regresijskega modela 

          y = α + β1X1  + β2X1 +…+ βnXn + ε 

St. reg. brezp. = α + β1 % žensk + β2 % odraslih + β3 % starih + β4 % osnovne izobrazbe + β5 

% srednje izobrazbe - β6 % zaposlenih - β7 BDP na preb. + β8 število podjetij - β9 bruto 

investicije +  ε. 

Ocenjena regresijska funkcija 

St. reg. brezp.ˆ = -125,082 + 1,406 % žensk + 1,672 % odraslih + 0,700 % starih + 0,342 % 

osnovne izobrazbe +  0,265 %  srednje izobrazbe - 0,378 % zaposlenih - 0,000 BDP na preb. + 

0,000 število podjetij - 0,001 bruto investicije.  

Iz lastnega izračuna in ocenjene regresijske funkcije je razvidno, da spremenljivke, kot so % 

žensk, % odraslih, % starih, % osnovne izobrazbe, %  srednje izobrazbe in število podjetij, 

pozitivno vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti, % zaposlenih, BDP na prebivalca in 

bruto investicije pa na stopnjo registrirane brezposelnosti vplivajo negativno. 

Iz modela je razvidno, da nimamo težav z multikolinearnostjo, saj je toleranca višja od 0,1, 

VIF pa je nižji od 10. Spremenljivka BDP na prebivalca ima VIF malenkost višji od 10, in 

sicer 10,880, vendar smo spremenljivko vseeno vključili v multiplo regresijo, saj je to 

kontrolna spremenljivka.   
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Normalna porazdelitev ostankov je razvidna iz histograma. 

 

Slika 2: Histogram 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; 

SURS 2012g; SPSS. 

Iz testa normalne porazdelitve je razvidno, da nimamo težav z normalno porazdelitvijo, saj ni 

velikih odstopanj od diagonale. 

 

Slika 3: Test normalne porazdelitve 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; 

SURS 2012g; SPSS. 

Iz razsevnega diagrama je razvidno, da nimamo heteroskedastičnosti in so rezultati s tega 

vidika zanesljivi ter točni. 
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Slika 4: Razsevni diagram 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012f; 

SURS 2012g; SPSS. 

V tem poglavju smo želeli ugotoviti, ali imajo demografski dejavniki statistično značilen 

vpliv in kako demografski dejavniki, kot so spol, starost in izobrazba, ter ostali dejavniki 

vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji.  

S pomočjo multiple regresije smo ugotovili, da imajo demografski dejavniki, kot so spol, % 

žensk, starost, % odraslih, % starih, izobrazba, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske 

izobrazbe in % zaposlenega prebivalstva, statistično značilen vpliv na brezposelnost. Model je 

kot celota primeren. Med pojasnjevalne spremenljivke smo vključili spremenljivke, za katere 

smo bili mnenja, da zelo močno vplivajo na brezposelnost. Ugotovili smo, da imamo zelo 

močno povezavo, normalno porazdelitev ostankov in nimamo težav z multikolinearnostjo ter 

heteroskedastičnostjo. Demografski dejavniki so pomembne spremenljivke. 

Rezultate povezav spremenljivk s stopnjo registrirane brezposelnosti smo dobro predvideli, 

saj je iz lastnih izračunov in ocenjene regresijske funkcije razvidno, da spremenljivke, kot so 

% žensk, % odraslih, % starih, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske izobrazbe in 

število podjetij, pozitivno vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti, % zaposlenih, BDP 

na prebivalca in bruto investicije pa negativno vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti. 

Višji kot je bil % žensk, % odraslih, % starih, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske 

izobrazbe in število podjetij, višja je bila stopnja registrirane brezposelnosti, v obdobju 2000–

2010. Višji kot je bil % zaposlenih, BDP na prebivalca in bruto investicije, nižja je bila 

stopnja registrirane brezposelnosti. 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da so bili v obdobju 2000–2010 demografski dejavniki, kot 

so spol, starost, izobrazba in zaposleno prebivalstvo, pomembne spremenljivke, ki so zelo 

močno vplivale na brezposelnost, od njih pa je bila odvisna tudi stopnja registrirane 

brezposelnosti. 
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5 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Ugotovili smo, da se brezposelnost pojavlja v celotni Sloveniji. Poznamo več vrst 

brezposelnosti, in sicer je ta lahko prostovoljna, frikcijska, čakalna, sezonska, ciklična, 

strukturna, tehnološka, podzaposlenost, latentna in naravna. V Sloveniji imamo registrsko 

merjenje in anketno merjenje brezposelnosti (anketa o delovni sili - ADS), ki se med seboj 

razlikujeta glede na način zbiranja podatkov in opredelitve kategorij. Trg dela je v Sloveniji 

opredeljen z različnimi zakonodajnimi akti in spada pod Ministrstvo RS za delo, družino in 

socialne zadeve. Program APZ je za leti 2010 in 2011 predvidel vključevanje v štiri ukrepe, in 

sicer svetovanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje 

zaposlovanja in samozaposlovanja ter programi za povečanje socialne vključenosti. Slovenija 

je razdeljena na dvanajst statističnih regij. Stopnja registrirane brezposelnosti se v večini 

statističnih regijah v Sloveniji od leta 2000 do leta 2008 zmanjšuje, od leta 2009 pa narašča, 

kar je posledica gospodarske krize. Najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti je od leta 

2000 do leta 2010 imela pomurska regija. Analizirali smo demografske dejavnike, kot so spol, 

starost in izobrazba.  

Na podlagi teorije in raziskav smo ugotovili, da ima ženska kljub enakosti med spoloma še 

vedno slabši položaj na trgu dela kakor moški. Razlike se pojavljajo med prebivalstvom, 

številom brezposelnih oseb, številom zaposlenih oseb in zaslužkom. Po podatkih ZRSZ smo 

ugotovili, da v vseh statističnih regijah prevladuje en spol, nikoli ni enako število 

brezposelnih žensk in moških. Od leta 2008 se  povečuje število brezposelnih moških, kar je 

posledica gospodarske krize, predvsem v gradbeništvu.  

S pomočjo t-testa za odvisna vzorca smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v 

povprečju razlikuje med moškimi in ženskami po statističnih regijah in v celotni Sloveniji. 

Hipoteze v celoti ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po spolu ne 

razlikuje v vseh statističnih regijah. V pomurski, podravski, koroški, savinjski, zasavski in 

osrednjeslovenski statistični regiji se brezposelnost po spolu razlikuje. V spodnjeposavski, 

jugovzhodni Sloveniji, gorenjski, notranjsko-kraški, goriški in obalno-kraški statistični regiji 

pa kljub temu, da je stopnja brezposelnosti žensk oz. moških višja, ne prihaja do večjih razlik 

med spoloma, zato ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti po spolu razlikuje. Izračuni 

so pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti med spoloma v Sloveniji 

razlikuje, v obdobju 2000–2010. 

Čeprav agregatni podatki ne kažejo razlik med spoloma, pa druge raziskave potrjujejo še 

vedno slabši položaj žensk na trgu dela. Menimo, da je nujna aktivnejša vključitev moških v 

opravljanje gospodinjskih del in vzgojo otrok. Z večjo pomočjo moža bo ženska uspešneje 

usklajevala poklicno in družinsko življenje. Družinam je treba zagotoviti fleksibilno in 

prijazno delovno okolje, učinkovit sistem porodniškega ter starševskega dopusta za oba spola, 
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zadostna nadomestila ženskam v času nosečnosti in kakovostno ter cenovno dostopno varstvo 

otrok. 

Iz teorije in različnih raziskav smo ugotovili, da imajo na trgu dela največ težav pri zaposlitvi 

brezposelni stari od 50 do 64 let in mladi. Zadnja leta se obdobje mladosti podaljšuje v pozna 

dvajseta oziroma zgodnja trideseta leta, ker se mladi dlje časa izobražujejo in v vse večjem 

številu zapuščajo izobraževanje šele po pridobitvi visoke izobrazbe. Zato se zmanjšuje delež 

brezposelne mladine od 15 do 24 let in povečuje delež brezposelnih odraslih od 25 do 49 let, 

ker na trg delovne sile vstopajo pozneje. 

S pomočjo metode ANOVA smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v povprečju 

razlikuje med mladimi, odraslimi in starimi po statističnih regijah ter v celotni Sloveniji. 

Hipoteze v celoti ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po starosti ne 

razlikuje v vseh statističnih regijah. V spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji, 

osrednjeslovenski, gorenjski in goriški statistični regiji se brezposelnost med mladimi, 

odraslimi in starimi razlikuje. Za pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, 

notranjsko-kraško in obalno-kraško statistično regijo pa ne moremo trditi, da se stopnja 

brezposelnosti po starosti razlikuje. 

Izračuni so pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti med različno starimi v 

Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 

Od junija 2010 je uvedena posebna olajšava za zaposlitev mlajših od 26 let in starejših od 55 

let, ki jih je delodajalec zaposlil za nedoločen čas in so že več kot pol leta prijavljeni na 

ZRSZ. Menimo, da bi delodajalci morali bolj izkoristiti to olajšavo, ki naj bi spodbudila 

zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, saj je za takšne delavce 45 % plače neobdavčene. 

Starejši brezposelni bi se morali bolj prilagoditi in vključevati v različna izobraževanja in 

tečaje. 

Izobrazba ni več zadosten pogoj za zaposlitev oziroma za boljši položaj na trgu delovne sile, 

temveč postaja nujen pogoj. Danes nobena izobrazba in nobena kvalifikacija ne zagotavljata 

več zaposlenosti. Družba zahteva od nas vsakodnevno izobraževanje.  

Ugotovili smo, da v vseh statističnih regijah prevladuje stopnja brezposelnosti oseb z 

osnovnošolsko izobrazbo, sledijo brezposelni s srednješolsko izobrazbo, najmanj pa je 

brezposelnih s terciarno izobrazbo. 

S pomočjo ANOVE smo želeli dokazati, da se stopnja brezposelnosti v povprečju razlikuje 

med različno izobraženimi po statističnih regijah in v celotni Sloveniji. Hipotezo lahko v 

celoti potrdimo, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po izobrazbi razlikuje v vseh 

statističnih regijah. Izračuni so pokazali, da se stopnja brezposelnosti med različno 

izobraženimi v Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 
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V Sloveniji je veliko registrirano brezposelnih s I.–III. stopnjo izobrazbe. Država bi morala 

spodbujati brezposelne, da se vključijo v programe za pridobitev vsaj osnovnošolske 

izobrazbe, saj so to manj izobražene osebe in so bolj izpostavljene brezposelnosti. Več 

štipendij, oglaševanja in ugodnosti bi morali dati v poklicne in strokovne izobrazbe, tako bi se 

mladi odločali za manj kvalificirane poklice in ne bi bilo treba uvažati tuje delovne sile. 

Država bi morala poskrbeti, da se šolstvo poveže z gospodarstvom, s podjetji in samostojnimi 

podjetniki, uvesti bi morali več prakse ter študentom zagotoviti pripravništvo. Študentje bi že 

v času študija pridobili ustrezno prakso in znanje, po končanem študiju pa bi bili usposobljeni 

samostojno delati ter bi hitreje dobili zaposlitev. 

V četrti hipotezi smo želeli ugotoviti, ali imajo demografski dejavniki statistično značilen 

vpliv in kako demografski dejavniki, kot so spol, starost in izobrazba, ter ostali dejavniki 

vplivajo na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji. S pomočjo statističnega programa 

SPSS in multiple regresije smo ugotovili, da imajo spremenljivke, kot so spol, % žensk, 

starost, % odraslih, % starih, izobrazba, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske 

izobrazbe in % zaposlenega prebivalstva, statistično značilen vpliv, nimamo težav z 

multikolinearnostjo. Imamo namreč zelo močno povezavo. Spremenljivke, kot so % žensk, % 

odraslih, % starih, % osnovnošolske izobrazbe, % srednješolske izobrazbe in število podjetij, 

pozitivno vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti. Spremenljivke, kot so % zaposlenih, 

BDP na prebivalca in bruto investicije, pa vplivajo negativno na stopnjo registrirane 

brezposelnosti. Četrto hipotezo smo potrdili, saj smo ugotovili, da imajo demografski 

dejavniki statistično značilen vpliv. 

Večji kot je bil delež žensk in starih, večja je bila stopnja registrirane brezposelnosti. Od leta 

2000 do leta 2010 je bilo v večini regij v Sloveniji več brezposelnih žensk, starih brezposelnih 

od 50 do 64 let ter brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo. Zadnja leta se obdobje mladosti 

podaljšuje v pozna dvajseta oziroma zgodnja trideseta leta, zato se povečuje delež odraslih 

brezposelnih in zmanjšuje delež mladih. Povečuje se tudi delež brezposelnih s terciarno 

izobrazbo, saj se obdobje šolanja podaljšuje, vendar je še vedno največ brezposelnih z 

osnovnošolsko izobrazbo, sledijo pa brezposelni s srednjo stopnjo izobrazbe. Na podlagi 

navedenega smo ugotovili, da so bile v obdobju 2000–2010 demografski dejavniki, kot so 

spol, starost, izobrazba in zaposleno prebivalstvo, pomembne spremenljivke, ki so zelo 

močno vplivale na brezposelnost, od njih pa je bila odvisna tudi stopnja registrirane 

brezposelnosti.  
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6 SKLEP 

Namen in cilj magistrske naloge je dosežen, saj smo analizirali demografske dejavnike, kot so 

spol, starost in izobrazba, ter ugotovili, kateri od teh dejavnikov vplivajo na brezposelnost v 

Sloveniji, proučevano po statističnih regijah. Analizirali smo literaturo s področja 

brezposelnosti in demografskih dejavnikov, zbrali podatke o brezposelnosti, spolu, starosti, 

izobrazbi in delovno aktivnem prebivalstvu po statističnih regijah. Podatke smo analizirali in 

določili vpliv demografskih dejavnikov na brezposelnost. S pomočjo programa SPSS smo 

dokazovali raziskovalne hipoteze.  

V magistrski nalogi smo do neke mere razjasnili in opisali brezposelnost, vrste brezposelnosti 

in merjenje brezposelnosti. Predstavili smo trg dela v Sloveniji, pomembne zakonodajne akte, 

institucije trga dela, aktivno politiko zaposlovanja in trg dela po statističnih regijah. 

Analizirali smo demografske dejavnike, kot so spol, starost in izobrazba, ter opisali tudi druge 

dejavnike. Na podlagi analize smo ugotovili, da se brezposelnost pojavlja glede na spol, 

starost in izobrazbo. S pomočjo hipotez smo želeli dokazati, da se brezposelnost razlikuje 

glede na spol, starost in izobrazbo po statističnih regijah v Sloveniji, v obdobju 2000–2010.  

Ugotovili smo, da se brezposelnost po spolu ne razlikuje v vseh statističnih regijah, zato prve 

hipoteze ne moremo v celoti potrditi. V pomurski, podravski, koroški, savinjski, zasavski in 

osrednjeslovenski statistični regiji se brezposelnost po spolu razlikuje. V spodnjeposavski, 

jugovzhodni Sloveniji, gorenjski, notranjsko-kraški, goriški in obalno-kraški statistični regiji 

pa kljub temu, da je stopnja brezposelnosti žensk oz. moških višja, ne prihaja do večjih razlik 

med spoloma, zato ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti po spolu razlikuje. Izračuni 

so pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja brezposelnosti med spoloma v Sloveniji 

razlikuje, v obdobju 2000–2010.  

Tudi druge hipoteze nismo v celoti potrdili, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po starosti 

ne razlikuje v vseh statističnih regijah. V spodnjeposavski, jugovzhodni Sloveniji 

osrednjeslovenski, gorenjski in goriški statistični regiji se brezposelnost med mladimi, 

odraslimi in starimi razlikuje. Za pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, 

notranjsko-kraško in obalno-kraško statistično regijo pa ne moremo trditi, da se stopnja 

brezposelnosti po starosti razlikuje. Izračuni so pokazali, da ne moremo trditi, da se stopnja 

brezposelnosti med različno starimi v Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 

Tretjo hipotezo smo v celoti potrdili, saj smo ugotovili, da se brezposelnost po izobrazbi 

razlikuje v vseh statističnih regijah. Izračuni so pokazali, da se stopnja brezposelnosti med 

različno izobraženimi v Sloveniji razlikuje, v obdobju 2000–2010. 
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V četrti hipotezi smo ugotovili, da imajo demografski dejavniki, kot so spol, starost, 

izobrazba in zaposleno prebivalstvo, statistično značilen vpliv ter zelo močno vplivajo na 

brezposelnost, v obdobju 2000–2010.  

Menimo, da bi morale institucije, ki se ukvarjajo z brezposelnostjo, več truda nameniti 

izobraževanju lastnega kadra, saj bi zaposleni le tako tudi res razumeli in poznali 

razpoložljivo zakonodajo, težave brezposelnih, probleme, ki nastajajo zaradi brezposelnosti, z 

novimi zaposlitvami brezposelnih in bi se tako lažje kosali z reševanjem tega problema.   

ZRSZ in institucije izobraževanja bi se morale bolj povezati z gospodarstvom in 

brezposelnimi, saj bi le tako bili bolj uspešni pri reševanju tega problema. Treba je prevetriti 

tudi določeno zakonodajo, ki ni učinkovita za odpravljanje brezposelnosti, temveč jo celo 

povečuje. Resorno ministrstvo bi moralo pri pripravi reforme trga dela in soočanju z 

brezposelnostjo upoštevati demografske dejavnike, za katere smo ugotovili, da pomembno 

vplivajo na brezposelnost. S skupno pomočjo vseh, ki so udeleženi, prizadeti ali kakor koli 

sodelujejo na trgu dela, bi lahko težave, povezane z brezposelnostjo, reševali bolj učinkovito. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Stopnja registrirane brezposelnosti, v %, po statističnih regijah in za 

Slovenijo 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 16,70 16,30 17,70 17,60 16,80 17,10 15,70 13,40 12,19 15,88 18,96 

Podravska 18,10 17,40 17,10 15,80 14,20 13,50 12,70 10,40 9,10 11,93 13,48 

Koroška  9,90 9,90 11,30 12,20 11,40 10,60 10,10 8,10 7,28 10,88 13,10 

Savinjska 13,10 13,10 13,60 13,10 12,50 12,70 11,60 9,40 7,99 10,34 11,86 

Zasavska 14,90 14,30 14,80 15,60 14,40 13,80 12,00 9,70 8,23 11,01 11,91 

Spodnjepos. 13,40 13,90 14,10 14,60 12,70 11,50 10,50 8,90 7,73 10,18 12,22 

JV Slovenija 10,40 9,60 9,70 8,40 8,20 8,80 8,60 7,00 6,29 8,86 10,02 

Osrednjeslo. 8,80 8,00 7,70 7,50 7,50 7,60 7,20 5,90 5,03 6,81 8,50 

Gorenjska  9,70 8,70 8,20 8,00 7,60 7,30 6,40 4,90 4,36 6,95 8,11 

Notr.-kraš. 10,40 9,40 8,80 8,60 8,10 7,90 7,00 5,40 4,92 7,08 8,48 

Goriška 5,90 5,60 6,10 6,30 6,70 6,50 6,20 4,90 4,24 7,08 8,55 

Obaln.-kraš. 8,80 8,70 8,30 8,00 7,90 7,50 7,20 6,30 5,21 6,88 7,87 

Slovenija 11,80 11,80 11,30 11,00 10,40 10,20 8,60 7,30 7,00 10,30 11,80 

Vir: Pečar 2008;  Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., 

tina.kofalt@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Priloga 2 

 

Priloga 2: Prebivalci po statističnih regijah v Sloveniji, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 124969 124329 123948 123550 123073 122717 122453 122068 121824 119537 119548 

Podravska 319605 319717 320078 319804 319426 319114 319235 319706 321781 322900 323343 

Koroška  74047 74075 74027 73901 73860 73839 73754 73619 73714 72481 72812 

Savinjska 256331 256407 256871 256968 256810 256752 257375 258480 261243 258845 260025 

Zasavska 46451 46201 46123 45919 45762 45547 45356 45229 45226 44750 44706 

Spodnjep. 69844 69702 69814 69895 70055 69826 69.899 70058 70.353 69.900 70192 

JV Sloven. 137926 138098 138380 138644 138848 139095 139747 140258 141547 141166 142092 

Osrednjesl. 487789 490148 492117 493432 495101 496675 500021 503935 508607 521965 529646 

Gorenjska  196477 196701 197277 197648 197834 198342 199085 199902 201254 201779 202903 

Notr.-kraš. 50544 50585 50760 50775 50913 51032 51173 51483 52083 51728 52217 

Goriška 120444 120314 120413 119938 119742 119622 119628 119477 120329 118533 119080 

Obaln.-kra. 103328 103817 104218 104559 105009 105029 105632 106162 107905 108778 110412 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Priloga 3 

 

Priloga 3: Delež delovno aktivnega prebivalstva, za obdobje 2000–2010 

Regije 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 36,11 36,26 35,99 34,93 35,22 34,39 34,51 35,39 35,68 34,75 32,78 

Podravska 35,19 36,01 36,37 35,99 36,09 37,13 37,75 39,32 40,37 38,68 37,42 

Koroška  36,24 36,62 35,87 34,65 34,68 35,71 35,78 36,59 37,01 35,80 33,80 

Savinjska 39,37 39,71 39,21 38,56 38,49 40,58 40,46 41,77 42,67 41,78 40,06 

Zasavska 32,72 31,78 30,57 29,21 28,93 29,88 29,73 29,94 29,83 28,66 27,67 

Spodnjeposa 34,90 34,35 34,15 32,60 32,25 33,36 33,68 34,69 35,76 35,27 33,66 

JV Sloven. 35,95 38,06 37,93 37,21 37,49 38,72 38,67 39,84 40,18 38,78 37,40 

Osrednjeslo. 45,25 45,59 46,52 47,18 48,21 50,58 52,07 53,71 55,28 53,58 52,00 

Gorenjska  35,25 35,89 36,11 35,70 35,48 36,36 35,89 36,50 36,92 35,55 34,76 

Notr.- kraš. 35,77 35,95 35,32 34,61 33,90 35,16 34,31 35,16 35,38 35,62 34,14 

Goriška 37,79 38,40 38,14 37,43 37,23 39,09 39,40 40,86 41,78 40,69 39,06 

Obaln.-kraš. 38,79 38,76 39,11 38,92 38,58 40,99 41,63 43,22 43,98 43,52 42,24 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Priloga 4 

 

Priloga 4: Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem mladih od 15 

do 24 let, po statističnih regijah in v Sloveniji 

 

 

 

 

   

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 



 

 

 



Priloga 5 

 

Priloga 5: Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem odraslih od 25 

do 49 let, po statističnih regijah in v Sloveniji 

 

 

 

  

 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 

 



 

 

 



Priloga 6 

 

Priloga 6: Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem starih od 50 

do 64 let, po statističnih regijah in za Slovenijo 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 

 



 

 



Priloga 7 

 

Priloga 7: Starost po regijah - opisne spremenljivke 

Regija Število opazovanj Povprečje 

Mladi Odrasli Stari Mladi Odrasli Stari 

Pomurska 11 11 11 11,2091 11,2182 10,1573 

Podravska 11 11 11 8,2909 9,2691 8,5255 

Koroška  11 11 11 5,8973 6,9082 5,3809 

Savinjska 11 11 11 7,5382 7,8100 7,6618 

Zasavska 11 11 11 9,1045 8,4145 6,9418 

Spodnjeposavska 11 11 11 6,0155 7,9527 8,7291 

JV Slovenija 11 11 11 4,2636 5,3527 6,0136 

Osrednjeslovenska 11 11 11 3,5782 4,9982 6,0555 

Gorenjska  11 11 11 3,3664 4,2991 6,6318 

Notranjsko-kraška 11 11 11 4,8745 5,0436 5,8700 

Goriška 11 11 11 3,1700 4,1455 4,4936 

Obalno-kraška 11 11 11 4,3373 4,9209 5,2036 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 



 

 



Priloga 8 

 

Priloga 8: Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem osnovnošolske 

izobrazbe, po statističnih regijah in za Slovenijo 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 9 

 

Priloga 9: Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem srednješolske  

                    izobrazbe, po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

 

 

 

 

  

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 

 

 



 

 



Priloga 10 

 

Priloga 10:  Korelacija med stopnjo registrirane brezposelnosti in deležem terciarne  

                      izobrazbe, po statističnih regijah in za Slovenijo, za obdobje 2000–2010 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 2000; SURS 2001; SURS 2002; SURS 2003; SURS 2004; SURS 2005; SURS 2006; 

SURS 2007b; SURS 2008; SURS 2009; SURS 2010; SURS 2011a; SURS 2011b; SURS 2012g¸ 

SPSS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 11 

 

Priloga 11: Izobrazba po statističnih regijah - opisne spremenljivke 

Regija Število opazovanj Povprečje 

Osnovna 

izobrazba 

Srednja 

izobrazba 

Terciarna 

izobrazba 

Osnovna 

izobrazba 

Srednja 

izobrazba 

Terciarna 

izobrazba 

Pomurska 11 11 11 11,9709 7,5727 4,3118 

Podravska 11 11 11 10,1018 6,8882 3,2818 

Koroška  11 11 11 6,7636 4,7973 3,4300 

Savinjska 11 11 11 8,2545 6,0345 3,3664 

Zasavska 11 11 11 9,5536 5,7336 2,8909 

Spodnjeposavska 11 11 11 9,0564 5,2473 3,3900 

JV Slovenija 11 11 11 7,1655 3,1409 2,0118 

Osrednjeslovenska 11 11 11 7,2691 3,5745 2,2191 

Gorenjska  11 11 11 5,9191 3,3173 2,1736 

Notranjsko-kraška 11 11 11 5,4827 3,9409 2,7245 

Goriška 11 11 11 4,1427 3,0445 2,3836 

Obalno-kraška 11 11 11 5,7309 3,6482 2,4518 

Vir: Stanislava Lindič - ZRSZ, 25. april 2012, dostopno pri T. K., tina.kofalt@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 


