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POVZETEK 


Diplomsko delo obravnava strukturno brezposelnost v Sloveniji in Posavju. Strukturna 

brezposelnost nastane zaradi neusklajenosti med ponudbo in povprasevanjem po 

dolocenih poklicih. Je dolgotrajna in prizadene vse generacije ljudi. Ugotovila sem, da 

je le-ta prisotna tudi v Posavju, kjer izstopajo predvsem dejavnosti, kot so predelovalne 

dejavnosti, gradbenistvo in trgovina. V predelovalni dejavnosti izstopajo predvsem 

proizvodnja kovinskih izdelkov ter proizvodnja strojev in naprav. Na podlagi naloge 

predlagam, da se v Posavju za zmanjsevanje strukturne brezposelnosti uporabljajo se 

dodatni ukrepi, kot so zmanjsevanje stevila delovnih dovoljenj tujcem, zmanjsevanje 

studentskega dela, pridobitev dodatnih sredstev za samozaposlovanje, privabljanje 
podjetnikov v regijo, spodbujanje mladih k izobraievanju za iskane poklice, vecji 

poudarek pa je potrebno nameniti tudi izobraievanju starejsih. 

Kljucne besede: brezposelnost, trg dela, aktivna politika, Zavod RS za zaposlovanje, 

strukturna brezposelnost, izobrazba, gospodarska kriza 

SUMMARY 

The diploma thesis deals with structural unemployment in Slovenia and in Posavje 

region. It appears because of disparities between supply and demand concerning 

specific jobs. It lasts long and affects all generations. I have found out that it is present 

in the region Posavje as well, especially in manufacturing, construction and trade. In the 

area of manufacturing the most dominant are manufacture of fabricated metal products 

and manufacture of machinery and equipment. In order to reduce structural 

unemployment in Posavje I suggest the following measures: reducing the number of 

work permits to foreigners, reducing student work, gaining additional resources for self

employment, attracting sole traders back to the region, stimulating youth for further 

education (for jobs especially needed) and paying more attention to education for 

elderly people. 

Key words: unemployment, labour market, active policy, Employment Service of 

Slovenia, structural unemployment, education, economic crisis 
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1 UVOD 

Brezposelnost je eden pomembnejsih problemov trZnih gospodarstev, ki ima 

stevilne ekonomske, socialne in psiholoske posledice. Brezposelnost opredelimo kot 

stanje brez uradne zaposlitve. Poznarno razlicne vrste brezposelnosti, v mojem 

diplomskem delu pa je poudarek na strukturni brezposelnosti. 

Do strukturne brezposelnosti pride zaradi neenakosti med ponudbo in 

povpraSevanjem po dolocenih poklicih, vzrok za to pa je hiter tehnoloski razvoj 

(Hrovatin 2003). Ta vrsta brezposelnosti je v Sloveniji ze od nekdaj predstavljala velik 

problem, saj je po navadi dolgotrajna in prizadene vse generacije ljudi. Z gospodarsko 

krizo pa se je situacija nekoliko spremenila, saj so se zaradi velikega stevila novo 

prijavljenih brezposelnih oseb strukturna neskladja nekoliko prikrila (Brenk 2010). 

V zadnjem letu je stevilo brezposelnih povsod poraslo, kar je predvsem posledica 

gospodarske krize, v Posavju paje stopnja brezposelnosti se nekoliko visja od povprecja 

Slovenije. Ravno zato sem se odlocila, da raziscem stanje v Posavju in ga primerjarn s 

stanjem v celotni Sloveniji. 

Diplomske naloge sem se 10tHa z narnenom, da bi ugotovila vzroke za vecjo 

brezposelnost v Posavju kot v Sloveniji kot celoti s proucevanjem strukturne 

brezposelnosti in dolocanjem njene razlike med Posavjem in Slovenijo. Narnen je tudi 

podati dodatne predloge za zmanjsanje brezposelnosti v Posavju s posebnim poudarkom 

na struktumi brezposelnosti. 

Cilj diplomskega dela je najprej analizirati sarno teorijo brezposelnosti, nato pa 

pridobiti podatke 0 struktumi brezposelnosti v Evropske unije (v nadaljevanju EU), 

Sloveniji in Posavju ter jih med seboj primerjati. Na koncu pa je cilj s pomocjo 

raziskanega se poiskati nekatere dodatne resitve, poleg ze obstojecih, s pomocjo katerih, 

bi po mojem mnenju se lahko zmanjsevali strukturno brezposelnost v Posavju. 

Da bi uresnicila cilje, ki sem si jih zastavila, sem uporabila razlicne metode. Pri 

teoreticnem delu sem si pomagala s pregledom in povzemanjem obstojece literature, ki 

je bila dostopna tako v domacem kot v tujem jeziku. V empiricnem delu diplomske 

naloge pa sem uporabila komparativno metodo, ki je temeljila na analizi podatkov, 

pridobljenih iz Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ ) in Statisticnega 

urada Evropske unije (v nadaljevanju EUROSTAT). Slednje podatke sem med sabo 

primerjala ter jih predstavila glede na deleze. 

Diplomska naloga poleg uvoda obsega se stiri poglavja, in sicer je na zacetku v 

drugem poglavju predstavljena sarna teorija brezposelnosti, ki mislim, da narn mora biti 

poznana, preden nadaljujem z raziskavarni. V tern poglavju je opredeljen pojem 
brezposelnosti, vrste brezposelnosti ter nacina, na katera se v Sloveniji meri stopnja 

brezposelnosti. Predstavljeni so tudi vzroki za nastanek brezposelnosti in posledice, ki 



Uvod 

jih le-ta pusti za sabo. Ker se mi zdi pomembno, da se brezposelni zavedajo svojih 

pravic, sem v to poglavje vkljucila tudi to. 

Ker pa je v mojem diplomskem delu poudarek na strukturni brezposelnosti, se v 

tretjem poglavju osredotocim na ta pojav. Najprej sem pregledala, kaksno je stanje v EU 

ga analizirala, opisala ter nekatere podatke predstavila tudi z grafi in tabelami, da so le

ti bolje vidni. Nato se v tern poglavju osredotocim na Slovenijo in Posavje, ti podatki mi 

bodo prisli pray tudi kasneje. 

Sledi cetrto poglavje, katerega sestavni del so primerjave strukturne brezposelnosti 

Posavja s celotno Slovenijo. Tu sem analizirala stanje brezposelnosti po spolu, starosti, 

izobrazbi, trajanju brezposelnosti ter brezposelne glede na panogo dejavnosti. Pray tako 

so v tern poglavju predstavljene razlike in podobnosti med strukturno brezposelnostjo v 

Posavju in Sloveniji. 

Za tern sledi pray tako pomembno peto poglavje, saj obravnava obstojece ukrepe, ki 

jih ZRSZ uporablja za zmanjsevanje brezposelnosti ter dodatne ukrepe, ki se mi glede 

na raziskano se zdijo smiselni oz. uporabni. 

Na koncu pa sledijo sklepne ugotovitve, kjer so povzeti naCin dela, morebitne ovire, 

v koliksni meri je bil zastavljeni cilj dosezen ter seznam uporabljene literature in virov. 
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2 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 

ZiZmond (2003, 30) navaja, da je brezposelnost pomemben ekonomski, socialni in 

politieni problem narodnega gospodarstva. Pomemben pojem pri opredelitvi 

brezposelnosti je delovna sila, ki vkljueuje ljudi, stare od 15 do 65 let. Le-ti spadajo v 

aktivno prebivalstvo, ki je sestavljeno iz delovno aktivnega prebivalstva in registriranih 

brezposelnih oseb. Neaktivno prebivalstvo pa sestavljajo osebe, ki so stare 15 let in vee 

in niso razvrseene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (Svetlin 

2009). 

Poznamo pa tudi dye razlieni definiciji brezposelne osebe, in sieer definieijo 

registrirano brezposelne osebe in anketno brezposelne osebe, ki bosta predstavljeni v 

nadaljevanju naslednjega podpoglavja. 

2.1 Merjenje brezposelnosti 

Glede na to, da imamo razliene definicije brezposelnih oseb, se tudi stopnja 

brezposelnosti meri na dva naeina, in sieer kot stopnja registrirane in stopnja anketne 

brezposelnosti. Stopnjo brezposelnosti doloea delovna sila, ki vkljueuje zaposlene in 

brezposelne osebe. 

2.1.1 Registrirana brezposelnost 

Registrirano brezposelna oseba je oseba, ki ni v delovnem razmerju, je prijavljena 

na ZRSZ, je na razpolago za zaposlitev, je aktivna iskalka zaposlitve in je zmoma za 

delo, kar pomeni, da je stara vee kot 15 let in ne vee kot, je po predpisih 0 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnizjo 

zavarovalno dobo ter izpolnjuje splosne zdravstvene pogoje. Ni upokojenee, student, 

dijak, vajenee, udelezenee izobraZevanja odraslih, mlajsi od 26 let, ali udelezenee 

izobraZevanja v skladu s 53. b-elenom Zakona 0 zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, ni udelezena v programu usposabljanja na delovnem mestu na podlagi 

programov aktivne politike zaposlovanja. Lahko je samozaposlena oseba ali lastnik ali 

solastnik gospodarskih druZb, katerih dobieek ni presegel zneska zajameenega 

nadomestila place, ali lastnik, zakupnik, najemnik ali drugi uporabnik kmetijskega ali 

gozdnega zemljiSca s katastrskim dohodkom do visine, ki je doloeena na podlagi za 

vkljuCitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZRSZ 201 Oa). 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v prvem cetrtletju letosnjega leta znasala 10,6 

odstotka (ZRSZ 2010b), izraeunava pa jo Zavod RS za zaposlovanje, m Sleer po 

naslednji formuli: 

Ste\i}o registrirano brezposelnib 
Stopnj aregi.stri:rane brezposeJnosti = X100.Stevilo delo,,'110 aktivnih 0seb 
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Opredelitev brezposelnosli 

2.1.2 Anketna brezposelnost 

Anketne brezposelnosti je v Sloveniji bistveno manj od registrirane brezposelnosti. 

V prvem cetrtletju letosnjega leta je znaSala 7,1 odstotek (SURS 2010). Anketno 

brezposelne osebe so tiste, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem niso delale, vendar 

aktivno iscejo delo in so takoj pripravljene sprejeti delo. Stejejo se tudi tiste, ki so delo 

ze nasle, vendar ga bodo zacele opravljati po anketiranju. V Sloveniji vsako leto anketo 

izvaja SURS. Anketa se mora izvajati skladno z navodili Mednarodne organizacije za 

delo (ILO) in Statisticnega urada Evropske unije (EUROSTAT). Stopnja brezposelnosti 

je odstotni delez brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu (Svetlin 2009). 

2.2 Vzroki brezposelnosti 

Vzrokov za brezposelnost je veliko, v nadaljevanju pa born nastela in opisala Ie 

tiste, ki so v Sioveniji bolj izraziti in so se meni zdelinajpomembnejsi. 

Vpliv gospodarskih dogajanj in tehnoloskih sprememb 

Visoka stopnja brezposelnosti je delno posledica tudi tehnoloskega razvoja. Stroji, 

ki jih odkrivajo, so cedalje bolj napredni in so zamenjali delo marsikaterega 

zaposlenega. Se vedno pa mora biti zaposlen nekdo, ki te stroje nadzoruje, gre pa za 

bistveno manj ljudi, kot jih je bilo zaposlenih pred njihovo uvedbo. V zadnjem letu je za 

brezposelnost kriva predvsem gospodarska kriza, zaradi katere je stevilo brezposelnih 

oseb moeno naraslo (Brenk 2010). Do odpuscanj je prisio predvsem zato, ker podjetja 

ne prejemajo vee toliko naroeil, kot so jih pred gospodarsko krizo, kar pomeni, da je 

postalo odvec doloceno stevilo ljudi in posledieno so podjetja morala odpuMati. 

Neustrezna izobrazbena struktura 

V zadnjem easu se vse vee mladih odloca za nadaljevanje solanja na fakultetah, 

marsikateri pa se nato odloeijo tudi za nadaljevanje na podiplomskem studiju. V 

Sloveniji velja preprieanje, da ima posameznik z visoko stopnjo izobrazbe boljse 

mOZnosti pri iskanju zaposlitve kot pa tisti z nizjo izobrazbo (Ignjatovic in Trbanc 

2009). V nadaljevanju, v tretjem poglavju lahko vidimo, da to drZi, saj je najmanj 

brezposelnih tistih, ki imajo visoko izobrazbo. Problem je v tern, da skoraj nihee vee ne 

isce zaposlitve s poklicno izobrazbo, kar pa je zadnje case zelo iskano, saj veliko 

taksnih poklicev primanjkuje, tisti z visjo izobrazbo pa seveda niso pripravljeni delati za 

nizjo placo. Izobrazbena struktura predstavlja najveeji problem ravno pri starejsih, 
predvsem tistih, ki postanejo brezposelni, saj se zaradi svoje nizke izobrazbe zelo teZko 

se kdaj zaposlijo. To je tudi glavni razlog, zakaj je na trgu dela tako veliko brezposelnih 

ravno starejsih, saj zaradi prenizke izobrazbe niso vee konkureneni na trgu dela. Na to 

pa se vrnem v tre~em poglavju, kjer born podrobneje predstavila strukturo 
brezposelnostL 
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Opredelitev brezposelnosti 

Pomanjkanje delovnih izkuSenj 

Pri mladih delodajalci vidijo predvsem to, da jim primanjkuje delovnih izkusenj, 

kar pa je glede na to, da vee ina se ni delala, logicno. Ker mladi se nimajo delovnih 

izkusenj, se jih delodajalci bojijo zaposliti, saj ne vedo, kaksne so njihove delovne 

lastnosti, kot so tocnost, sarnostojnost, odgovomost in podobno. TeZko je tudi oceniti, 

kako se bodo pri nekem delu znaSli, zato mlade zaposlujejo predvsem za dolocen cas, 

saj v tern casu lahko vidijo, kako uspesno oz. neuspesno nekdo opravlja delo. 

Delodajalci dajejo zelo velik poudarek pri iskanju zaposlenih ravno izobrazbi in 

delovnim izkusnjarn (Versa 2004). 

Podaljsevanje delovne dobe starejsih 

V Sloveniji je znacilno, da se starejsi delavci, kljub temu da izpolnjujejo pogoje za 

upokojitev, ne zelijo upokojiti, kar pomeni, da do upokojitve pride v visji starosti in 

ostane delovno mesto, ki bi ga lahko opravljali mladi, se dlje casa zasedeno (Malacic 

2006). Eden najpomembnejsih razlogov za to je najverjetneje prenizka pokojnina. 

Menim, da ce bi se starejsi upokojili, ko izpolnjujejo potrebne pogoje, bi tako dati 

mladim priloZnost in posledieno tako tudi zmanjsali brezposelnost. Ta pristop pa bi s 

sabo prinesel tudi tezave, kot so veeji izdatki za pokojnine, manjsi prilivi zaradi 

dohodnine in prispevkov, zato da bi se bilo potrebno tega pristopa lotiti celovito. Jaz pa 

se stem ne born ukvarjala, saj to presega okvirje moje naloge. 

2.3 Posledice brezposelnosti 

Brezposelnost bistveno poslabSa kakovost zivljenja posarneznika oz. druzine, saj ji 

sledi tudi pomanjkanje financnih sredstev. V nadaljevanju se born osredotoeila 

predvsem na finanene, socialne in psiholoske posledice, jih predstavila in na kratko 

opisala. 

Psiholoske posledice 

Nezaposlenost povzroca psiholoske probleme, kot so depresija, obeutek odvecnosti, 

agresivnost in stresno poeutje. Ob nastanku brezposelnosti se najprej pojavi sok, saj se 

brezposelna oseba na zaeetku se ne zaveda tocno, kaj jo je doletelo, ko pa se zacne 

zavedati, se zgodi, da ji moeno pade moral a in samozaupanje. Ko nastopi brezposelnost, 

se stem spopade celotna druzina in vcasih pride celo do razdora druzin, saj se ljudje 

med seboj premalo pogovarjajo in tako si ne pomagajo pri resevanju problema. Dlje kot 

traja brezposelnost, vecje so posledice (Gabrovsek 2007). 

Socialne posledice 

Za vecino ljudi sluzba predstavlja neko obveznost, katero morajo vsakodnevno 

opravljati. Je nacin zivljenja, ki se ga s casom navadijo, zato ima izguba sluzbe zanje 
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velike posledice. Stem ko elovek izgubi sluibo, izgubi tudi marsikatere prijatelje in se 

izolira od ostalih ljudi, saj se poeuti manjvrednega, poleg tega pa izgublja tudi stik z 

znanjem in delom, ki ga je nekoe opravljal. Socialni problemi, ki se pojavijo ob 

brezposelnosti, so predvsem alkoholizem, kriminal, narkomanija, veeja obolelost, 

samomorilnost in podobno (Apohal Vuckovic 2009). 

Financne posledice 

Najoeitnejsa in najopaznejsa posledica brezposelnosti je zagotovo finanene narave. 

Na zaeetku se brezposelna oseba zaradi dename pomoci, ki jo prejema od driave, se ne 

zaveda, kaksne so te posledice in kako bo to vplivalo nanjo kasneje. Dlje kot je oseba 

brezposelna, slabse je finaneno stanje, zato lahko pride do stiske, saj se prihranki kmalu 

porabijo in druZina se mora sooeiti z revseino. Finanene tezave mocno vplivajo na 

posameznika in celotno druZino, saj zaradi financnega primanjkljaja ni vee denarja za 

osnovne stvari, kot so stroski, stanovanje, hrana, obleka in obutev, kaj sele za kaksne 

luksuzne stvari. Mladi, ki se zaradi brezposelnosti ne morejo prezivljati, se poeutijo 

nekoristne, neodgovorne in nezrele (Rapus Pavel 2005). 

2.4 Vrste brezposelnosti 

Poznamo vee vrst brezposelnosti, ki serazlikujejo predvsem po naeinu nastanka, 

razlogih ter oblikah brezposelnosti. Ce zelimo zmanjsevati brezposelnost, moramo 

najprej vedeti, za katero gre, saj smo Ie tako lahko pri tem uspesni. V nadaljevanju se 

bom osredotocila predvsem na frikcijsko, strukturno in ciklicno brezposelnost. 

2.4.1 Frikcijska brezposeinost 

Pojavlja se zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva, ki je nonnalno zaposleno. 

Ore za prostovoljno, zaeasno in kratkotrajno brezposelnost, ki predstavlja samo neko 

obdobje med dvema stalnima zaposlitvama. Sem sodijo Ijudje, ki so koneali solanje in 

iseejo prvo zaposlitev, ljudje, ki so se preselili v drugo mesto, regijo in so zaradi tega 

zaceli iskati novo zaposlitev in tisti, ki si zaradi razlicnih vzrokov zelijo zamenjati 

delovno okolje (Hrovatin 2003, 206). 

2.4.2 Strukturna brezposeinost 

Do struktume brezposelnosti pride zaradi neenakosti med ponudbo in 

povprasevanjem po delovni sili, ki je posledica gospodarskega razvoja, ko nekateri 

sektorji oziroma panoge hitro rastejo, druge pa nazadujejo, s tehnoloskim razvojem pa 
se pojavJjajo tudi povsem nove panoge. Tako je zaradi zmanjsanja deleza industrije v 

BDP povsod v razvitem svetu upadlo povprasevanje po nekvalificiranih in 

polkvalificiranih delavcih (na primer zmanjsanje tekstilne proizvodnje zaradi selitve v 

vzhodnoazijske drzave s cenejso delovno silo). Problem strukturno brezposelnih je v 
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tern, da se po navadi teZko prilagajajo novim razmeram na trgu dela, se posebej ce gre 

za odpuscanje starejsih zaposlenih. Za prestrukturiranje mora poskrbeti dtiava s 

programi aktivnega zaposlovanja, ki vkljucuje usposabljanje brezposelnih za nova 

delovna opravila in nove zaposlitve (Hrovatin 2003, 206). 

2.4.3 Ciklicna brezposelnost 

Je posledica premikov agregatnega povprasevanja v poslovnem ciklu. Ko 

gospodarska aktivnost stagnira in stopnja rasti BOP nazaduje ali je celo negativna, se 

zmanjsuje celotno agregatno povpra.sevanje po delovni silL Vecina sektorjev zmanjsuje 

proizvodnjo in odpusca delovno silo, zato se brezposelnost lahko pojavlja med vsemi 

kategorijami zaposlenih ne glede na vrsto del a (Hrovatin 2003,206-207). 

2.5 Pravice brezposelnih v Sloveniji 

Pravice brezposelnih oseb v Sloveniji ureja Zakon 0 zaposlovanju in zavarovanju 

za primer brezposelnosti iz leta 1991 in njegove kasnejse spremembe. V nadaljevanju 

sta opisani politiki, ki urejata pravice brezposelnih oseb. 

2.5.1 Pasivna politika zaposlovanja 

Ukrepi pasivne politike zaposlovanja predvsem scitijo socialni polozaj 

posameznika. Sem spadajo naslednje pravice (Orobnic 2009): 

Oenarno nadomestilo 

Pravico do denarnega nadomestila lahko brezposelna oseba uveljavlja v primeru, ce 

je bila pred nastankom brezposelnosti v zadnjih IS-ih mesecih zaposlena pri enem ali 

vee delodajalcih najmanj 12 mesecev. Za pridobitev te pravice se mora zavarovanec 

prijaviti najkasneje v 30-ih dneh po prekinitvi delovnega razmerja na ZRSZ. 

Pravica do denarne pomoci 

Zavarovanec lahko to pravico uveljavlja in pridobi po izteku pravice do denarnega 

nadomestila. Izpolnjevati mora predpisan cenzus, v katerega se upostevajo njegovi 

dohodki in dohodki druZinskih clanov, ki zivijo v skupnem gospodinjstvu. Oolocenaje 

zZZZPB. 

Pravica do priprave na zaposlitev 

Ta pravica obsega razlicne oblike izobraZevanja in usposabljanja, kritje stroskov, ki 

jih ima brezposelna oseba stem ter denarno pomoc v casu usposabljanja. Na 
izobraZevanje ali usposabljanje jo mora napotiti ZRSZ. 
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Pravica do povracila prevoznih in selitvenih stroskov 

Brezposelna oseba je upravicena do povracila stroskov, ki so povezani z 

zaposlitvijo v drugem kraju, ce jo je tja napotil ZRSZ ali se je stem strinjal. Povracilo 

stroskov znaSa 100 odstotkov po tarifi javnega prevoza. Upravicena je tudi do povracila 

stroskov za priporocene postne posiljke, ki jih ima zaradi aktivnega iskanja zaposlitve in 

do povrnitve selitvenih stroskov. 

Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega 

zavarovanJa 

ZRSZ placuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevke za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe, ki prejemajo denamo 

nadomestilo ali denamo pomoc. 

2.5.2 Aktivna politika zaposlovanja 

Namen aktivne politike je povecati zaposlitvene mOZnosti brezposelnih oseb. 

Ukrepi so namenjeni povecevanju zaposlitvenih mOZnosti ter so neposredno naravnani k 

zmanjsevanju brezposelnosti. Ukrepe te politike izvajajo ZRSZ, pooblascene 

organizacije oz. delodajalci, skladi dela in ministrstvo, pristojno za delo. Pomembni 

ukrepi, na katerih je poudarek v zadnjih letih, so (Drobnic 2009): 

Javnadela 

Se uvrscajo med najpomembnejse ukrepe. So lokalni ali drzavni zaposlitveni 

programi. Namenjeni so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali 

razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Taksno delo 

se lahko sklene za najvec 1 leto. Javna dela potekajo na podrocju jaYne uprave, 

izobraievanja, kulture, turizma, kmetijstva, gozdarstva in komunalne infrastrukture. 

Izobraievanje in usposabljanje 

Brezposelna oseba se lahko zaradi izboljsanja polozaja na trgu dela vkljuci v 

izobraievanje v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje. Gre predvsem za pridobivanje 

novega znanja in spretnosti ter mOZnost pridobitve visje izobrazbe. 

Spodbujanje samozaposlovanja 

Gre za spodbujanje k samozaposlovanju tistih brezposelnih oseb, ki si zelijo 

uresniciti podjetnisko idejo. Organizirana so izobraievanja, usposabljanja in svetovanja 

za samozaposlitev, poleg tega pa ZRSZ takSni osebi ponudi tudi financno pomoc. 
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3 STRUKTURA BREZPOSELNOSTI 

Kot sem ze omenila, je strukturna brezposelnost posledica neusklajenosti med 

ponudbo kadrov na trgu dela ter povpra.sevanjem po njih. Struktura brezposelnosti ze 

tako predstavlja velik problem za celotno gospodarstvo, sedaj, v casu gospodarske krize, 

paje ta postala se vecji problem. V nadaljevanju born podrobneje predstavila strukturno 

brezposelnost v EU, Sloveniji in v regiji Posavje, in sicer najprej glede na spol, starost, 

izobrazbo in trajanje brezposelnosti, nato pa se glede na panoge dejavnosti. 

3.1 Strukturna brezposelnost v EU 

Na RTV Slovenija (2010) so zapisali, da brezposelnost v EU strmo narasca ze vse 

od marca 2008, kar predstavlja posledico gospodarske krize. Brezposelnost se je 

povecala v vseh drzavah clanicah EU. Najvisja rast brezposelnosti je bila v Latviji 22,3 

odstotka in Spaniji kar 19,1 odstotek, najnizja pa v Luksemburgu in na Malti, kjer se je 

v obeh drzavah stopnja brezposeinosti povecala za 0,2 odstotni tocki. Upad 

brezposelnosti glede na Iansko leto so zaznali Ie v Nemciji, in sicer za 0,1 odstotne 

tocke. Med drzave z nizjo brezposelnostjo se uvrsca tudi Slovenija. 

Najvecji problem v EU predstavlja veliko stevilo starejsega prebivalstva, kar je zelo 

neugodno. V celotnem obmocju EU je zelo narasla tudi brezposelnost med mladimi, saj 

je postalo nepotrebnih veliko mladih z visokosolsko in univerzitetno izobrazbo, kar je se 

posebej zaskrbljujoce. Brezposelni so postali tako moski in zenske, stevilo paje razlicno 

glede na posamezno drzavo, prevladujejo pa predvsem mlajsi moski (RTV Slovenija 

2010). 

Slika 3.1 Spolna struktura brezposelnih v EU-27 od 2005 do 2009 v odstotkih 

2008 2009 

• zenske 

i:lmoski 

2005 2006 2007 

Vir: EUROSTAT 2010a. 

Slika 3.1 predstavlja situacijo glede na spolno strukturo brezposelnih oseb v EU-27, 

iz katere lahko razberemo, da so v prejsnjih letih izstopale predvsem zenske, razlika 

med spoloma pa se je z leti vedno bolj zmanjsevala. V letu 2009 je bilo med 
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brezposelnimi ze vee moskih kot zensk, razlika med spoloma pa sedaj znaSa 0,2 

odstotni toeD. 
V EU-27 predstavlja velik problem predvsem dolgotrajna brezposelnost. Med 

dolgotrajno brezposelne spadajo tisti, ki so brezposelni eno leto in vee. V letu 2008 je 

bilo dolgotrajno brezposelnih 2,6 odstotka, v letu 2009 pa je to stevilo se naraslo, in 

sicer za 0,4 odstotne toeke in sedaj znasa 3 odstotke (EUROSTAT 201 Ob). 

Struktura brezposelnosti kaZe, da imajo mladi, stari pod 25 let, v EU bistveno vecje 

tezave pri iskanju zaposlitve kot pa starejsi (RTV Slovenija 2010). Situacija je taksna 

predvsem zaradi tega, ker delodajalci ne zelijo zaposlovati mladih, ki se nimajo 

delovnih izkuSenj. Stem pa si lahko zapirajo moznosti za boljsi uspeh, saj bi lahko mlad 

zaposleni, z visjo izobrazbo, v podjetje prinesel veliko pomembnih, inovativnih idej, do 

katerih starejse generacije zaradi premalo znanja ne morejo pritL 

V EU predstavlja velik problem tudi izobrazba, ki je v povpreeju zelo nizka, saj vse 

od leta 2005 med brezposelnimi prevladujejo tisti, ki imajo I. in II. stopnjo izobrazbe, 

in sicer je bilo takih v letu 2009 kar 12,8 odstotkov. Sledijo jim tisti s III. in IV. stopnjo, 

najmanj pa je brezposelnih s V. in VI. stopnjo izobrazbe, ki znaSa 4,5 odstotkov 

(EUROSTAT 2010c). Glede na pridobljene podatke sem ugotovila, da brezposelnost z 

izobrazbo pada, kar je obetajoce, saj se veliko mladih odloca za nadaljevanje solanja. 

Slika 3.2 	 Izobrazbena struktura brezposelnih v EU-27 v obdobju od leta 2005 do 

leta 2009 v odstotkih 

14 
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Vir: EUROSIAT 2010c. 

Glede na dejavnost v EU-27 prevladujejo zaposleni v javni upravi, ki vkljucuje 

izobraZevanje, obrambo, zdravje ljudi in socialno varstvo. Velik pomen imata tudi 

industrija in trgovina. V letu 2009 se je najbolj povecal delez brezposelnih v industriji, 

in sicer je le-ta znaSal 7,6 odstotkov, najmanj pa se je v tern letu povecal delez 

brezposelnih v poslovnih dejavnostih, in sicer za 1,2 odstotka. ZmanjSalo pa se je 
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stevilo brezposelnih v javni upravi, za 1,3 odstotne tocke in v kmetijstvu za 0,1 odstotne 

tocke (EUROST AT 201 Od). 

V kmetijstvu se je delez brezposelnih v letu 2009 najbolj povecal v Luksemburgu, 

in sicer za 30,8 odstotkov, v dejavnosti industrije pa prevladuje Danska, kjer je stevilo 

brezposelnih naraslo za 17,9 odstotnih tock. V gradbenistvu je najbolj narasel delez 

brezposelnih v Latviji, in sicer za 42,4 odstotke. Veliko odpuscanj je bilo tudi v 

trgovskih dejavnostih, najvec predvsem v Estoniji, v kateri se je delez brezposelnih 

povecal za 15,7 odstotkov. Zanimivo je, da je se v vecini drZav povecalo stevilo 

zaposlenih v javni upravi ali pa je bilo stevilo brezposelnih v tej dejavnosti bistveno 

nizje od ostalih. Izstopa Ie Latvija, v kateri je delez brezposeinih narasel za 11,2 

odstotni tocki (EUROST A T 201 Od). 

3.2 Strukturna brezposelnost v Sloveniji 

V Sloveniji je ze od nekdaj problematicna struktura brezposelnih oseb. Slovenski 

trg dela je tog, strukturno neskladen, premalo izobraZen, previsok je delez nezahtevnih 

deIovnih mest, visok delez brezposelnih je nizko izobraZenih, nizka stopnja zaposlenosti 

starejsih, visoka stopnja brezposelnih mladih (Brenk 2010). 

Od nekdaj je bilo znacilno, da je bil delez zensk med brezposelnimi dosti vecji od 

moskih, vzrok za to pa je predvsem zmanjsevanje stevila zaposlenih v tekstilni 

industriji. V zadnjih letih pa se je razlika med spoloma zmanjsevala oz. je rahlo naraslo 

stevilo brezposelnih moskih, do cesar je prislo predvsem zaradi zmanjsanja stevila 

zaposlenih v predelovalni dejavnosti in gradbenistvu. Najvgji delez zensk je bil leta 

2007, ko je znaSai 54,9 odstotkov, v letu 2009 pa se je zniZaI inje znasal 49,1 odstotek. 

V lanskem letu je bit ta delez prvic po letu 1998 spet nizji od 50 odstotkov. Seveda pa 

se je v letu 2009 tudi v Sloveniji zelo povecalo stevilo brezposelnih Zensk, vendar je 

bilo povecanje stevila moskih se nekoliko vecje. Zenske so se v letu 2009 prijavljale na 

ZRSZ predvsem zaradi razlogov, kot so: stecaj, iztek pogodbe za dolocen cas, iskalke 

prve zaposlitve in trajno presefue delavke (ZRSZ 2009, 39). Veliko zensk je postalo 

brezposelnih zaradi velikega stevila odpuscanj iz podjetij, ki so zasla v velike tezave, to 

sta predvsem podjetji Mura in Prevent, moski pa so na udaru predvsem v gradbenistvu, 

ki ima sedaj tudi velike probleme. Letos najbolj problematicno podjetje je Vegrad, 

vendar v tern podjetju med zaposlenimi prevladujejo tujci. Veliko je tudi manjsih 

podjetnikov, ki zaradi premalo narocil ne morejo pokrivati svojih stroskov. 

Vse do gospodarske krizeje stevilo brezposelnih starejsih narascalo, stevilo mlajsih 

pa se je zmanjsevalo, kar pa se je v preteklem letu nekoliko spremenilo, saj je v letu 

2009 zelo naraslo stevilo brezposelnih med mladimi, najmanj pa je v tern casu naraslo 

stevilo starejsih, od 50 let naprej ter mIajsih od 18 let. Za starejse je znacilno, da zaradi 

nizke izobrazbe dalj casa ostanejo brezposelni kot mlajsi, mlajse pa delodajalci pogosto 

ne zaposlijo zaradi pomanjkanja delovnih izkusenj (ZRSZ 2009,40). 
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Izobrazbaje eden najpomembnejsih dejavnikov pri iskanju zaposlitve (ZRSZ 2009, 

40). Pri nas izobrazba predstavlja kar velik problem, saj najvecji delez brezposelnih 

predstavljajo tisti, ki imajo I. in II. stopnjo izobrazbe, sledijo pa jim s III., IV. in V. 

stopnjo. Na izobrazbeno strukturo pa je mocno vplivala gospodarska kriza, zaradi katere 

je v' zadnjem letu porasel predvsem delez brezposelnih s VII. in visjo stopnjo izobrazbe 

(ZRSZ 2009,41). Najbolj je poraslo ravno stevilo tistih s III. in IV. stopnjo izobrazbe, 

in sicer za 0,9 odstotne tocke. V zadnjih dveh letih so se na ZRSZ prijavile tudi osebe, 

ki so brez sole, do leta 2008 pa taksnih brezposelnih ni bilo. 

Slika 3.3 	 Brezposelni glede na stopnjo izobrazbe v SLO v obdobju od 2005 do 

maja 2010 v odstotkih 

2006 2007 2008 2009 maj.10 
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Vir: Lindic 2010. 

V letu 2009 se je cas trajanja brezposelnosti zmanjseval, vzrok za to pa je vecje 

stevilo novo prijavljenih, ki so skrajsali povprecni cas prijave, tako da ta cas ni ravno 

realen. V letu 2009 se je v primerjavi s casom pred gospodarsko krizo najbolj povecal 

ravno delez brezposelnih med tistimi, ki so prijavljeni manj kot 3 mesece, in sicer kar za 

5,6 odstotnih tock. Znacilne skupine dolgotrajno brezposelnih predstavljajo brezposelne 

zenske, starejsi, ki so stari 40 let in vee ter tisti s III. stopnjo izobrazbe. Najkrajsi 

povprecni cas iskanja zaposlitve pa so imele brezposelne osebe s VII. in visjo stopnjo 

izobrazbe (ZRSZ 2009, 42). 

Spodnja tabela prikazuje podatke 0 trajanju brezposelnosti v Sloveniji od leta 2005 

in vse do maja 2010. Iz teh podatkov lahko vidimo, da so vse do leta 2008 najvecji 

delez med brezposelnimi predstavljali dolgotrajno brezposelni, najmanj pa je tistih, ki 

so bili prijavljeni na ZRSZ od 3 do 6 mesecev. V zadnjih dveh letih se je stanje nekoliko 

spremenilo, saj je stevilo brezposelnih, ki so bili prijavljeni do 3 mesece, naraslo kar za 

5,6 odstotnih tock. V letosnjem letu pa lahko opazimo, da se stvari zopet postavljajo na 

stare tire, saj je v prvi eetrtini leta delez le-teh mocno upadel, in to kar za 10,4 odstotnih 

tock. Pray tako pa se je zopet povecalo stevilo dolgotrajno brezposelnih, saj delez teh 
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sedaj znasa 42,6 odstotkov. Velik delez predstavljajo tudi tisti, ki so brezposelni od 6 

mesecev do enega leta, saj je letos v primerjavi z letom 2008 delez teh brezposelnih 

viSji za 11,9 odstotnih toek. Ti podatki so zaskrbljujoei, saj osebe stem, ko dlje easa 

ostanejo na ZRSZ brez dela, pozabljajo dosedanje znanje in izkusnje, pray tako pa tudi 

izgubijo voljo in zeljo do iskanja nove zaposlitve (ZRSZ 2009,42-43). 

Tabela 3.1 Delez brezposelnih glede na cas trajanja brezposelnosti v odstotkih v 

Sloveniji od 2005 do maja 2010 

cas/leto 2005 2006 2007 2008 2009 maj 2010 

do 3 mes. 22,7 22,4 21,7 27,6 27,3 16,9 
nad 3 do 6 mes. 13,9 11,3 12,6 12,8 14,0 IS,S 
nad 6 do 12 mes. 17,0 15,7 14,9 13,2 23,1 25,1 
nad 1 do 21eti 18,3 20,4 18,2 16,4 15,3 22,1 
nad 21eti 28 30,2 32,6 30 20,4 20,5 

Vir: Lindic 2010. 

Gospodarska kriza je najbolj prizadela dejavnost, v kateri je zaposlenih najvee 

ljudi, to je predelovalna dejavnost. Glede na prejsnje leto se je delez brezposelnih v tej 

dejavnosti poveeal za skoraj 11,9 odstotkov. Na drugem mestu je rudarstvo, v katerem 

se je brezposelnost povecala za 10,58 odstotkov, vendar je v tej dejavnosti bistveno 

manj zaposlenih kot v drugih, tako da se hitreje opazi razlika. Nato pa sledi 

gradbenistvo, v katerem se je delez brezposelnih povecal za skoraj 7 odstotkov (ZRSZ 

2009, 24). Sarna sem prieakovala, da bo v tej dejavnosti nekoliko veeje poveeanje 

brezposelnosti, saj se najvec govori ravno 0 tern. 

Po anketi, ki jo vsako leto izvaja ZRSZ, so delodajalci za letosnje leto napovedali 

19.356 prostih delovnih mest, kar je za 28,1 odstotek manj kot lani. Najvee prostih 

delovnih mest so delodajalci napovedali iz predelovalnih dejavnosti, sled ita pa trgovina 

in gradbeniStvo (ZRSZ 201Od, 10). 

Najvec tezav imajo delodajalci pri iskanju delavcev za poklice, kot so kljucavniear, 

zidar, kuhar, strojni tehnik, natakar, varilec, tesar, avtomehanik itd. Kar je nekako 

prieakovano, saj se v danaSnjem casu skoraj nihee vee ne zeli zaposliti za taksno delo, 

zato raje nadaljuje svoje solanje. Starejsi, ki pa imajo primemo izobrazbo in so 

pripravljeni delati, pa se pogosto ne zaposlijo, ker jim to onemogoeajo zdravstvene 

tefave. Menim, da ce bi bili poklici, v katerih je potrebno veliko fizicnega napora, bolje 

placani, bi bilo tudi za ta dela vee zanimanja med mladimi (ZRSZ 201 Od, 14-15). 
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3.3 Struktuma brezposelnost v Posavju 

Struktura brezposelnosti v Posavju ze od nekdaj predstavlja velik problem. Sedaj z 

gospodarsko krizo so se neskladja malo prikrila, vendar so se vedno mocno prisotna. Na 

tern obmocju je nekoliko vee starejsega prebivalstva, delez tistih, ki so stari med 15 in 

64 let, pa je nizji. Med brezposelnimi izstopajo predvsem zenske, starejsi, dolgotrajno 

brezposelni, osebe brez strokovne izobrazbe, invalidi in osebe z zdravstvenimi tezavami 

in zaposlitvenimi ovirami. Leta 2009 pa je narasel delez mladih in iskalcev prve 

zaposlitve ter tistih z visoko stopnjo strokovne izobrazbe (ZRSZ 201 Oc). 

Spolna struktura v Posavski regiji se je v tern casu nekoliko spremenila, saj je po 

dolgem casu delez zensk spet nizji od 50 odstotkov. Najvisji odstotek so zenske 

predstavljale decembra 2005, ko je bilo med brezposelnimi kar 58,2 odstotka zensk. Od 

tega leta dalje pa stevilo brezposelnih zensk konstantno upada. V casu gospodarske 

krize se je veliko bolj povecalo ~tevilo brezposelnih moskih kot zensk, to pa predvsem 

zato, ker je bilo zelo veliko odpu~canj v dejavnostih, kjer med zaposlenimi prevladujejo 

moski. Med tistimi brezposelnimi, ki so prijavljeni na ZRSZ, predstavljajo zenske vecji 

delez brezposelnih v starosti med 25. in 50. letom starosti, se pravi, med mladimi do 25 

let in starejsimi od 50 let naprej pa prevladujejo predvsem moski (ZRSZ 2009a, 21). 

Tabela 3.2 Starostna struktura brezposelnih v Posavju v obdobju od 2005 do maja 

2010 v stevilkah 

starostlleto 2005 2006 2007 2008 2009 maj 2010 

Do 25 let 618 400 349 310 466 410 

Od 25 do 30 let 542 412 370 364 543 556 

Od 30 do 40 let 732 586 456 461 791 799 

Od 40 do 50 let 846 726 588 579 835 875 

50 in vee let 900 942 1010 982 1211 1251 

Vir: Lindic 2010. 

Tabela 3.2 prikazuje podatke 0 starosti brezposelnih oseb v Posavju od leta 2005 do 

maja 2010. Najmanj brezposelnihje starih do 25 let, delez teh paje v letu 2009 znaSal 

12,2 odstotka (ZRSZ 2009a, 27). Stevilo mladih se je od leta 2005 in vse do leta 2009 

zmanjsevalo, v letu 2009 pa je nekoliko naraslo, vendar pa lahko vidimo, da v prvi 

cetrtini letosnjega leta to stevilo zopet upada. Najvecje stevilo brezposelnih 
predstavljajo starejsi, in sicer stari 50 let in vee. 

Za regijo Posavje je znacilno, da najdlje iscejo zaposlitev brezposelni s I. in II. 

stopnjo izobrazbe, najkrajsi cas pa potrebujejo brezposelni, ki imajo VI. in VII. stopnjo 

izobrazbe. Pray tako lahko opazimo, da najvecji delez brezposelnih z nizko izobrazbo 

predstavljajo starejsi nad 40 let, in sicer kar 64,3 odstotke, kar paje za 3,2 odstotni tocki 
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manj kot preteklo leto. Najvecji delez s VII. stopnjo izobrazbe pa predstavljajo 

brezposelni, stari od 25 do 40 let starosti (73,4 %). Pray tako je v Posavju znacilno, da 

je nekoliko visji delez zensk med tistimi, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe. V zadnjem 

letu je bil ta delez za kar 5 odstotkov visji od deleza moskih. Moski brezposelni pa ze od 

nekdaj prevladujejo med nizje izobraienimi (ZRSZ 2009a, 27). 

Glede na dejavnost se je brezposelnost v Posavju, glede na leto 2008, najbolj 

povecala v rudarstvu, za 40,74 odstotkov oz. je v tej dejavnosti postalo brezposelnih 11 

oseb, zato ti odstotki ne povedo veliko. Na drugem mestu je predelovalna dejavnost, 

kjer se je delez brezposelnih povecal za 13,56 odstotkov, sledi pa gradbenistvo, v 

katerem se je delez brezposelnih povecal za 6,78 odstotkov. Pomembno povecanje 

brezposelnosti v Posavju predstavlja tudi kmetijstvo, v katerem je v letosnjem letu za 

5,03 odstotnih tock vec brezposelnih kot v prejsnjem letu (ZRSZ 2009a, 4). 

Stika 3.4 prikazuje spremembo deleza brezposelnosti glede na podrocje dejavnosti 

v Posavju od leta 2006 do leta 2009. Iz grafa lahko vidimo, da so se v vseh letih 

najvecje razlike pojavile v rudarstvu. Ze v letu 2007 lahko opazimo, da se je delez 

brezposelnih zmanjsalle v rudarstvu, v letu 2008 pa se je ta delez zmanjsal tudi v vseh 

drugih dejavnostih. V letu 2009 se je mocno povecal delez brezposelnih na vseh 

podrocjih dejavnosti. V Posavju sta posebej zaskrbljujoCi kovinska in lesna industrija, v 

katerih se brezposelnost povecuje tudi v letosnjem letu in v katerih pricakujejo 

odpuscanja se tudi tekom leta (Koren 2010). 

Slika 3.4 	 Sprememba deleza brezposelnosti glede na podrocje dejavnosti v 

Posavju od 2006 do 2009 v odstotkih 

so 

40 

30 

_2006 

!lII2007 

.2008 

_2009 

Vir: ZRSZ 2009a, ZRSZ 2008, ZRSZ 2007, ZRSZ 2006. 

V Posavju je v vseh letih povprasevanje po delavcih zelo podobno. Vse do leta 

2008 je prevladovalo povpraSevanje po delavcih v predelovalnih dejavnostih, od katerih 

izstopata proizvodnja kovinskih izdelkov ter proizvodnja strojev in naprav. V zadnjih 
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dveh letih pa se je to nekoliko spremenilo, saj je bilo najvec povprasevanja po delavcih 
v gradbenistvu, in sicer je razlika v letu 2009 glede na leto 2008 znasala 4,7 odstotnih 

tock. Veliko delavcev se iSce tudi za trgovske dejavnosti, izobraievanje in gostinstvo. Z 

nizjo stopnjo izobrazbe so v tej regiji najbolj iskani poklici zidarji, tesarji. oblikovalci 

kovin in vamostniki. S IV. stopnjo izobrazbe izstopa predvsem povprasevanje po 
poklicih, kot so prodajalci. natakarji, kljucavnicarji in avtomehaniki. S VI. in VII. 

stopnjo izobrazbe pa prevladujejo ekonomisti, ifiZenirji strojnistva in profesorji (ZRSZ 

2009a, 6). 

V Obmocni sluZbi Sevnica so deficitarni poklici predvsem analitiki in snovalci 

informacijskih sistemov, arhitekti, ifiZenirji gradbenistva, strojnistva, elektronike ter 

tesarstva, zobozdravniki. zdravniki, ucitelji za osebe s posebnimi potrebarni, 

racunovodje itd. Suficitarni poklici pa so v tej regiji ekonomisti, sociologi, politologi, 
tehniki tekstilne tehnologije, tehniki za tehnologijo prometa, tajniki, upravljalci za 

sivanje oblacil iz tekstilij itd (ZRSZ 2010e). 

Taksno stanje sem pricakovala, saj za poklice, ki jih potrebujejo, ni toliksnega 

zanimanja in tudi solanje je izven te regije. Zanimivo je, da sedaj ni vee toliko 

zanimanja za poklice, za katere se lahko osebe izsolajo v Posavju, kot so ekonomisti, 
avtomehaniki, strojniki, elektrotehniki in trgovci. 

16 




4 	 PRIMERJAV A STRUKTURNE BREZPOSELNOSTI V POSAV JU S 

CELOTNO SLOVENIJO 

Najvecji poudarek v rnoji diplornski nalogi je ravno v tej tocki, saj je tu vlozenega 

najvec truda in lastnih prirnerjav. Najprej born prirnerjala strukturo brezposelnosti 

Posavja s celotno Slovenijo glede na dernografske znacilnosti, se pravi po spolu in 

starosti, v naslednji tocki pa born prirnerjala brezposelne glede na preostale lastnosti. Na 

koncu pa born naredila tudi prirnerjavo glede na to, kako se brezposelni v Posavju 

razlikujejo s Slovenijo glede na panoge dejavnosti. 

4.1 Demografske znacilnosti 

V tern podpoglavju bo poudarek na prirnerjavi brezposelnih oseb glede na spol in 

starost v Posavju s celotno Slovenijo. 

4.1.1 Brezposetne osebe po spotu 

Tako v Posavju kot tudi v Sioveniji je ze od nekdaj znacilno, da je delez zensk rned 

brezposeinirni nekoliko visji od rnoskih. Vzrok za to je predvsern v tern, da je v 

Sloveniji veliko poklicev, v katerih se zenske ne zaposlujejo, to so predvsern 

gradbenistvo, rnehanika, rudarstvo in podobno. Velik vzrok za taksno stanje je tudi to, 

da se je zrnanjsevalo stevilo zaposlenih v tekstilni industriji ter da je prislo do zaprtja 

nekaterih siviljskih podjetij, zaradi cesar je brezposeinih postalo predvsern veliko 

stevilo zensk. 

V spodnjern grafu Iahko vidirno, da je bila v Sioveniji vse do leta 2008 vee kot 

polovica brezposeinih zensk, pray tako pa tudi v Posavju, eeprav se na tern obrnocju 

razlika zrnanjsuje nekoliko pocasneje kot v Sloveniji. Najvisji delez brezposelnih zensk 

v Sloveniji je bil leta 2007, ko je le-ta znasal kar 54,9 odstotkov (ZRSZ 2009, 39), v 

Posavju pa so najvecji delez predstavljale zenske v letu 2005, ko je bilo brezposelnih 

kar vee kot 58 odstotkov zensk (ZRSZ 2009a, 21), od tega leta dalje pa delez Ie-teh rned 

brezposeinirni konstantno upada. Najnizji delez so zenske tako v Sloveniji kot tudi v 

Posavju predstavljale ravno v rnaju 2010. Vzrok za to pa je predvsern gospodarska 

kriza, zaradi katere je bilo odpuscenih nekoliko vee rnoskih. Tako je bil delez zensk v 

lanskern letu prvie po letu 1998 spet nizji od 50 odstotkov in je v Posavju znasal 49,3 

odstotke, kar predstavlja za 1,2 odstotni toeki vee, kot je povpreeje Slovenije (ZRSZ 

2009a, 21). Delez Zensk rned brezposelnirni je nekoliko visji pri tistih z viSjo izobrazbo, 

in sicer od V. stopnje izobrazbe dalje, delez rnoskih pa je visji pri brezposelnih z nizjo 

izobrazbo, in sicer od IV. stopnje izobrazbe navzdol. 
Iz slike 4.1 lahko razbererno, da se glede na spol obrnoeji rned sabo bistveno ne 

razlikujeta, saj oba spola v vseh letih padata ali rasteta, razlika je Ie kaksna odstotna 
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tocka. S casom so se razlike zmanjsevale in so se do danes tako zmanjsale, da jih 

prakticno ni vec. 

Stika 4.1 	 Spolna struktura brezposelnosti v Sloveniji in Posavju v obdobju od 

2005 do maja 2010 

• SLO 2:enske 

-SLOMoski 

• PosavJe 2:enske 

• Posavje Moski 

2005 2006 2007 2008 2009 rnaj.10 

Vir: ZRSZ 2009, ZRSZ 2009a. 

4.1.2 Po starosti 

Starost brezposelnih oseb je eden izmed zelo pomembnih kazalnikov, saj nam le-ta 

pokaie, ali prevladujejo starejsi, ki so bolj izkuseni, vendar premalo izobrazeni ali 

mladi, ki so brez izkusenj, vendar imajo veliko znanja in visoke stopnje izobrazbe. 

Vse do gospodarske krize je stevilo brezposelnih starejsih narascalo, stevilo mladih 

pa se je zmanjsevalo, kar pa se je z gospodarsko krizo ravno obrnilo, saj je zacelo 

narascati stevilo brezposelnih mladih, to pa predvsem zato, ker jim delodajalci niso vec 

podaljsevali pogodb za dolocen cas. Pray tako se je povecalo tudi stevilo prvih iskalcev 

zaposlitve, ki si po koncanem solanju niso mogli poiskati zaposlitve. V letu 2008 je 

tako zacel upadati delez starejsih. Delez starejsih brezposelnih ze vse od leta 2005 v 

obeh obmocjih presega 50 odstotkov. Za starejse je znacilno, da zaradi slabe 

izobrazbene dalj casa ostanejo prijavljeni na zavodu kot mlajsi, mlajse pa delodajalci 

pogosto ne zaposlijo zaradi pomanjkanja delovnih izkusenj. 

Glede na opravljeno analizo sem ugotovila, da je v Posavju, v primerjavi s celotno 

Slovenij0, vec brezposelnih starejsih ter manj mlajsih generacij. V letu 2009 je bilo v 

Posavju za 1,8 odstotnih tock vee brezposelnih, starih nad 50 let, imajo pa v tem 

obmocju nekoliko manj brezposelnih tistih, ki so stari do 25 let in vse do 50 let. V 

Sloveniji ze vse od leta 2005 brezposelnost mlajsih upada, kar ni spremenila niti 

gospodarska kriza. V letu 2009 je v Sloveniji delez brezposelnih mladih znasal 12,5 

odstotkov (Lindic 2010), kar je za 0,4 odstotne tocke vec kot v Posavju, kljub temu da 
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so v tej regiji v letu 2009 zaznali porast rnladih do 25 let, in sicer za 0,6 odstotne tocke 

glede na letu 2008, v prvi cetrtini letosnjega leta pa je ta delez zopet upadel. 

Stika 4.2 	 Prirnerjava starosti brezposelnih Posavja s Slovenijo v obdobju od 2005 
do rnaja 2010 
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Vir: Lindic 2010. 

Na sliki 4.2 je predstavljena starostna struktura brezposelnih oseb v Posavju in 

Sloveniji od leta 2005 dalje. Opazirno lahko, da se tako v Sloveniji kot tudi v Posavju ze 

vse od leta 2005 zrnanjsuje delez brezposelnih rnladih ter povecuje brezposelnost 

starejsih. Razlika je predvsern v tern, da se je v letu 2009 bolj povecalo stevilo 

brezposelnih rnladih v Posavju kot v Sloveniji in da je v tej regiji nekoliko odstotkov 

vee starejsih. Po tern, kar je prikazano v grafu, lahko sklepamo, da veliko vecji problem 

predstavljajo starejse kot rnlajse generacije. 

4.2 Lastnosti hrezposelnih 

V tern podpoglavju so predstavljeni brezposelni v Sloveniji in Posavju po casu 

trajanja brezposelnosti ter izobrazbi, ki jo irnajo brezposelni. 

4.2.1 Trajanje brezposeinosti 

Leta 2007 je tako v Posavju kot tudi v Sloveniji zacel delez dolgotrajno 

brezposelnih pocasi upadati, vendar je v Posavju ze od nekdaj ta delez za dobrih 6 

odstotnih tock visji od povprecja Slovenije. Najveeji upad je bi! ravno v preteklern letu, 

saj se je na obeh obmocjih bistveno skrajsal povprecni cas trajanja brezposelnosti, kar je 

predvsern posledica velikega stevila novo prijavljenih na ZRSZ. 

V letu 2009 je delez dolgotrajno brezposelnih v Posavju znaSal 43,4 odstotke 

(ZRZS 2009a, 28), kar je za 7,8 odstotnih tock vee kot povprecje v Sloveniji. Na drugi 
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strani pa se je zaradi velikega ~tevila odpu~canj povecal delez brezposeinih, ki so na 

ZRSZ prijavljeni manj kot 3 mesece, in sicer za dobrih 5 odstotkov na obeh obmocjih. 

Povprecni cas trajanja brezposelnosti je v letu 2009 v Sloveniji zna~al 1 Ieto 8 mesecev 

in 5 dni (ZRSZ 2009, 43), v Posavju pa je bil ta cas nekoliko dalj~i, in sicer je znasal 

natanko 2 leti (ZRSZ 2009a, 28). V obeh primerih je cakalna doba na zaposlitev viSja 

pri niZje izobraZenih brezposelnih osebah in tistih z visjo starostjo. Prav tako pa je 

nekoliko daljsa cakalna doba pri zenskah kot pri mo~kih. 

Stika 4.3 	 Brezposelni glede na cas trajanja brezposelnosti v Sloveniji in Posavju 

od 2005 do maja 2010 v odstotkih 
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Iz slike 4.3 Iahko vidimo, da Posavje ne odstopa veliko od slovenskega povprecja, 

opaziti je Ie, da je v enem letu malo vi~ji porast v Posavju, drugie pa v Sloveniji. V 

Posavju je bistveno vee dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji je vecji delez 

brezposelnih do enega leta, in sicer je ta v letu 2009 zna~al za 7,8 odstotnih toek vee kot 

v Posavju. Ravno v trajanju brezposelnosti se Posavje najbolj razlikuje od povprecja 

Slovenije. 

4.2.2 Izobrazbena struktura brezposelnosti 

Izobrazba je eden pomembnejsih dejavnikov pri iskanju zaposlitve, predvsem je 

pomembna smer izobrazbe, ki jo ima brezposelna oseba. Za danasnje case je znacilno, 

da si nekoliko tezje najdejo zaposlitev brezposelne osebe brez izobrazbe oz. z nizko 

izobrazbo, s srednjesolsko izobrazbo splo~ne smeri in diplomanti druzboslovnih smeri. 

Seveda pa pri iskanju zaposlitve ni pomembna sarno izobrazba, pac pa tudi iznajdljivost, 

delovne izkusnje in dodatna znanja (ZRSZ 2009,40). 

V Posavju najvecjo skupino brezposelnih predstavljajo osebe brez izobrazbe, na 

drugem mestu pa so tisti, ki imajo poklicno izobrazbo. V Sloveniji pa je nekoliko 

drugaee. Na prvem mestu so prav tako osebe brez izobrazbe, na drugem pa so osebe s 
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V. stopnjo izobrazbe, se pravi tisti, ki imajo srednje§olsko izobrazbo, predvsem splo§ne 

smeri. Delez teh je za skoraj 1 odstotno tocko visji od tistih s poklicno izobrazbo, ki so 

na tretjem mestu. 

Delez brezposelnih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe je v primerjavi z ostalimi precej 

nizek, saj v Posavju v nobenem letu ne prekoraci 10 odstotkov. V Sloveniji pa je ta 

delez nekoliko visji, vendar pray tako nikoli ne visji od 10,5 odstotkov. To je za sedanje 

generacije obetajoce, saj se danes skoraj vsa mladina odloCi za nadaljevanje studija na 

fakultetah. 

Za obe obmocji je znacilno, da so bolj izobraiene zenske ter brezposelni med 

starostjo od 25 do 40 let. Znaeilno pa je tudi to, da si ljudje z viSjo stopnjo izobrazbe 

hitreje najdejo zaposlitev kot tisti z nizjimi stopnjami. 

Iz spodnjega grafa lahko vidimo, da je v Posavju visji delez brezposelnih s I. in II. 

ter III. in IV. stopnjo izobrazbe. V Sloveniji pa je med brezposelnimi viSji delez bolj 

izobraienih, in sicer od V. stopnje izobrazbe naprej. 

Slika 4.4 	 Brezposelni v Sloveniji in Posavju glede na stopnjo izobrazbe v 

odstotkih v obdobju od 2005 do maja 2010 
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4.3 Brezposelni po panogab dejavnosti 

V Posavju je se vedno znacilen izredno visok delez zaposlenih v kmetijstvu, v 

predelovalnih dejavnostih, energetiki in gradbenistvu, zato je temu primemo tudi 

povpraSevanje po delavcih. V letu 2010 se prieakuje, da se bo v tej regiji iskalo 

predvsem delavce za delo v gradbenistvu, storitvenih dejavnostih, trgovini, gostinstvu in 

turizmu, kjer se je v preteklih dveh letih odpustilo veliko delavcev. Iskali pa se bodo 

tudi delavci s podroeja strojniStva, zdravstva, energetike ter vzgoje in izobraievanja, 
predvsem otrok s posebnimi potrebami. Ker je v Posavju se kar precej prisotno 

kmetijstvo, pa se v tej regiji vsako leto iSee tudi veliko delavcev za opravljanje del 

sezonskega znacaja, kot npr. v vinogradih, sadovnjakih, nasadih jagod in pridelavi 
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zelenjave. Za obiranje raznega sadja se v tej regiji letno potrebuje okoli 500 delavcev, 

vendar pa za tovrstna dela zal ni veliko zanimanja s strani domacega kadra. Pray tako pa 

so na tern obmocju iskani tudi vozniki tovomjakov in vozil s priklopniki, zlasti za 

prevoze blaga izven driave. Poleg teh poklicev pa se iscejo tudi strokovnjaki z 

najvisjimi stopnjami izobrazbe ter poklici, kot so: razni inienirji, zdravniki, 

defektologi, elektromehaniki itd. V letu 2009 je bilo najvec brezposelnih ekonomistov, 

trgovcev, izdelovalcev oblacil, oblikovalcev kovin in mehanikov (ZRSZ 2010c). 

Odpuscanja pa se pricakujejo tudi v letu 2010, in sicer v predelovalnih dejavnostih 

in trgovini. Zaposlitev pa bodo v Posavju v letosnjem letu tezko naSH predvsem kadri 

druzboslovne usmeritve in brezposelni s poklici, kot so: ekonomisti, sociologi, filozofi, 

tajniki, sivilje, tehnologi prometa itd (ZRSZ 2010c). 

V Sloveniji pa je malo drugace, saj se je z gospodarsko krizo sektorska struktura 

nekoliko spremenila, saj je opaziti zmanjsevanje kmetijskega in nekmetijskega sektorja, 

zlasti rudarstva in predelovalnih dejavnosti. Na drugi strani pa je opaziti povecanje 

storitvenega sektorja. Pomembno podrocje dejavnosti in zaposlovanja v drzavi 

predstavljajo predvsem predelovalne dejavnosti, trgovina, gradbenistvo in poslovne 

storitve. Ze vse od oktobra 2008 se najbolj zmanjsuje povpraSevanje po delavcih v 

predelovalnih dejavnostih, gradbenistvu, trgovini, prometu, skladiscenju ter drugih 

raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V letosnjem letu se pricakuje, da bodo najbolj 

iskani poklici: razni inienirji, zdravniki, zobozdravniki, financniki, fizioterapevti, 

medicinske sestre, kuharji, natakarji, varilci itd (ZRSZ 2010t). 

Tezave pri zaposlovanju pa se pricakujejo predvsem pri brezposelnih, ki imajo 

nizko izobrazbo, srednjesolsko izobrazbo splosne smeri in diplomantih druZbene smeri. 

Seveda pa so poleg tega pomembne tudi delovne izkusnje in dodatna znanja, ki jih 

imajo brezposelni. Zaposlitev bodo tako tezje nasH brezposelni s poklici, kot so: 

sociologi, filozofi, brusilci, krojilci, sivalci, vratarji, upravljavci raznih strojev, uradniki 

v knjiznicah in arhivih itd (ZRSZ 2010t). 

Najvecji delez brezposelnih v letu 2009 tako v Posavju kot tudi v celotni Sloveniji 

predstavljajo ekonomisti, in sicer je delez teh v Posavju za 6,28 odstotnih tock visji od 

slovenskega povprecja. Na drugem mestu v obeh obmocjih sledijo trgovci. Na tretjem 

mestu pa je razlika, saj v Posavju med brezposelnimi prevladujejo izdelovalci oblacil, ki 

predstavljajo 9,9 odstotkov, v Sloveniji pa so na tretjem mestu mehaniki in strojniki, ki 

predstavljajo 5,1 odstotek vseh brezposelnih (Gorse 2010). 

Stika 4.5 prikazuje stanje brezposelnosti glede na poklice, v katerih je bilo v letu 

2009 najvec brezposelnih. Podobno stanje je bilo tudi v prvi cetrtini letosnjega leta 

Delez brezposelnih se je v tern letu tako v Sloveniji kot tudi v Posavju zmanjsalle med 

izdelovalci oblacil, in sicer v Posavju za 4,1 odstotne tocke ter v Sloveniji se za 0,5 

odstotne tocke vec. 
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Stika 4.5 Brezposelni glede na poklic v letu 2009 v Sloveniji in Posavju 
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Iz slike 4.6 lahko razberemo, da razlika med Posavjem in Slovenijo glede na 

brezposelnost po dejavnostih ni tako ocitna, vseeno pa se opazi. V Posavju se je v letu 

2009 v primerjavi z letom 2008 najbolj povecal delez v rudarstvu, vendar to ni povsem 

primerljivo, saj je v tej dejavnosti zaposlenih malo Ijudi in je zato razlika hitro vidna. V 

tej dejavnosti je v Posavju postalo brezposelnih 11 oseb, v Sloveniji pa 362 (ZRSZ 

2009a, 4 in ZRSZ 2009, 24). V primerjavi s povprecjem Slovenije se je v tej regiji v 

prejsnjem letu delez brezposelnih bolj povecal v kmetijstvu, predelovalnih dejavnostih, 

trgovini in gostinstvu. Najvecja razlika je v gostinstvu in je znaSala 2,7 odstotnih tock, 

sledi pa kmetijstvo, kjer delez znasa 2,6 odstotnih tock vee od slovenskega povprecja. V 

Sloveniji pa je vecji delez brezposelnih od Posavja v prometu, in sicer za 2,4 odstotne 

tocke, kar je bilo pricakovati, saj v tej regiji ta dejavnost ni tako prisotna. 

Stika 4.6 Brezposelni 2009 glede na podrocje dejavnosti v Sloveniji in Posavju 
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5 UKREPI ZA ZMANJSEV ANJE BREZPOSELNOSTI V POSAV JU 

To poglavje obravnava tako obstojeee ukrepe, ki se jih ZRSZ posluzuje za 

zmanjsevanje brezposelnosti, kot tudi nekatere moje dodatne predloge, s katerimi 

menim, da bi se se lahko zmanjsala brezposelnost v Posavju. V letu 2009 se je v 

Posavju v programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) vkljueilo 1938 

oseb, kar pomeni 605 brezposelnih oseb vee kot v letu 2008. 

5.1 Obstojeci ukrepi 

Ukrepi so usmerjeni predvsem za ohranitev obstojeeih delovnih mest in k 

spodbujanju odpiranja novih. Pray tako se je pozomost posveeala predvsem temu, da so 

brezposelne osebe pridobivale dodatna znanja, vesCine, delovne izkusnje, ki bi jim 

lahko pomagale pri iskanju zaposlitve. Ukrepi APZ so bili financirani iz integralnega 

proraeuna ter sredstev Evropskega sklada kot tudi iz Zakona 0 delnem povraeilu 

nadomestila place in Zakona 0 delnem subvencioniranju polnega delovnega easa. V letu 

2009 je Obmoena sluiba Sevnica za zmanjsevanje brezposelnosti uporabljala naslednje 
4 ukrepe aktivne politike (ZRSZ 2009a, 35-58): 

Svetovarife in pomoc pri iskanju zapos!itve 

V ukrep svetovanje in pomoe pri iskanju zaposlitve so vkljueene naslednje 

aktivnosti: poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje, pomoe pri 

iskanju zaposlitve in razvoj ter izvajanje novih oblik pomoCi in predstavitev. 

V letu 2009 je bilo v Posavju v ta ukrep vkljueenih 317 brezposelnih oseb. 

Svetovanje in pomoc pri iskanju zaposlitve je namenjeno vsem, ki iseejo zaposlitev ali 

informacije 0 poklicih in potrebah na trgu. 

V Posavju je bil leta 2001 ustanovljen Center za informiranje in poklicno 

svetovanje (CIPS). Ta center je namenjen vsem tistim, ki niso preprieani 0 svoji 

odloeitvi 0 izobraZevanju oz. poklicu, saj jim na centru svetujejo razni svetovalci, 

ogledajo si lahko videofilme s predstavitvijo razlicnih poklicev ali si pomagajo do prave 

odloeitve z raeunalniskim programom »Kam in kako«. V letu 2009 je ta center obiskalo 

118 brezposelnih oseb. 

Pod aktivnostjo razvoj in izvajanje novih oblik pomoci in predstavitev se izvaja 

podaktivnost zaposlitveni sejmi, katerih namen je spodbuditi delodajalce iz lokalnega 

okolja k hitrejsemu resevanju problema pomanjkanja kadrov. Teh sejmov se je v 

lanskem letu udelezilo 19 delodajalcev ter okoli 700 brezposelnih oseb. 

- Usposabljarife in jzobraZevanje 
Namen tega ukrepa je povecati usposobljenost oz. izobrazbeno raven in povecati 

zaposlitvene moznosti brezposelne osebe na trgu dela. V ta ukrep spadajo aktivnosti s 

podrocja formalnega izobraZevanja, teeaji, predavarija, seminarji in drugi programi 
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teoreticnega in prakticnega usposabljanja za pridobivanje ves(5in, znanj in spretnosti. V 

letu 2009 je bilo vkljucenih 881 brezposelnih oseb. 

Namen programa institucionalnega usposabljanja je, da brezposelne osebe pridobijo 

dodatna znanja, ki se ne morejo pridobiti s formalnim izobraievanjem ali pa pomenijo 

nadgradnjo le-teh. v letu 2009 se je v ta program vkljucilo 335 brezposelnih oseb, od 

katerih so vecino predstavljale zenske, veliko pa je bilo tudi iskalcev prve zaposlitve in 

mladih. Najvec brezposelnih je imelo V. stopnjo izobrazbe, delo so iskali nepretrgoma 

enD leto in vec. 

Pri programu izobraievanje gre predvsem za formalno izobraievanje, katerega 

program pripravita Ministrstvo za delo, druiino in socialne zadeve ter Ministrstvo za 

solstvo in sport. Udelezenci po uspesno koncanem programu pridobijo veljavno 

izobrazbo. Program je namenjen brezposelnim osebam brez osnovnosolske, poklicne ali 

strokovne izobrazbe. Stroske solnine krije ZRSZ. V letu 2009 je bilo sklenjenih 84 

pogodb 0 vklju(5itvi v program izobraievanja. Vecina vkljucenih je bilo :lenskega spola 

ter tistih, ki so brez izobrazbe. Najvec med njimi je mladih, starih do 25 let. VeCina, kar 

62 odstotkov brezposelnih oseb, paje bilo vkljucenih v programe srednjega strokovnega 

izobraievanja. 

Namen usposabljanja na delovnem mestu je vkljucevanje brezposelnih oseb v 

delovne procese na konkretnem delovnem mestu ali delovnem podrocju pri delodajalcu 

z namenom, da se oseba usposobi za konkretno delo. V programe usposabljanja se je 

vkljucilo 311 brezposelnih oseb, od tega je bilo 64 odstotkov :lensk. Najvec jih je bilo 

starih od 25 do 40 let ter so bili prijavljeni na ZRSZ kratek cas. 

- Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
Cilj tega ukrepa je spodbujanje novega zaposlovanja in samozaposlovanja 

brezposelnih oseb, ki zelijo uresniciti podjetnisko idejo in se zaposliti v lastnem 

podjetju. V letu 2009 je bilo vkljucenih 576 brezposelnih oseb, kar tudi pomeni, da so 

se takoj zaposlile. V ta ukrep se vkljucujejo predvsem dolgotrajno brezposelne osebe, 

osebe, ki prejemajo denarno pomoc, tiste, ki so stare nad 50 let in do 25 let. Gre 

predvsem za osebe, ki nimajo primerne izobrazbe glede na trg dela. V ta ukrep spadajo 

aktivnosti, kot je spodbujanje samozaposlovanja, kamor se vkljucujejo predvsem mlajse 

generacije s V. stopnjo izobrazbe in s krajsim casom trajanja brezposelnostL V to 

aktivnost je bilo vkljucenih vec moskih, in sicer 64 odstotkov. 

Druga aktivnost pa je subvencija za samozaposlitev, katere namen je pospesevanje 

podjetniStva in odpiranje novih delovnih mest. V lanskem letu je subvencija znaSala 

4500 €, stem da se je morala oseba zaposliti za najmanj dye letL Gre za drzavno 

pomoc. Subvencijo je prejelo vec moskih. Najvec so se samozaposlovale brezposelne 

osebe s V. stopnjo izobrazbe in predvsem tisti, ki so bili na ZRSZ Ie kratek cas. Stevilo 
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samozaposlitev v Posavju naraSca ze vse od leta 2001, v letu 2009 pa je subvencijo 

prejelo 122 brezposelnih oseb. 

- Programi za povecanje socialne vkijucenosti 

Namen tega ukrepa je spodbujati socialno vkljucenost ljudi. V letu 2009 je bilo 

vkljueenih 164 brezposelnih oseb. Stem ko so se osebe vkljucile v ta ukrep, so se tudi 

avtomatsko takoj zaposlile. Ukrep je namenjen dolgotrajno brezposelnim, starejsim od 

50 let, mladim do dopolnjenega 25. leta starosti ter iskalcem prve zaposlitve, ki nimajo 

ustrezne izobrazbe. V ta ukrep spadajo aktivnosti, kot so javna dela in subvencioniranje 

zaposlitve pri izvajanju pomoei na domu in oskrbi invalidov. V javna dela so se 

vkljueevale predvsem zenske, brezposelni, stari med 25 in 40 let ter brezposelni s VI. in 

VII. stopnjo izobrazbe. Prevladovali so dolgotrajno brezposelni. V to aktivnost se je 

vkljucilo 136 oseb. V okviru tega ukrepa se je zaposlilo tudi 17 brezposelnih oseb, ki so 

sklenile pogodbe za vkljucitev brezposelnih oseb v program Pomoe na domu, 2 pa sta se 

zaposlili pri Drustvu distrofikov in Zvezi paraplegikov. 

5.2 Predlagani ukrepi 

Primerjava Slovenije in Posavja je pokazala, da vecjih razlik v strukturni 

brezposelnosti ni. Razlike so se pokazale pri nekateri poklicih in panogah dejavnosti. V 

Posavju je vee brezposelnih v predelovalnih dejavnostih, kmetijstvu, rudarstvu, 

gradbenistvu, trgovini in gostinstvu, v prometu pa je nekoliko vee brezposelnih v 

Sloveniji. Izkazalo se je, da so razlike tudi po izobrazbi, in sicer je v Posavju nekoliko 

vee brezposelnih nizje izobraZenih ter manjsi delez izobraZenih, med drugimi 

znaeilnostmi pa ni bilo tako velikih razlik. Glede na pregledano stanje struktume 

brezposelnosti v Posavju lahko recem, da se da v tern obmoeju poleg obstojecih ukrepov 

narediti se marsikaj in spodaj born opisala svoje predloge oziroma pogled na to. 

Predvsem mislim, da bi morali vee narediti na tern, da bi povecali zaposlenost starejsih 

in skrajsali trajanje brezposelnosti, saj sta to najpomembnejsi znaeilnosti, po katerih se 

Posavje tako razlikuje od slovenskega povprecja. Tu zraven vidim se enD moznost, ki bi 

poveeala zaposlenost, in sicer spodbuditi mlade k solanju tistih poklicev, za katere se 

isce zaposlitev. 

Zmanjsati stevilo izdanih dovoijenj tujcem 

Eden izmed ukrepov, ki bi lahko bistveno zmanjsal brezposelnost v Posavju, je 

zagotovo zmanjsevanje izdanih dovoljenj tujcem. V tej regiji je zaposlenih veliko tujih 

drZavljanov, predvsem v kmetijstvu in gradbenistvu, za kar trenutno ni zanimanja 

domacega kadra. Kot sem ze omenila, v Posavju na leto za sezonska dela potrebujejo 

vee kot 500 Ijudi. Na teh delovnih mestih se po navadi zaposlujejo predvsem tujci z zelo 

nizko izobrazbo. Ce bi ZRSZ to preprecil oziroma bi za ta dela spodbudil domaee kadre, 

bi se brezpose1nost lahko bistveno zniZala, saj je tudi v Posavju visok delez 
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brezposelnih z nizko izobrazbo. Starejsi za ta dela niso ravno primemi, saj jih ima 

vecina zdravstvene teZave, ki jim onemogocajo taksno delo. Zato pa menim, da bi 

morala drzava poskrbeti za to, da bi bilo to delo bolj plaeano in da bi poskrbeli za boljse 

delovne pogoje, saj bi na ta naCin zainteresirali mlajse brezposelne, ki bi za visje placilo 

z veseljem poprijeli za delo, saj zaradi nizke izobrazbe ne najdejo zaposlitve. 

Zmanjsevanje studentskega dela 

Poleg zgomjega ukrepa bi bilo potrebno tudi bistveno zmanjsati zaposlovanje 

studentov, saj je v tej regiji znacilno, da podjetja, ki imajo zelo velik dobicek in uspesno 

poslujejo kljub gospodarski krizi, ze od nekdaj raje zaposlujejo studente kot pa 

brezposelne osebe. ZRSZ bi moral spodbujati delodajalce, da bi bili bolj zainteresirani 

za zaposlovanje oseb, ki so prijavljene pri njih. Tu bi se lahko zaposlili tako tisti, ki 

imajo nizko izobrazbo kot tisti z malo visjo. Ce bi delodajalci dobili sredstva, vsaj za 

dolocen cas, s katerimi bi pokrili stroske, ki jih imajo s prispevki, bi tudi ti raje zaposlili 

brezposelno osebo z ZRSZ kot pa studenta, saj tudi studentskim organizacijarn placajo 

dolocen odstotek od zneska, ki ga placajo studentu, ki pa prav tako ni tako nizek. Ce bi 

studentje videli, da se lahko zaposlijo, ne bi podaljsevali studija, pac pa bi se potrudili in 

ga cim prej zakljucili. Po mojem mnenju bi drzava se vedno morala pustiti, da bi 

studentje delali, vendar Ie v casu, ko nimajo oz. ko opravijo studijske obveznosti, in 

predvsem sarno dela, ki trajajo za dolocen cas. Pomembno bi bilo tudi to, da bi studente 

lahko zaposlili Ie tisti, manjsi oz. manj uspesni podjetniki, ki si zaradi prenizkega 

dobicka ne morejo privosCiti, da bi zaposlili brezposelne osebe. 

Nadzor dela na crno 

Pri nadzoru del a na cmo obstaja en velik problem, in to je, da podjetja kakor tudi 

sarnostojni podjetniki pripeljejo tujce v Slovenijo, jih zaeasno prijavijo, kasneje, ko pa 

dela vee ni, jih odjavijo ter inspekcijskim sluibarn kakor tudi Policiji javijo, da je oseba 

odsla domov, v resnici pa ta oseba se vedno biva ter dela na cmo v Sloveniji ali EU. 

Posledicno pride legalno v Slovenijo, kasneje pa biva ter dela nelegalno. Pomembno bi 

bilo, da bi se delo na cmo nadzorovalo bolj dosledno, vendar se zavedarn, da je nadzor 

nad tern kar tezko opravljati. Za nadzor dela na cmo bi morali biti zaposleni ljudje, ki bi 

konstantno nadzorovali delodajalce in njihove zaposlene. To se mi zdi pomembno 

predvsem za dejavnosti, kot sta gradbenistvo in kmetijstvo. Pri gradbenistvu je ze tako 

znano, da je v tej dejavnosti zaposlenih veliko tujcev, tudi taksnih, ki jih delodajalci 

nimajo prijavljenih. 

Dodatna sredstva za samozaposlovanje 

V Posavju je zelo veliko zanimanje za sarnozaposlovanje. Letos so morali zavmiti 

kar nekaj prosenj, saj niso imeli dovolj denamih sredstev za vse. Menim, da bi si moral 

ZRSZ priboriti dodatna sredstva ali pa zmanjsati znesek in ga razdeliti na vee oseb. Prav 

28 




Ukrepi za zmanjsevanje brezposelnosti v Posavju 

tako bi bilo koristno, da bi izvajali posebne programe, s katerimi bi lahko dodatno 

izobraZevali osebe, ki so zainteresirane za samozaposlitev. 

- Privabljanje podjetnikov v regijo 

Zelo pomembno bi bilo, da bi se tudi v regijo Posavje sirile druge dejavnosti, da bi 

bilo povprasevanje tudi po drugih poklicih, saj je v Posavju razsirjeno predvsem 

gradbenistvo, trgovina in kmetijstvo, temu primemo pa je tudi povprasevanje po kadru. 

Zanimivo in dobi~konosno resitev vidim v tem, da bi se v Cerkljah ob Krki ponovno 

odprlo oz. zgradilo staro zapus~eno dirkalis~e Mobikrog, kjer bi lahko organizirali razne 

dirke in koncerte, zaradi katerih bi morali zaposliti kar nekaj ljudi, ki bi skrbeli za 

vzdnevanje in organizacijo objekta. Ena izmed mOZnosti bi bila tudi ta, da bi dnava 

omejila uvoz raznih izdelkov, saj bi se s tem pove~ala prodaja domacih proizvodov in 

posledicno bi prislo do ponovnega odprtja tovam, ki so v preteklosti ze delovale, vendar 

so se zaradi cenejsih izdelkov, ki pridejo iz tujine, zaprle. Primeri tovam, ki so delovale 

v Posavju, so Tovama pohistva Brezice, Vino Brezice, Lisca, Labod itd. 

VeCji poudarek na izobrazevanju starejsih 

Poleg tega, kar ze izvajajo, menim, da bi bilo potrebno dati ve~ji poudarek 

izobraZevanju starejsih, saj le-ti predstavljajo zelo velik problem v tej regiji. Najprej bi 

bilo potrebno starejse zainteresirati za to, da bi imeli zeljo po visji izobrazbi, nato pa bi 

izobraZevanja morali prilagoditi tej skupini. IzobraZevanja bi se morala izvajati 

nekoliko bolj pocasi, saj starejsi tezje sledijo stvarem. Pomembno se mi zdi, da bi bilo 

brezposelni osebi po koncanem izobraZevanju zagotovljeno delovno mesto, saj bi se na 

ta nacin vee starejsih odloealo za to. Stem, ko bi se zaposlili starejsi, bi se zmanjsal 

tudi ~as trajanja brezposelnosti, saj so dolgotrajno brezposelni predvsem starejsi, ki so 

brez izobrazbe. 

- Spodbujanje mladih k izobraievanju za iskane poklice 

Zelo pomembno bi bilo, da bi se vecji poudarek namenil spodbujanju mladih ze v 

osnovni soli za izobraZevanje za poklice, za katere je vecje povprasevanje. Tu imajo 

najveejo vlogo ucitelji ter starsi otrok. Mlade bi bilo potrebno zainteresirati, da bi imeli 

zeljo izobraziti se za taksne poklice. Pomembno bi bilo tudi, da bi se organiziralo ve~ 

sejmov in predstavitev podjetij, kjer bi se lahko mladi seznanili s podjetjem. Veliko 

laZje bi bilo, ce bi se sole dogovorile s podjetjem, ki potrebuje taksne delavce za 

sodelovanje, na podlagi katerega bi podjetje vsaj za dolocen ~as zaposlilo mlade iz te 

sole. Stem, ko bi se osebe odlocile za izobraZevanje za te poklice, bi jim na nek nacin 

drZava morala omogoeiti, da bi se po koneanem solanju takoj zaposlile, kar pa je zelo 

pomembno, saj vecina mladih kar nekaj ~asa po koncanem izobraZevanju ne najde 

zaposlitve. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Brezposelnost predstavlja velik problem tako za posameznika kot tudi za celotno 

gospodarstvo. Zaradi tega mora tudi dd:ava skrbeti, da je le-ta c:im nizja in jo na razlicne 

nacine zmanjsevati. Obstaja vee vrst brezposelnosti, najvecji problem za drzavo pa 

predstavlja strukturna brezposelnost, zaradi svoje dolgotrajnosti in ker po navadi 

prizadene vse generacije. V zrokov za brezposelnost je veliko, v zadnjih dveh letih pa je 

najpomembnejsi ravno gospodarska kriza, ki je trg dela zelo prizadela. Ljudje se z njo 

spopadajo na razlicne nacine, skoraj na vsakemu pa pustijo posledice, ki so lahko 

psiholoske, socialne ali financne narave. 

Opravljena analiza je pokazala, da je strukturna brezposelnost problem, s katerim se 

spopada tako EU kot tudi Slovenija in Posavje. Vecjih razlik ni, lahko pa jih opazimo 

predvsem v izobrazbi, trajanju brezposelnosti in starosti brezposelnih. Razlike pa so se 

pokazale tudi pri nekaterih poklicih in panogah dejavnosti. Zaradi gospodarske krize se 

je sicer struktura brezposelnih nekoliko spremenila, vendar je se vedno mocno prisotna. 

Od nekdaj je bil tako v Sloveniji kot tudi v Posavju med brezposelnimi vecji delez 

Zensk, kar pa se je v lanskem letu spremenilo, saj je prvic po letu 1998 le-ta znasal pod 

50 odstotkov. Za Posavje je ze kar nekaj let znacilno, da je manjsi delez brezposelnih 

rnIajsih generacij, do 40 let, in nekoliko visji delez starejsih, od 40 let naprej. V 

Sloveniji pa je situacija ravno obratna. Za Posavje to predstavlja velik problem, saj si 

starejsi tezje najdejo zaposlitev, saj jih vee ina nima izobrazbe oz. imajo zelo nizko 

stopnjo izobrazbe. Veeina brezposelnih mladih do 25 let ima V. stopnjo izobrazbe, tisti, 

ki so stari od 25 do 40 let, pa imajo veeinoma VII. stopnjo izobrazbe, vendar le-ti ne 

predstavljajo taksnega problema, saj se jih veeina zaposli dokaj hitro, in sicer najkasneje 

v dvanajstih mesecih. V casu gospodarske krize se je povpreeni cas trajanja 

brezposelnosti zaradi velikega stevila novo prijavljenih na ZRSZ nekoliko skrajsal, 

vendar v Posavju se vedno znasa natanko 2 leti. V Sloveniji pa je nekoliko krajsi in 

znaSa 1 leto 8 mesecev in 5 dni. V regiji je znac:ilna dolgotrajna brezposelnost in nizka 

izobrazba brezposelnih, saj je v povprecju za kar 5 odstotnih toc:k vee brezposelnih s I. 

in II. stopnjo izobrazbe kot v Sloveniji. Tako v Posavju prevladujejo brezposelni z nizko 

izobrazbo, v Sloveniji pa predvsem tisti s V., VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Glede na 

dejavnost pa se Slovenija in Posavje razlikujeta predvsem v tern, da je v Posavju se 

vedno veliko kmetijstva, zato je bilo tudi nekaj vee brezposelnosti v tej dejavnosti na 

tern obmocju kot pa v Sloveniji. Najvee brezposelnih je bilo v letu 2009 na obeh 

obmoejih v predelovalnih dejavnostih, sledita gradbenistvo in trgovina. V letu 2009 je 

tako v Sloveniji kot tudi v Posavju postalo najvee brezposelnih s poklici, kot so 

ekonomisti, trgovci, mehaniki, oblikovalci kovin, izdelovalci oblaeil, elektriearji in 

gradbeniki. 
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Glede na to, da je registrirana brezposelnost v Posavju za kar 2,6 odstotne toeke 

visja od slovenskega povpreeja, struktura brezposelnih niti ni toliko slaMa. Problem v 

Posavju je predvsem v tern, da je veliko starejsega prebivalstva, kar zna predstavljati 

velik problem, saj si veliko le-teh zaradi slabe izobrazbe in razlienih zaposlitvenih ovir 

ne najde vee nove zaposlitve. Za mlade, ki zivijo v tej regiji, je zaskrbljujoee tudi to, da 

je v primerjavi s Slovenijo dosti vee brezposelnih tistih, ki imajo visjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo. Pomembno je, da se ne resuje Ie problem starejsih 

brezposelnih, paC pa da se zacne resevati in iskati nove mOZnosti za zmanjsevanje tudi 

pri brezposelnih mladih. 

Glede na to, da je tudi v tej regiji se vedno nekaj dela na emo, so prikazani podatki 

nekoliko prevee cmogledi, saj je realno stanje zaradi sive ekonomije boljse, kot pa je 

predstavljeno. Poleg tega pa se tudi veliko domacinov zaposli v drugi regiji, kar pa tu ni 

prikazano. Ce bi bili tudi ti podatki vidni, bi bilo stanje zagotovo nekoliko boljse. 

Drzava poskusa strukturno brezposelnost zmanjSati tako, da ZRSZ izvaja ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja, ki pomagajo brezposelnim pri izobraievanju, 

usposabljanju ter iskanju zaposlitve. Menim, da so ukrepi, ki jih izvaja ZRSZ usmerjeni, 

prevec na tiste, ki nimajo izobrazbe oz. so nizko izobraieni, premalo pa na druge 

kategorije. Poleg tega je znaCilno, da se v aktivnosti APZ vkljucujejo predvsem zenske, 

potrebno pa bi bilo motivirati tudi moske, saj njihov delez med brezposelnimi v zadnjih 

letih naraSca. Pray tako bi bilo potrebno za to zainteresirati starejse, ki predstavljajo 

najvecji problem. 

Ker sem mnenja, da bi se za zmanjsevanje struktume brezposelnosti v Posavju dalo 

storiti se kaj vec, sem v diplomskem delu predstavila tudi svoje predloge, ki bi se lahko 

pripomogli k resevanju tega problema. Driava bi morala predvsem zmanjsevati stevilo 

tujih drzavljanov, ki se zaposlijo pri nas in primemo motivirati domaee kadre za ta 

delovna mesta. Pomembno bi bilo tudi to, da bi nekaterim podjetjem v Posavju 

prepovedali mnozicno zaposlovanje studentov in jih prisilili, da bi na ta delovna mesta 

zaposlovali brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ. Ker je v tej regiji veliko 

zaposlenih v gradbenistvu in kmetijstvu, menim, da bi imelo smisel bolj dosledno 

nadzorovati delo na cmo, saj je za te dejavnosti Ie-to pogosto. Poleg tega pa bi morali v 

Posavje privabiti se katere druge podjetnike, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, saj 

bi na ta nacin lahko spremenili strukturo iskanih kadrov. Sedaj izstopa predvsem 

povpraSevanje po nizje izobraienih kadrih, zato je delez visje izobraienih nekoliko visji 

od povprecja Slovenije. Menim, da bi se stem, ko bi v Posavje privabili tudi druge 

dejavnosti, lahko ta problem resil ali pa vsaj nekoliko omilil. Vecji poudarek pa bi 

moral biti tudi na tern, da bi spodbujali mlade za izbiro prave smeri solanja oz. tisto 
smer, za katero je veliko povprasevanja. 
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