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POVZETEK
V magistrski nalogi proučujem vpliv sredstev Evropskega socialnega sklada na
zmanjševanje brezposelnosti in povečanje zaposljivosti prebivalstva. Države članice
EU si čim bolj prizadevajo zmanjšati brezposelnost prebivalstva, saj je le-ta postala
zaskrbljujoč ekonomski in socialni problem v vsaki državi članici, kakor tudi na ravni
EU. Cilj, ki si ga je EU zastavila na področju zaposlovanja, je do leta 2020 doseči 75
% zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let. Vsekakor je rast
zaposlenosti oziroma vključevanje brezposelnih v zaposlitev eden od temeljnih
makroekonomskih ciljev EU, ki jih je mogoče uresničevati s pomočjo sredstev ESS.
Vsaka država članica je za obvladovanje gospodarske krize in ublažitev razmer na trgu
dela sprejela več ukrepov.

V magistrski nalogi sem za obdobje 2007-2015 raziskovala, ali je poraba sredstev ESS
dejansko vplivala na večjo zaposlenost in usposobljenost vključenih oseb ter na
zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji. Za navedeno obdobje sem s pomočjo izdelanih
kazalnikov raziskovala uspešnost programov ESS, zaposljivost vključenih oseb in
zaposljivost registriranih brezposelnih oseb. Nadalje sem proučevala ali sprejeti ukrepi
vplivajo na večjo učinkovitost trga dela in prispevajo k zmanjševanju brezposelnosti.

Nosilec aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki z različnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja zasleduje cilje za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Navedeni zavod za realizacijo
ciljev večje zaposljivosti uporablja pretežni del sredstev Evropskega socialnega sklada.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der Magisterarbeit erforsche ich die Auswirkung des Europäischen Sozialfonds zur
Verringerung der Arbeitslosigkeit und Erhӧhung der Beschäftigungsfähigkeit. EUMitgliedstaaten strengen sich an, die Arbeitslosigkeit der Bevölkerung zu verringern,
da diese ein besorgniserregendes wirtschaftliches und soziales Problem in den
einzelnen Mitgliedstaaten, sowie auf der EU-Ebene geworden ist. Das Ziel, das sich die
EU im Bereich der Beschäftigung setzte, ist bis Jahr 2020 75% Beschäftigung der
aktiven Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren zu erreichen. In jedem Fall ist das
Wachstum der Beschäftigung

bzw. die Integration von Arbeitslosen in den

Arbeitsmarkt eine der wichtigsten makroökonomischen Ziele der EU, die mit der Hilfe
von ESF-Mitteln realisiert werden kann. Jeder Mitgliedstaat traf, um die
Wirtschaftskrise zu bewältigen und die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu mildern, eine
Reihe von Maßnahmen.
In der Magisterarbeit erforschte ich für den Zeitraum von 2007 bis 2015, ob die
Verwendung der ESF-Mittel einen wirklichen Einfluss auf mehr Beschäftigung und
Befӓhigung der einbezogenen Personen hatte und ob die Arbeitslosigkeit in Slowenien
reduziert wurde. Mit der Hilfe von Indikatoren untersuchte ich für diesen Zeitraum die
Wirksamkeit der ESF-Programme, die Beschäftigungsfähigkeit von beteiligten
Personen und die Beschäftigungsfähigkeit von registrierten Arbeitslosen. Darüber
hinaus untersuchte ich, ob die getroffenen Maßnahmen die Effizienz des
Arbeitsmarktes beeinflussten und einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit
leisteten.
Der Trӓger der aktiven Beschäftigungspolitik in Slowenien ist das Arbeitsamt der
Republik

Slowenien,

das

durch

verschiedene

Maßnahmen

der

aktiven

Arbeitsmarktpolitik die Ziele der Beschäftigungschancen der Arbeitslosen zu
verbessern verfolgt. Für die Verwirklichung der Ziele der Beschäftigungsfähigkeit
verwendet das Amt den wesentlichen Bestandteil des Europäischen Sozialfonds.

8

1 UVOD IN PREDSTAVITEV TEME
1.1 Obravnavana problematika

Raziskovalno delo sem kot sem že uvodoma navedla, razdelila na pet poglavij. Pri
pisanju magistrske naloge sem upoštevala podatke za obdobje od leta 2007 – 2015, v
tolikšnem obsegu, kot so podatki v času pisanja naloge že bili dostopni.
Slovenija je leta 2004 postala polnopravna članica EU, z vključitvijo v EU pa se je
zavezala k zasledovanju evropskih ciljev na področju zaposlovanja. Evropski svet je na
zasedanju v Lizboni dne 23. in 24. 3. 2000 sprejel Lizbonsko strategijo, v kateri je bil
določen cilj, da naj bi EU leta 2010 postala najbolj konkurenčno in najbolj dinamično,
na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti s
številnimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo. V času izvajanja
strategije se je opazilo, da ne zasleduje ciljem v zadostni meri, zato je bila v letu 2005
prenovljena. Določila prenovljene strategije opredeljujejo, da je treba poskrbeti, da bo
EU privlačnejša za naložbe in delo, da bosta znanje in inovacije pospeševali evropsko
rast in da se oblikuje tako politiko, da bodo lahko podjetja povečala število zaposlenih.
Z Lizbonsko strategijo niso bili doseženi zastavljeni cilji. Potrebno je bilo sprejeti novo
strategijo s področja zaposlovanja, Strategijo Evropa 2020. Pri slednji gre za strategijo
EU, ki temelji na konkretnih ukrepih1 na ravni EU in vsake posamezne države članice,
o čemer pišem v nadaljevanju magistrske naloge.
Posledice svetovne gospodarske in finančne krize občutijo vsa svetovna gospodarstva
in se odražajo na različnih področjih. V obdobju krize je prišlo do zmanjšanja
gospodarske aktivnosti, do številnih stečajev podjetij, prenehanja pogodb o zaposlitvah
delavcem in majhnega števila novih zaposlitev.2 V začetku devetdesetih let prejšnjega

1

Sporočilo Komisije, Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Evropska

komisija, Bruselj, 2010, str. 5.
2

V letu 1991 je bilo povprečno 75.079 število registriranih brezposelnih, medtem ko je bilo v letu 2015

povprečno 112.726 registriranih brezposelnih (poročilo za leto 1991, Zavod RS za zaposlovanje,
Ljubljana, 1992, str. 87) in Registrirana brezposelnost,
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stoletja, takoj po osamosvojitvi, smo se v Sloveniji prvič soočili z večjo stopnjo
brezposelnosti. V tistem obdobju je namreč razpadla Jugoslavija in Slovenija je izgubila
velik trg, kar je posledično vodilo v brezposelnost. Menim, da se je slovensko
gospodarstvo iz te prve krize relativno hitro rešilo, saj smo si poiskali druge trge,
predvsem na zahodu. S tega vidika je Slovenija specifična, saj se je s krizo praktično
srečala kar dvakrat, prvič že po osamosvojitvi, vendar se je iz tiste krize uspešno rešila,
drugič pa tako kot ostale evropske države, nekje v letu 2009 in ta kriza ima mnogo
večje razsežnosti.
V Sloveniji se je namreč ob izrazitem padcu gospodarske aktivnosti in močnem
zmanjšanju produktivnosti dela v letu 2008 pokazal začetek slabšanja konkurenčnosti
gospodarstva. V začetku 2009 so se trendi upadanja gospodarske rasti še dodatno
okrepili, poslabšali so se pogoji poslovanja, podjetja so se soočila z naraščajočimi
likvidnostnimi težavami, saj se je povečala tudi plačilna nedisciplina. Negativne
spremembe v gospodarstvu, ki so botrovale upočasnjenemu gospodarskemu razvoju, so
vplivale na trg dela tako, da se je zmanjšala zaposlenost in narasla brezposelnost.
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti3 je bila 12,3 % v letu 2015, 13,1 % v letih
2014 in 2013 in 12 % v letu 2012. Stopnja brezposelnosti je do leta 2013 vseskozi
naraščala, v letu 2015 se je stopnja brezposelnosti drugo leto zapored znižala, a ostaja
dvakrat višja kot leta 2008.4
Število delovno aktivnih se je v letu 2014 ob okrevanju gospodarstva povečalo prvič
od začetka krize, a ostaja precej nižje kot v letu 2008. Zniževanje števila zaposlenih se
je začelo ob koncu leta 2008, ustavilo pa se je v drugem četrtletju 2013, v začetku leta
2014 se je zaposlenost ponovno povečala, predvsem zaradi okrepljene gospodarske
aktivnosti.5

Dostopno prek: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost; dne:
2.5.2016)
3

Podatki ZRSZ o povprečnih stopnjah registrirane brezposelnosti v Sloveniji.

4

Poročilo o razvoju 2016, UMAR, Ljubljana, 2016, str. 63.

5

Poročilo o razvoju 2015, UMAR, Ljubljana, junij 2015, str. 49.
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Z vstopom v EU je Slovenija pridobila pravico do črpanja evropskih sredstev.
Zaposlovanju in trgu dela je namenjen Evropski socialni sklad ( v nadaljevanju ESS),
ki je eden od štirih strukturnih skladov EU. Sredstva ESS se namenjajo za pospeševanje
zaposlovanja, vseživljenjskega učenja, podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih
in podjetij, enakih možnosti in lažjega dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v
državah članicah EU. Republika Slovenija je lahko sredstva iz tega sklada črpala v
obsegu in za namen, ki sta bila v programskem obdobju od leta 2004 do 2006 določena
z Enotnim programskim dokumentom (v nadaljevanju EPD), v programskem obdobju
od leta 2007 do 2013 pa z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in Operativnim
programom ESS (v nadaljevanju OP ESS). Ukrepi APZ v finančni perspektivi 20072013 so usmerjeni k delodajalcem, za financiranje projektov za novo zaposlovanje in
za ohranjanje zaposlitve obstoječim zaposlenim.
V razmerah naraščajoče brezposelnosti ima pomembno vlogo ZRSZ, ki med drugim
tudi v okviru ukrepov APZ6 posega na trg dela. Velik del teh ukrepov izvaja ZRSZ na
podlagi sklenjenih pogodb z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
Slovenija je za omilitev finančne in gospodarske krize sprejela več ukrepov (ukrepi za
krepitev socialnega podjetništva, usposabljanje zaposlenih, lažji prehod mladih na trg
dela idr.), deloma tudi s sprejetjem zakonodaje, ki se nanaša na zaposlovanje. Sprejeti
ukrepi so med drugim naravnani tudi k spodbujanju razvojnih vlaganj za nova delovna
mesta z višjo dodano vrednostjo. Strategija zaposlovanja se torej osredotoča predvsem
na ustvarjanje novih in boljših delovnih mest ter vzpostavitev močnejše in trajnejše
gospodarske rasti.
Brezposelnost v Sloveniji v proučevanem obdobju je naraščala zaradi večjega števila
oseb, ki so zaposlitev izgubile iz poslovnih razlogov ali pa jim delodajalci niso
podaljšali zaposlitev za določen čas, kot tudi zaradi manjšega zaposlovanja. Ob padcu
stopnje delovne aktivnosti se je Slovenija močno oddaljila od cilja 75 % stopnje delovne
aktivnosti (v starostni skupini 20-64 let) v letu 2020.7 S tem cilj do leta 2020 postaja

6

Aktivna politika zaposlovanja so različni ukrepi in programi, s katerimi država posega na trg dela, da

bi med delovno aktivnim prebivalstvom zadržala oziroma v delo vključila čim več prebivalstva, ki je
sposobno delati. To so ukrepi, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo brezposelnost.
7

Eden izmed ciljev Strategije Evropa 2020.
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vse težje dosegljiv. Prav tako ni bil dosežen nacionalni cilj, da bo stopnja delovne
aktivnosti v letu 2013 dosegla 70 %, saj je znašala le 63 %, v letu 2014 pa 64,5 %, in
se je tako v letu 2014 prvič po letu 2008 povišala. Pred krizo se je postopoma poviševala
in je bila višja od povprečja EU, ob padcu gospodarske aktivnosti v letu 2009 pa se je
znižala in v nadaljnjih letih padla pod evropsko povprečje.8
Na splošno je gospodarska kriza

povzročila povečanje stopnje dolgotrajne

brezposelnosti v državah članicah EU, zlati v državah z dolžniško krizo in v državah,
kjer so zaradi krize razmere na trgu še vedno zaostrene. V Sloveniji je stopnja
dolgotrajne brezposelnosti9 najnižjo stopnjo dosegla v letu 2009, ko je znašala 1,8 %,
nato pa je začela hitro naraščati in je v letu 2013 znašala 5,2 %, v letu 2014 pa 5,3 %.
Poviševanje dolgotrajne brezposelnosti kaže na naraščanje neskladja med ponudbo in
povpraševanjem po delavcih. Pogosto se zgodi, da so dolgotrajno brezposelne osebe
kljub različnim ukrepom na trgu dela, ki bi potencialnim delodajalcem zagotavljali
finančne spodbude, nezanimive za delodajalce. Menim, da se v kriznih časih delodajalci
kljub državnim pomočem in evropskemu sofinanciranju ne odločajo tako množično za
vključevanje v programe ESS, saj skozi celo leto niso na voljo isti programi, nadalje je
v mnogih programih možno izbirati samo določeno starostno populacijo, pri
dolgotrajno brezposelnih osebah pa se pojavljajo še dodatni dvomi v sposobnost,
ustreznost in zanesljivost vključene osebe, ki je že dlje časa aktivno odstotna iz trga
dela.
Za visoko raven dolgotrajne brezposelnosti je značilno tudi, da ob potencialnem
okrevanju pada počasneje kot celotna brezposelnost.10

1.2 Cilj naloge in hipoteza

Cilj magistrske naloge je prikazati vpliv porabe sredstev EU na zaposlovanje v RS.
Raziskava vključuje samo programe APZ, ki so sofinancirani iz ESS, in so namenjeni

8

Poročilo o razvoju 2015, UMAR, Ljubljana, 2015, str. 138.

9

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, podatki Eurostata, EU Labou Force Survey.
Poročilo o razvoju 2015, UMAR, Ljubljana, junij 2015, str. 140.
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zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju in krepitvi socialne vključenosti
brezposelnih oseb. S pomočjo temeljnih in strateških dokumentov, zakonodaje,
predvsem Zakona o urejanju trga dela ter ključnih institucij za oblikovanje in izvajanje
strukturne politike na evropski in nacionalni ravni, sem proučevala črpanje sredstev iz
ESS za namen zaposlovanja v Sloveniji. Omejila sem se na porabo sredstev in
programov, ki jih je Slovenija pridobila iz ESS za namene zaposlovanja. Na podlagi
zbranih podatkov, ki sem jih za potrebe magistrske naloge analizirala, sem raziskovala,
koliko oseb, ki so bile vključene v programe ESS v programskem obdobju 2007-2013,
je uspešno zaključilo programe.
Raziskala sem, koliko vključenih oseb je na podlagi izvedenih programov ESS:


uspešno zaključilo program izobraževanja ter s tem pridobilo javno veljavno
formalno izobrazbo, od osnovnošolske do vključno srednješolske stopnje,
(programi splošnih in strokovnih gimnazij, maturitetnih tečajev, programi nižjega
poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, vključno
s poklicnimi tečaji, javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji, delovodskimi,
poslovodskimi ter mojstrskimi izpiti).



uspešno zaključilo program usposabljanja ter s tem pridobilo nova znanja, veščine,
spretnosti ali delovne izkušnje.



uspešno zaključilo program krepitev socialne vključenosti,



sklenilo pogodbo o zaposlitvi v obdobju 12 mesecev po zaključku posameznega
programa.

Na podlagi ugotovitev sem želela potrditi ali ovreči hipotezo, da programi financirani
iz sredstev ESS vplivajo na višjo zaposlenost slovenskega prebivalstva. Sodilo za
potrditev hipoteze je, koliko od vseh vključenih oseb, je na podlagi programov ESS,
uspešno končalo programe izobraževanja, usposabljanja, krepitve socialne vključenosti
ali pridobilo zaposlitev v roku 12 mesecev po zaključku programa. Kot zaposlitev
štejem sklenitev pogodbe o zaposlitvi, bodisi za določen ali nedoločen čas.
1.3 Potek dela in metode

V magistrskem delu sem uporabila makroekonomsko raziskavo, saj se je področje dela
nanašalo tako na EU kot tudi na Slovenijo.
13

Z metodo deskripcije je opisana teorija, opredeljeni so pojmi in ugotovljena dejstva, z
metodo kompilacije pa so povzeta stališča drugih avtorjev in oblikovana nova stališča.
Za razne primerjave podobnih dejstev ter za ugotavljanje razlik sem uporabila metodo
komparacije, predvsem v delu, ki se nanaša na porabo sredstev ESS za Avstrijo in
nekatere druge države EU.
Za ugotavljanje uspešnosti programov izobraževanja in usposabljanja, financiranih iz
sredstev ESS, med posameznimi leti, sem uporabila metodo analize in sinteze. Da sem
določene podatke jasneje in precizneje predstavila, sem uporabila grafikone, slike in
tabele ter se tako poslužila tudi statistične metode. Podatki, ki sem jih uporabila v
empirični analizi, izhajajo iz različnih poročil, programov APZ in ESS ter registra
brezposelnih oseb, katerega skrbnik je ZRSZ.
Magistrska naloga združuje teorijo in empirijo.
Ocenjujem, da bo moje magistrsko delo na področju črpanja in porabe sredstev ESS
prispevalo k boljši informiranosti in osveščenosti pomena učinkovitega in uspešnega
črpanja evropskih sredstev za zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji v novi finančni
perspektivi 2014 – 2020, ki je trenutno v fazi izvajanja.

Menim, da je izbrana tema magistrske naloge zanimiva in aktualna, glede na razmere
na trgu dela v EU in v Sloveniji. Vsaka država si namreč prizadeva, da evropska
sredstva v čim večji meri počrpa in z njimi doseže dolgoročne pozitivne učinke, do
katerih zgolj z nacionalnimi sredstvi ne bi mogla priti. Zato sem se odločila, da raziščem
uspešnost črpanja sredstev ESS za namene zaposlovanja v Sloveniji, pri čemer sem na
podlagi sodila, ki sem ga določila, ocenila tudi porabo sredstev za doseganje cilja
(zmanjševanje brezposelnosti).
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2 PRORAČUN EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

2.1 Značilnosti in sestava proračuna EU

S proračunom EU se financira dejavnosti in projekte na področjih, za katera so se
države EU dogovorile in obsega finančna sredstva, s katerimi posamezne države članice
EU financirajo predvidene odhodke.11 Z njegovo pomočjo se financirajo ukrepi, ki jih
države članice ne bi mogle ali pa jih je gospodarneje financirati z združitvijo vseh
sredstev. Proračun EU se sprejema po demokratičnem postopku, kar pomeni, da
osnutek proračuna pripravi Evropska komisija, nato pa o njem razpravljata in ga
potrdita Svet EU in Evropski parlament. Ko je proračun EU sprejet, ga upravljajo bodisi
države članice EU in Evropska komisija skupaj bodisi neposredno Evropska komisija.12
Finance EU imajo določeno proračunsko strukturo, predpisan je postopek izvrševanja
proračuna in način zagotavljanja proračunske discipline.13 Proračun EU omogoča
usklajevanje finančnih potreb in političnih prednostnih nalog, s tem pa služi trem
glavnim ciljem, tj. alokaciji resursov, njihovi distribuciji in stabilizaciji gospodarstva.14
S splošnim delom proračuna EU se načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki
so vsako leto potrebni za EU in za Evropsko skupnost za atomsko energijo. Proračun
se določi in izvršuje v skladu z načeli enotnosti, točnosti, enoletnosti, uravnoteženosti,
obračunske enote, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in
preglednosti proračuna.
Kljub institucionalnim posebnostim EU, proračun EU sledi splošnim načelom sodobnih
proračunov, s to izjemo, da so proračunske postavke izražene v skupni evropski valuti,

11

Mijatović Nikola, Proračunski prihodki Evropske unije in dobiček Evropske centralne banke, Letnik

55, št. 10, Bančni vestnik, Revija za denarništvo in finance, Ljubljana 2006, str. 3.
12

Sredstva EU v moji državi – Slovenija, Luksemburg, Urad za publikacije Evropske unije 2014, str. 3.

13

Reimer Böge, Draft report on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-

2013 (PE 353.270v3), Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged
Union 2007-2013, Bruselj 2005.
14

Greene Jeffrey D., Public Administration in the New Century: A Concise Introduction, Thomson

Wadsworth, Belmont 2005, str. 234.
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torej v evru. V skladu z načelom uravnoteženosti proračuna le-ta ne sme izkazovati
primanjkljaja ali presežka15. Že Rimska pogodba vsebuje določila, ki določajo, da mora
biti evropski proračun uravnotežen in brez primanjkljaja, kar dejansko pomeni, da mora
biti vedno v presežku, saj nekatere države članice vanj vplačajo več sredstev, kot jih je
porabljenih. Vplačani presežki se državam članicam vedno povrnejo po enakem ključu
kot so bili izračunani njihovi prispevki ali pa se jim proporcionalno zmanjša njihov
bodoči prispevek.
Z razširitvijo Unije in krepitvijo razvoja skupnih politik se višina in struktura proračuna
z leti spreminjata. Letni proračun EU se giblje okrog 1 % BND EU in je nizek v
primerjavi z nacionalnimi financami držav članic.
S sredstvi proračuna EU se financira notranja politika, kmetijstvo, strukturna politika,
administracija, zunanje akcije, predpristopne strategije in rezerve, ker so to prioritete,
za katere so se države članice EU dogovorile na ravni Unije.16
Finančna sredstva EU so torej namenjena posameznim državam članicam in tretjim
državam na podlagi prednostnih nalog, ki jih je opredelila Unija. Vse države članice
prejemajo sredstva iz proračuna EU, vendar je delež teh sredstev, ki je namenjen
regijam v manj ugodnem položaju, sorazmerno večji od deleža, ki je namenjen
bogatejšim državam članicam. Glede na navedeno menim, da gre za neke vrste
zasledovanje cilja, da bi se razlike med revnimi in bogatejšimi državami članicami EU
čim bolj zabrisale. Vseskozi se zasleduje načelo solidarnosti, ki je osnova programom
EU, še zlasti v okviru kohezijske politike.
Menim, da si politika vsake države članice EU prizadeva, da je neto prejemnica sredstev
iz evropskega proračuna, kar pomeni, da iz evropskega proračuna prejme več sredstev
kot jih je vanj vplačala, kar je še posebej pomembno ob aktualnih spremembah
gospodarskega in družbenega življenja. Z dodatnim evropskim denarjem je namreč

Mrak Mojmir, Proračun Evropske unije, Sabina Kajnč in Damjan Lajh, V Evropska unija od A do Ž,

15

Uradni list RS, Ljubljana 2009, str. 327.
16

Fontaine Pascal, Europe in 12 lessons, European Commission, Directorate-General for

Communication, Bruselj 2007, str. 2.
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možen hitrejši napredek in okrevanje gospodarstva po težkem obdobju gospodarske
krize.
a) Prihodki proračuna EU
Splošni del proračuna EU je v celoti financiran iz lastnih sredstev. Prav zato mora biti
sistem virov lastnih sredstev Unije pravičen, stroškovno učinkovit, pregleden in mora
upoštevati merila, ki najbolje odražajo sposobnost prispevanja vsake posamezne države
članice.
Povečanje lastne finančne avtonomije je eden od ključnih razvojnih ciljev EU, po
katerem se EU razlikuje od drugih mednarodnih skupnosti. Za razvoj proračuna EU je
bilo pomembno, da se je postopno oblikoval sistem lastnih virov. V prvem obdobju,
vse do leta 1970, so glavni vir financiranja predstavljali prispevki držav članic. Z letom
1970 se je v državah članicah uvedel glavni vir financiranja Skupnosti – t. i. ''sistem
lastnih virov'' – z uvedbo treh tradicionalnih virov: carine, kmetijske dajatve in DDV.
Z letom 1988 je z uvedbo vira na podlagi BND prišlo do nadaljnje reforme sistema
lastnih virov. Danes prihodke proračuna EU sestavlja sistem lastnih virov EU, katerega
predstavljajo: tradicionalni lastni viri, viri na osnovi DDV, viri na osnovi BND ter drugi
prihodki proračuna EU.17
Najpomembnejši vir financiranja proračuna EU temelji na BND18 držav članic.
Sčasoma je le-ta presegel druge vire, kot so carine in kmetijske dajatve (tradicionalna
lastna sredstva) ter sredstva, ki temeljijo na omejitvi osnove DDV.
V nadaljevanju prikazujem strukturo prihodkov proračuna EU v letih 1988 in 2013. Iz
slike 1 je razvidno, da se je struktura virov financiranja skozi primerjano obdobje,
močno spremenila.

17

Korpič Horvat Etelka, Cvikl Milan M., Proračunsko pravo: Priprava, izvrševanje in nadzor proračuna,

GV založba, Ljubljana 2007, str. 256-266.
18

BND - bruto nacionalni dohodek.
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Slika 1: Struktura prihodkov (1988-2013)

Vir: Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi: Javni posvetovalni dokument v zvezi s pregledom
proračuna za 2008/2009, Evropska komisija, Bruselj 2007, str. 12.

Iz slike 1 izhaja, da so sredstva iz naslova BND leta 1988 znašala manj kot 11 %
financiranja EU v primerjavi z 28 %, ki so jih zagotovile carine in kmetijski prelevmani,
ter 57 % lastnih sredstev iz naslova DDV. Po takratnih napovedih bi naj leta 2013
sredstva iz naslova BND znašala približno 74 % financiranja EU, carine in kmetijski
prelevmani 13 %, sredstva iz naslova DDV pa 12 %19.
Dejansko pa so v letu 2013 sredstva iz naslova BND znašala 73,4 %, carine in
prelevmani 14,1 % , sredstva iz naslova DDV 11,3 % in drugi prihodki 1,2 %.20
Glede na navedeno ugotavljam, da so bile napovedi natančne, saj je napovedana
struktura prihodkov evropskega proračuna le malo odstopala od dejanskih prihodkov.

Tradicionalna lastna sredstva
Tradicionalna lastna sredstva obsegajo carinske prihodke EU, uvozne dajatve na
kmetijske proizvode ter dajatve na sladkor in glukozo. Država članica, v kateri so

19

Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi: Javni posvetovalni dokument v zvezi s pregledom

proračuna za 2008/2009, Evropska komisija, Bruselj 2007, str. 12.
20

Proračun EU za leto 2013: naložbe v rast in delovna mesta, Urad za publikacije Evropske unije,

Luksemburg, 2013, str. 10.
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pobrani carinski prihodki in uvozne dajatve, zadrži 25 % pobranih sredstev kot
nadomestilo za pobrane dajatve.21

Lastna sredstva iz DDV
Sredstva iz DDV vira se določijo s pomočjo usklajene osnove za odmero DDV,
opredeljene s pravili Unije ter enotne davčne stopnje, veljavne za vse države članice.
Kadar usklajena davčna osnova države članice za odmero obveznosti iz DDV vira
presega polovico njenega BND, se pri odmeri upošteva le polovica BND.22

Lastna sredstva iz naslova BND
Na nivoju EU BND najbolje odraža sposobnost članice, koliko naj prispeva v evropski
proračun, zato se uporablja kot indikator razvitosti v strukturni politiki in v zvezi z
ekonomsko in monetarno unijo. Pri oblikovanju proračuna EU ima odločilno vlogo, saj
mora zagotavljati redno financiranje proračuna in stabilne prihodke. Sredstva iz BND
se uporabijo kot izravnalni prihodek za pokrivanje izdatkov EU takrat, ko so ostali viri
financiranja izčrpani.23

Drugi prihodki
Proračun EU sestavljajo tudi drugi prihodki, kamor uvrščamo davke na plače, ki jih
plačujejo uslužbenci EU, prispevke držav, ki niso članice EU in globe, naložene
podjetjem, ki kršijo konkurenčno ali drugo zakonodajo. Drugi prihodki predstavljajo
okoli 1 % proračuna EU.24
b) Odhodki proračuna EU
Finančna sredstva proračuna EU se lahko porabijo le za posebej določene namene, s
pomočjo teh sredstev se dosegajo zastavljeni cilji in izvaja skupna politika EU.

Stanka Setnikar Cankar, Maja Klun in drugi, Ekonomika javnega sektorja s proračunskim

21

financiranjem, Fakulteta za upravo, 2009, str. 192-193.
Proračun

22

EU.

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodni_financni_odnosi/

evropske_zadeve/ proracun_eu/ z dne 17.2.2016.
23

Ibidem 22.

24

Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi: Javni posvetovalni dokument v zvezi s pregledom

proračuna za 2008/2009, Evropska komisija, Bruselj 2007, str. 13.
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Sredstva EU bistveno prispevajo h krepitvi zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih
mest, h konkurenčnosti in doseganju novih znanj, spodbujanju raziskav ter zagotavljajo,
da v skladu z načelom solidarnosti dobijo pomoč tisti, ki jo najbolj potrebujejo. S
sredstvi EU se je okrepila varnost Unije, zagotovljena je pomoč najrevnejšim
prebivalcem sveta, pospešen je razvoj držav članic in promovirana je skupna politika
EU po vsem svetu.
Odhodki proračuna EU so v letu 2014 znašali 139 milijard EUR, v letu 2015 pa 141
milijard EUR25, in so bili razporejeni v šest naslovov, podrobneje pa bom proučila
tistega, ki se tiče zaposlovanja. Poraba odobrena v proračunu za leto 2015 za pametno
in vključujočo rast je za 2,49 % višja kot leto prej.26
Slika 2: Proračun EU za leto 2015 po razdelkih finančnega okvira

Vir: Poraba proračunskih sredstev. Dostopno prek: http://europa.eu/pol/financ/index_sl.htm
z dne 10.4.2016.

Odhodki iz naslova Pametne in vključujoče rasti predstavljajo 46 % proračuna EU v
letu 2015.

25

Uradni list EU, št. 69 z dne 13.3.2015.

26

Za Pametno in vključujočo rast je v proračunu 2014 bilo namenjenih nekaj več kot 65 milijard EUR,

v letu 2015 pa skoraj 67 milijard EUR.
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Pametna in vključujoča rast
Izdatki iz naslova Pametne in vključujoče rasti so namenjeni za povečanje
konkurenčnosti in kohezije za trajnostno rast. Razdeljeni so v dve podpoglavji. Prvo
podpoglavje Konkurenčnost za rast in delovna mesta obsega izdatke za raziskave in
inovacije, vsebuje izobraževanje in usposabljanje, zaščito in okoljsko vzdrževanje
omrežij EU, namenjeno je podpori integriranemu enotnemu trgu in spremljajočim
politikam ter izvajanju določil socialne politike. V podpoglavje ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija so vključena sredstva za povečanje konvergence najmanj razvitih
držav članic in regij, dopolnitev strategije EU za trajnostni razvoj zunaj najmanj
perspektivnih regij ter podporo medregionalnemu sodelovanju. Ta skupina bo v
prihodnosti zavzemala največji delež proračuna. 27
Izdatki za konkurenčnost in kohezijo so temeljni pri načrtih porabe sredstev EU, zato
se je znesek za ta omenjena cilja v obdobju 2007 - 2013 povečal za 23 % v primerjavi
z zneskom, porabljenim v prejšnjih sedmih letih. Večina sredstev je namenjenih za
regionalni in socialni razvoj. Regionalni sklad EU skrbi za gospodarski razvoj, pri
čemer se večina sredstev porabi za izboljšanje infrastrukture v tistih regijah, ki so
najmanj gospodarsko razvite. 28 ESS pa je ustanovljen z namenom vlaganja v človeški
kapital in v nadaljevanju naloge sem se osredotočila predvsem na ta sklad, ker je
povezan z zaposlovanjem in pridobivanjem sredstev povezanih z APZ.
Naloga ESS je zagotavljati sredstva za boljšo zaposljivost, produktivnost, delovne
pogoje in znanje ter za večjo socialno vključenost, in moja naloga je, da ugotovim, kako
uspešni smo pri tem črpanju.
Vsekakor je za prebivalstvo pomembno, da so na voljo delovna mesta, kjer se je možno
nadalje izobraževati, si pridobivati nova znanja, brezposelnim pa je tudi s pomočjo
evropskih sredstev dana možnost, da se lahko reintegrirajo in postanejo konkurenčni in
z vidika novo pridobljenih znanj privlačni za potencialne delodajalce.

27

Naložba v našo skupno prihodnost: Proračun Evropske unije, Urad za uradne publikacije Evropskih

skupnosti, Luxembourg 2007, str. 18.
28

Naložba v našo skupno prihodnost: Proračun Evropske unije, Urad za uradne publikacije Evropskih

skupnosti, Luxembourg 2007, str. 9.
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2.1.1 Finančna perspektiva 2007-2013, ki se nanaša na zaposlovanje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP
ESS) je skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države
članice, po uskladitvi z EK, ko ta sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici
skupaj izvajata in financirata. OP ESS je dokument, ki določa strategijo razvoja države
in njene prioritete, da se dosežejo cilji konvergence. Skupni cilj OP ESS je doseganje
večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi in
zmanjšanje regionalnih razlik. Temelji na Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je sprejela
Vlada RS. Vlada je sprejela tudi Načrt priprave Državnega razvojnega programa 20072013, ki predvideva, da bi ta dokument lahko bil osnova za pripravo Nacionalnega
strateškega referenčnega okvirja (NSRO).29 Na osnovi NSRO pa se pripravi operativni
program.
Cilji OP ESS se dosegajo s pomočjo sredstev ESS. Slovenija je imela v finančni
perspektivi 2007 – 2013 na voljo nekaj manj kot 756 mio EUR sredstev iz ESS.

29

NSRO predstavlja poglobljen Državni razvojni program na področju kohezijske politike.

22

Slika 3: Pravice porabe po letih glede na vir financiranja, v EUR

Vir: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, SVLR, Ljubljana, oktober
2007, str. 131.

Slika 3 prikazuje, koliko finančnih sredstev je bilo Sloveniji na voljo po posameznih
letih v finančni perspektivi 2007-2013 iz ESS. V letu 2007 je bilo na voljo 126.208.034
mio EUR, sredstva so se nato vsako leto zmanjševala, v letu 2013 je bilo Sloveniji na
voljo 87.637.913 mio EUR.
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Slika 4: Viri financiranja po razvojnih prioritetah, v EUR

Vir: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, SVLR, Ljubljana, oktober
2007, str. 132.

Iz slike 4 izhaja, da OP ESS opredeljuje šest razvojnih prednosti, ki se nadalje delijo na
razvojne

usmeritve.

Razvojne

prednosti

so:

Spodbujanje

podjetništva

in

prilagodljivosti, Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja, Spodbujanje socialne vključenosti,
Institucionalna in administrativna usposobljenost in Tehnična pomoč. Največ finančnih
sredstev je namenjenih za prvo razvojno prioriteto – Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti - 262.114.965 EUR, sledi tretja razvojna prioriteta Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja, ki ji ESS namenja 164.661.965 EUR. Zaradi
prizadevanja, da bi se vsa finančna sredstva lahko popolnoma počrpala, je prišlo v letu
2015 do spremembe OP ESS, ki je vplivala na realokacijo finančnih sredstev na dveh
prednostnih oseh.30
Pri analizi programov v četrtem poglavju magistrske naloge sem največ pozornosti
namenila prvi, drugi in četrti razvojni prioriteti, saj je bil ZRSZ pri teh upravičenec
sredstev ESS.

30

Prikazano v tabeli 15 magistrske naloge.

24

Večletni finančni okvir se sprejema za obdobje najmanj pet let, v njem pa se določijo
najvišje letne meje odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah
odhodkov in najvišje letne meje odobrenih proračunskih sredstev za plačila, pri čemer
kategorije odhodkov ustrezajo glavnim področjem dejavnosti unije (Pogodba o
delovanju Evropske unije, 312. čl.).
Finančni okvir je pomembno strateško orodje za načrtovanje vsebinskih in
proračunskih prioritet, ki omogoča predvidljivost razvoja izdatkov EU in s tem
predvidljivost evropske finančne politike. Letni proračun je le izvedbeni dokument za
doseganje ciljev in usmeritev, predvidenih v finančni perspektivi. 31
Finančna perspektiva EU za obdobje 2007–2013 je bila sprejeta kot kompromis,
pomeni pa dogovor o prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov EU za
večletna obdobja. V finančni perspektivi je določena zgornja meja odhodkov za
obdobje sedmih let.
Slika 5: Finančni okvir 2007-2013

Vir: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z
dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega

31

Laffan Bridgid in Johannes Lindner, The Budget: Who Gets What, When and How? V ur. Hellen

Wallace, Mark A. Pollack in Alasdair R, Policy-making in the European Union, Young, Oxford
University Press, New York 2010, str. 222.
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finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER, Evropska komisija, Bruselj
2010, priloga str. 9.

Za namene kasnejše vključitve v splošni proračun EU se zneski iz tabele, ki jo prikazuje
slika 5, indeksirajo na 2 % na leto. Sredstva za cilj konvergenca znašajo 81,54 % .32
Slika 5 prikazuje proračun EU za obdobje 2007-2013 v višini 864 milijard EUR. Na
podlagi medinstitucionalnega sporazuma med Svetom, Parlamentom in Komisijo je
bilo 308 milijard EUR33 (35,6 % ) namenjenih kohezijski politiki, za uresničitev ciljev
konvergenca34 in regionalna konkurenčnost in zaposlovanje35. Največji delež sredstev
je usmerjen v zmanjševanje razvojnih razlik v razširjeni EU, saj se je prav z zadnjimi
vključitvami držav članic pokazala še večja razlika med revnimi in bogatejšimi
državami. Da bi se razlike zabrisale, se evropska sredstva locirajo na območja, ki so
pomoči najbolj potrebna. Ta sredstva so namenjena za razvojne projekte držav članic
EU in predstavljajo dodaten denar, ki ga posamezna država članica oziroma regija dobi
za razvoj. Kot sem že omenila, je eden izmed ciljev EU, da se zmanjšajo razvojne
razlike znotraj EU, kar se lahko zagotovi s sredstvi za razvoj regij in držav, ki so
ekonomsko in socialno v slabšem položaju od povprečja EU.

Prednostna naloga finančne perspektive za obdobje 2007-2013 je napredek na
trajnostnem razvoju in konkurenčnosti, kar EU lahko doseže s krepitvijo
konkurenčnosti evropskega gospodarstva, pospeševanjem podjetništva in ustvarjanjem
novih delovnih mest z dodano vrednostjo. EU se zavzema za čim bolj učinkovito porabo
sredstev proračuna, s katerimi uresničuje zastavljene cilje.
Sposobnost črpanja kohezijskih sredstev za Operativni program razvoja človeških
virov (OP ESS)

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za

32

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999, UL L št. 1260/1999 z dne 31.7.2006.
348 mio EUR po tekočih cenah.

33

Pospešitev konvergence najmanj razvitih držav članic in regij, katerih BDP na prebivalca je manjši od

34

75 % povprečja EU.
35

Njen cilj je krepitev konkurenčnosti in privlačnosti ter stopnje zaposlenosti regij.
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V finančni perspektivi 2007-2013 je bilo Sloveniji za izvajanje kohezijske politike
namenjenih 4,1 mrd EUR iz naslova cilja Konvergenca, do konca leta 2015 je iz vseh
treh operativnih programov pridobila 3,9 mrd EUR.
Slika 6: Črpanje OP ESS po letih

Vir: Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za cilj Konvergenca za
obdobje januar 2015-december 2015, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Ljubljana 2016, str. 20.

Slika 6 prikazuje, da je bilo iz OP ESS v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2015 Sloveniji
izplačanih 761.305.299 EUR, kar dejansko pomeni 101 % pravic porabe OP ESS. Iz
predstavljene tabele je razvidno, da so se sredstva začela hitreje črpati po letu 2010, kar
pomeni, da je črpanje postalo bolj intenzivno v drugi polovici izvajanja finančne
perspektive 2007-2013. Po proučitvi številnih poročil lahko zaključim, da se je
izvajanje predhodne perspektive precej zavleklo v novo finančno perspektivo, zato so
se nekateri programi začeli izvajati nekaj let kasneje, kar je povezano tudi s črpanjem
sredstev proti koncu finančne perspektive.
Slika 7 grafično prikazuje dejstvo, da je bilo črpanje sredstev OP ESS v prvih štirih
letih nizko.36

36

Zneski izplačil po posameznih letih so razvidni iz slike 6, v vrstici Izplačila.
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Slika 7: Grafični prikaz črpanja OP ESS

Vir: Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za cilj Konvergenca za
obdobje januar 2015-december 2015, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Ljubljana 2016, str. 20.

Vsaka država si prizadeva za to, da izkoristi vsa evropska sredstva, ki so ji na voljo.
Organ upravljanja37 je tekom izvajanja OP ESS dodelil dodatne pravice porabe, ki
presegajo obstoječa razpoložljiva sredstva. Do tega je prišlo, ker se je ugotovilo, da v
nasprotnem ne bi bila počrpana vsa evropska sredstva. Opravila se je tudi
prerazporeditev sredstev med razvojnimi prioritetami ( preusmeritev sredstev iz prve
prioritete na četrto prioriteto), vse z namenom, da se zagotovi čim višja stopnja črpanja
evropskega denarja.38
Organ upravljanja je ugotovil, da je sprememba OP ESS nujno potrebna, da se lahko
sredstva do zaključka programskega obdobja v celoti počrpajo.
Menim, da je prav finančna kriza, ki je trajala v obdobju, ko so se najbolj intenzivno
črpala evropska sredstva iz finančne perspektive 2007-2013 vplivala na to, da se
sredstva iz prve prioritete – Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti niso porabila
v tolikšni meri kot so bila planirana. Negotova gospodarska situacija je zagotovo
negativno vplivala na potencialne podjetnike, da se niso v zadostni meri odločali za
prijavo na razpise. Eden od razlogov bi lahko bil tudi lasten sofinancerski delež in

37

V vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad je SVRK.

38

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za cilj Konvergenca za obdobje

januar 2015-december 2015, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ljubljana 2016,
str. 21.
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izpolnjevanje razpisnih pogojev. V tem obdobju je prišlo tudi do prenehanj
gospodarskih družb, in posledično do odstopov od pogodb ter neizplačanih sredstev.

2.1.2 Slovenska udeležba pri finančnih sredstvih EU za leto 2015

V pogajanjih o finančni perspektivi EU se vedno pojavljata vprašanji, koliko bo
posamezna država prispevala v proračun in koliko bo iz njega dobila.
Načeloma je značilno, da se nove pridružene članice EU v prvih letih članstva soočajo
s težavami pri uveljavljanju in prejemanju evropskih sredstev. V nadaljevanju sem
predstavila položaj RS.

Tabela 1: Načrtovani in realizirani prihodki in odhodki v proračun RS iz
proračuna EU v letih 2007-2015 v mio EUR
Prihodki
Leto

Odhodki

Neto

Načrtovani

Realizirani

Odstotek

Načrtovani

Realizirani

Odstotek

prihodki

prihodki

realizacije

odhodki

odhodki

realizacije

2007

582,1

347,2

59,7

317,1

355,9

112,2

-8,7

2008

783,0

363,2

46,4

375,3

427,9

114,0

-64,7

2009

814,0

594,9

73,1

452,0

439,3

97,2

155,6

2010

1.037,8

723,2

69,7

412,8

396,8

96,1

326,4

2011

854,2

812,2

95,1

393,6

405,1

102,9

407,1

2012

888,6

842,1

94,8

403,4

390,3

96,8

451,8

2013

1.185,8

933,7

78,75

414,0

425,4

102,7

508,3

2014

1.115,6

1.036,3

92,9

397,8

402,9

101,3

633,4

2015

1.072,6

878,7

81,9

389,5

432,9

111,1

445,8

položaj

Vir: Prirejeno po podatkih Ministrstva za finance, sektor za proračun.

Iz podatkov predstavljenih v tabeli 1 je razvidno, da je bila Slovenija v letih 2007 in
2008 neto plačnica v proračun EU, v vseh nadaljnjih letih pa neto prejemnica evropskih
sredstev. To pomeni, da je v letih 2007 in 2008 vplačala več sredstev v proračun EU
kot jih je iz njega dobila.
Podatki iz tabele 1 prikazujejo, da je bil neto proračunski presežek Slovenije v letu 2014
najvišji, saj je znašal 633,4 mio EUR. Neto proračunski presežek v letu 2014 je bil za
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125 mio EUR višji kot v letu 2013, dejansko pa najvišji od samega vstopa Slovenije v
EU v letu 2004.39
Glede na proučeno gradivo lahko navedem, da so se v letih od 2013 – 2015 pospešeno
zaključevali projekti in vlagali zahtevki za izplačila sredstev, zato je Slovenija proti
koncu programskega obdobja iz proračuna EU prejemala več sredstev.
Prihodki proračuna EU v proračun RS v letu 2015
Največ sredstev iz proračuna EU je Slovenija prejela v letu 2014, prihodki v letu 2014
so bili za 102,6 mio EUR višji kot leta 2013 in najvišji odkar je Slovenija članica EU.40
V letu 2015 je Slovenija prejela 878,7 mio EUR. 72,6 % vseh prihodkov v letu 2015 so
predstavljali prihodki iz naslova kohezijske politike41 (264,1 mio iz strukturnih skladov
in 375,4 mio iz kohezijskega sklada) , 23 % proračuna pa prihodki iz naslova skupne
kmetijske in ribiške politike, ostali prihodki iz proračuna EU so predstavljali manj kot
4 % vseh prejetih sredstev iz EU proračuna.42
Odhodki proračuna RS v proračun EU v letu 2015
Od maja 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica EU, je prevzela obveznosti
do plačila v proračun EU. Vplačila Slovenije v EU proračun so v letu 2015 znašala
432,9 mio EUR, kar je 111,1 % realizacija glede na rebalans proračuna za leto 2015, in
je bil za 30,0 mio EUR višji kot leta 201443.

39

Informacija o neto položaju proračuna RS do proračuna EU v letu 2014, Ministrstvo za finance,

Direktorat za proračun, Sektor za proračun, Ljubljana 2015, str. 2.
40

Po podatkih MF.

41

Slovenija je v letu 2015 iz naslova kohezijske politike prejela 375,4 mio EUR, kar je 26,9 mio EUR

več kot v letu 2014.
42

Informacija o neto položaju proračuna RS do proračuna EU v letu 2015, Ministrstvo za finance,

Direktorat za proračun, Sektor za proračun, Ljubljana 2016, str. 1.
43

Informacija o neto položaju proračuna RS do proračuna EU v letu 2015, Ministrstvo za finance,

Direktorat za proračun, Sektor za proračun, Ljubljana 2016, str. 2.
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Odhodki iz naslova:


tradicionalnih lastnih sredstev so bili realizirani v višini 62,7 mio EUR, kar
predstavlja 108,8 % realizacijo glede na rebalans proračuna za leto 2015;



DDV so bili realizirani v višini 57,3 mio EUR ( 107,5 % realizacija);



BND v višini 282,3 mio EUR ( 110,2 % realizacija);



popravka v korist Združenega kraljestva v višini 30,5 mio EUR (136,2 %
realizacija).

31

2.2 Delovanje ESS
2.2.1 Ustanovitev ESS

Pomembna zgodovinska razvojna usmeritev sprememb proračuna EU je razvidna iz
odhodkov proračuna EU in se vsebinsko kaže v razvoju skupnih politik EU. Z razvojem
in krepitvijo EU sta se namreč spreminjala tako struktura kot obseg izdatkov proračuna
EU.44
Po drugi svetovni vojni se je šest držav (Zvezna republika Nemčija, Francija, Italija,
Nizozemska, Belgija in Luksemburg) zaradi zagotovitve močnejše povezanosti in
varnosti pred ponovnim izbruhom vojne odločilo ustanoviti Evropsko skupnost za
premog in jeklo (v nadaljevanju ESPJ). Takrat je prišlo do zavedanja, da je za evropske
države lažje, če se povežejo in tako lažje zagotavljajo mir, svobodo in blaginjo.
18. aprila 1951 je bila podpisana Pogodba o ustanovitvi ESPJ, ki je začela veljati 25.
julija 1952. ESPJ je v skladu s členom 1 ustanovne pogodbe temeljila na skupnem trgu,
skupnih ciljih in skupnih organih, ustanovljena je bila za 50 let, tako da je 25. julija
2002 nehala obstajati.45

Zaposlenim v teh dveh panogah se je na podlagi pogodbe o ustanovitvi ESPJ pomagalo
pridobiti različne spretnosti in znanja, ki so jim omogočila vključitev v drugače
usmerjeno industrijo oziroma izučitev za drugačne vrste dela. Sklad, ki je zaposlenim
pomagal najti novo zaposlitev in jih izučil za druge poklice ter jih tudi seznanil o novi
modernizirani industriji, se je imenoval Sklad Evropske skupnosti za premog in jeklo
za prekvalifikacijo in prezaposlovanje delavcev.46

44

Korpič Horvat Etelka, Cvikl Milan M., Proračunsko pravo: Priprava, izvrševanje in nadzor proračuna,

GV založba, Ljubljana 2007, str. 267.
45

Ferčič Aleš, Hojnik Janja, Tratnik Matjaž, Uvod v pravo Evropske unije, GV založba, Ljubljana 2011,

str. 23-24.
46

Boden Martina, Evropa: naša preteklost in sedanjost. Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2004, str.

104.
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V letu 1957 sta bili tako podpisani rimski pogodbi – Pogodba o Evropski gospodarski
skupnosti, ki se je leta 1993 preimenovala v Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti
in Pogodba o evropski skupnosti za atomsko energijo. S Pogodbo o Evropski
gospodarski skupnosti je bil ustanovljen Evropski socialni sklad, ki je zaposlenim nudil
izboljšanje zaposlitvenih možnosti znotraj skupnosti, tako da je spodbujal zaposlovanje
ter geografsko in poklicno mobilnost delavcev.47
Po proučitvi literature ugotavljam, da je v obdobju 50. in zgodnjih 60. let, kamor segajo
začetki ESS, Evropa beležila visoko stopnjo zaposlenosti. Takrat se politiki ni bilo
potrebno ukvarjati z vprašanji nezaposlenosti, pač pa so se ukvarjali z vprašanji
povezav in okrepitve gospodarstva. Pravzaprav so se države začele povezovati tudi z
vidika preglednosti, da se ne bi katera izmed držav nenadzorovano oborožila ali drugače
prevladala nad ostalimi.
Šele v poznih 60. letih se je pojavila skrb glede brezposelnosti, saj je ta začela naraščati,
to pa je vzpodbudilo vlade EGS, da so se leta 1969 sestale na Haaški konferenci, kjer
so udeleženci razpravljali o potrebnih reformah socialnega sklada in si prizadevali za
uskladitev svojih socialnih politik. Ker je naraščala brezposelnost, so se
spreminjale tudi potrebe in naloge sklada. Vse to je zahtevalo priprave na prvo reformo
ESS leta 1971.48
Zaradi prve reforme ESS iz leta 1971 so se povečala proračunska sredstva, ki so bila
namenjena financiranju določenih skupin in kategorij ljudi. Leta 1972 je bil v Parizu
podpisan sporazum o potrebi po reševanju regionalnih in strukturnih neravnovesij v
gospodarskem razvoju. Leta 1973 so se k obstoječim šestim članicam v EGS pridružile
še Velika Britanija, Danska in Irska. Evropski sklad za regionalni razvoj je bil
ustanovljen dve leti kasneje, leta 1975. Zaradi naraščanja števila brezposelnih in slabših
gospodarskih razmer je prav sprejet program v smislu resolucije pomenil pozitivni
odgovor Skupnosti na obstoječo gospodarsko situacijo, ko je bilo čedalje več

47

Wostner Peter, Kako do denarja EU, GV Založba, Ljubljana 2005, str. 43-44.

48

Karensen Jernett, Evropski socialni sklad; 50 let vlaganja v ljudi, Urad za uradne publikacije Evropske

skupnosti, Luksemburg 2007, str. 12.
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ekonomskih migrantov. S sredstvi socialnega sklada se je pomagalo priseljencem, da
so se vključili v učenje jezika države, kamor so se nastanili, prav tako jim je bilo
omogočeno večje prilagajanje pri zaposlovanju v novih delovnih okoljih. Novi
programi socialnega sklada pomenijo tudi ustvarjanje novih ciljev, ki so usmerjeni v
povečevanje stopnje zaposlenosti ter več svobode posameznikov pri sprejemanju
ekonomskih odločitev.49
ES je leta 1981 dobila novo članico, Grčijo, čez pet let pa še Španijo in Portugalsko.
Na začetku 80. let je Evropa doživljaja energetsko krizo, ki je posledično pripeljala tudi
do finančne krize. Za obvladovanje krizne situacije je bilo potrebno povezovanje med
gospodarskimi in finančnimi trgi. V 80. letih so evropska gospodarstva bila deležna
tudi ključnih sprememb pri prehodu industrijske v informacijsko dobo.50 Nove
tehnologije so zahtevale ustrezno izobražen kader, zato je bila sprememba v tehnologiji
nov izziv za strukturne sklade, ki so se morali odzvati na nove gospodarske zahteve.
Podjetja so v tem obdobju zaposlovala usposobljen kader na področjih, kot so
elektronika, inženirstvo in informacijska tehnologija. Sklad je poudarjal poklicno
usposabljanje (polovica tega je bilo usposabljanje na delovnem mestu) ter tečaje, s
katerimi so usposabljali ljudi za delo z novimi tehnologijami. Dva glavna izobrazbena
vidika, ki sta prevladovala v EU, zelo nazorno prikaže Hantrais. Ekonomski vidik
izobraževanja je usmerjen na zagotavljanje primerne izobrazbene, strukturne in
poklicne usposobljenosti zaposlenih, ki bi lahko s pomočjo ustreznih izobraževanj
pridobili dovolj znanja za uspešen nastop na trgu dela v EU. Socialni vidik
izobraževanja se kaže predvsem na pridobivanju enakih možnosti izobraževanja za vse
posameznike, brez upoštevanja njihovega socialnega položaja, finančnega premoženja,
vere ali spola.51
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Po mnenju Mraka, je neskladnost med razpoložljivi sredstvi in obstoječimi potrebami
pripeljala do nove reforme.52 Zaradi premajhnega obsega razpoložljivih sredstev je
sklad razvil bolj strukturiran pristop k dodeljevanju sredstev, s tem pa se je dosegla
večja učinkovitost in optimizacija porabe sredstev. Leta 1986 je prišlo do nove reforme
kohezijske politike v smislu sprejetja Enotne evropske listine (Single European Act)53,
ki je povečala vlogo strukturnih skladov, v preambuli pa je bila izražena volja držav
članic, da se vzpostavi notranji trg. V listini so bile združene regionalna politika,
politika trga dela in politika kmetijskih struktur.54 Predlog sprememb, imenovan tudi
DELORS 1, vključuje zapisane temeljne usmeritve finančne reforme, in sicer:
zagotavljanje dodatnih lastnih sredstev, ki bi zagotavljala v obdobju 1988-1992
nemoteno delovanje sklada, strožji nadzor izdatkov, ter pravičnejšo porazdelitev
bremena skupnosti, kjer naj bi bili proračunski prispevki posamezne države vezani na
njeno relativno blaginjo. S to reformo se kaže prvi korak organizacijske in
institucionalne razsežnosti, zlasti gre za enotno usmeritev in oblikovanje strukturne
politike ES55. Z dolgoročno opredelitvijo vsebine programa Sklada se je pričakovalo
tudi njegovo učinkovitejše izvajanje. Sklep iz leta 1988, da naj Skupnost namesto letnih
proračunov sprejema srednjeročne proračune (1988/1989-1993), je bil pozitivno
sprejet, saj so države članice imele zagotovilo, da bodo finančna sredstva na razpolago
skozi celotno obdobje, večletne programe pa je bilo mogoče zanesljivo načrtovati.
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Ocenjeno je, da je bilo po zaslugi Sklada več kot dva milijona oseb letno vključenih v
programe poklicnega usposabljanja. 56
Obdobje, v katerem so se ES pridružile nove države članice Avstrija, Finska in Švedska,
je ponovno zahtevalo prilagajanje finančne situacije. Nižja gospodarska rast med letom
1992 in 1994 je povzročila manjša razpoložljiva proračunska sredstva.57 Med drugim
je tudi porast brezposelnosti od začetka 90. let zahtevala aktivnejšo vlogo sklada pri
oblikovanju skupne politike zaposlovanja.58 Na podlagi uspešno izvedene reforme so
sledile nove finančne spremembe, sprejete za obdobje 1993-1999, imenovane DELORS
2. Države članice EU so sprejele odločitev, da bodo sredstva strukturnih skladov za
proračunska leta 1994-1999, v primerjavi z leti 1988-1993, dvakratno povečale. Blizu
70 % te pomoči so države članice razporedile za regije, ki so potrebne največ pomoči.
Ferfila kot temeljne usmeritve finančne perspektive navaja reformo kmetijske politike,
oblikovanje kohezijskega sklada in povečanje zgornje meje lastnih virov.59 Nova
finančna perspektiva je morala upoštevati tudi vsebino Maastrichtske pogodbe.
Temeljni cilj Maastrichtske pogodbe je ekonomska in monetarna unija ter skupni trg.
Maastrichtska pogodba med drugim poudarja povečevanje visoke stopnje izobrazbe
kadrov ter spodbuja k povezanosti in medsebojnem sodelovanju med državami
članicami.60
Določila Maastrichtske pogodbe že nakazujejo na ekonomsko in socialno kohezijo,
torej na povezovanje in prizadevanje za zmanjšanje razlik med državami in regijami.
Ker so se države članice EU tudi v nadaljnjem obdobju srečevale s problemom
brezposelnosti, so tudi ostale pogodbe vsebovale določila, ki so se nanašala na področje
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trga dela. Prepričana sem, da je s širjenjem EU pojav brezposelnosti postal globalni
problem, ki ga je potrebno reševati sistemsko.
Države članice EU so leta 2000 oblikovale Lizbonsko strategijo, ki naj bi do leta 2010
pomagala EU, da postane najbolj napredno gospodarstvo na svetu, s poudarkom na
izobraževanju in pridobivanju novih znanj. Med cilji sta izstopala predvsem cilja, da se
doseže 70 % stopnja splošne zaposlenosti v EU ter 60 % zaposlenost žensk. Dodatni
cilj se je nanašal na doseganje stopnje zaposlenosti starejših delavcev na 50 %.61 K tem
ciljem je bil sprejet tretji finančni načrt, imenovan Agenda 2000, ki se je nanašal na
proračunsko obdobje med leti 2000-2006, s katerim so bile predvidene spremembe na
področju strukturnih politik.62
Eno glavnih vprašanj, s katerimi se je Evropa ukvarjala na začetku novega tisočletja, je
bilo, kako obdržati konkurenčnost v času globalizacijskih trgov.

2.2.2 Namen financiranja ESS

ESS velja za najstarejšega izmed štirih strukturnih skladov, namenjen je finančni
podpori strukturne in regionalne politike EU. Znotraj držav članic EU skrbi za
prilagajanje trga dela spremembam, ki nastajajo v Evropi, s ciljem doseganja
uravnoteženega regionalnega razvoja. Usmerjen je k odpravljanju razvojnih razlik,
iskanju novih izzivov na trgu dela in zagotavljanja višje stopnje zaposlovanja, namenja
sredstva za vseživljenjsko izobraževanje, podjetniško znanje in ustvarjanje razmer, v
katerih imajo prikrajšane skupine enake možnosti in lažji dostop do trga dela v državah
članicah EU.63
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Čeprav so finančna sredstva ESS namenjena predvsem fizičnim osebam in
posameznikom, so povečali uspešnost te pomoči tako, da je pomoč ESS lahko
namenjena tudi organizacijam in strukturnim sistemom. Z dodatnimi sredstvi, ki jih
nacionalni proračuni prejmejo iz ESS, se odpravljajo razlike med regijami in
posamezniki na področju ekonomskih in socialnih kategorij. ESS tako podpira
zmanjševanje problemov na lokalni ravni držav članic.64
Delovanje ESS zajema tudi področja, ki so posebej zapisana v 3. členu Uredbe (ES) št.
1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu.65 Upravičena področja delovanja ESS so opredeljena glede na vrsto
prejemnikov oz. upravičencev. Dejavnosti, ki so namenjene posameznikom,
vključujejo naslednja področja:


izobraževanje in strokovno, poklicno usposabljanje,



podpora zaposlovanju in samozaposlovanju,



raziskave, znanost in tehnološki razvoj, podiplomsko usposabljanje,
usposabljanje managerjev in delavcev v podjetjih na področju tehnoloških
razvojev,



razvoj novih virov zaposlovanja in socialna ekonomija.

Dejavnosti, ki so namenjene organizacijam in strukturnim sistemom, vključujejo
naslednja področja:


razvoj in razširitev usposabljanja, izobraževanja, pridobivanja znanja,
usposabljanje izobraževalcev in izboljšanje dostopa do izobraževanja,



razširitev in izboljšanje učinkovitosti servisov za zaposlovanje,



razvoj povezave med potrebami na trgu dela in sistemi izobraževanja in
usposabljanja,



razvoj sistemov, ki bodo lahko predvideli spremembe v strukturah zaposlenosti
in potrebe, ki se nanašajo na povezovanje dela in družine,
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razvoj sistemov, ki ohranjajo starejše na delovnih trgih.

Upravičeni so tudi ukrepi, ki posredno spremljajo dejavnosti, namenjene za
posameznike in sisteme, ter omogočajo:


podporo sistemom, ki se nanašajo na uporabnike,



spodbujanje povezave razvoja med socialnim in izobraževanim okoljem,



spodbujanje in izboljšanje obveščanja.66

V 90. letih se je Evropa soočala z visoko stopnjo brezposelnosti, kar je pripeljalo do
tega, da so države članice uvrstile cilj dosežene »visoke stopnje zaposlenosti« med
ključne socialne in ekonomske cilje EU. Odločilno vlogo pri tem je imela
Amsterdamska pogodba, v kateri je zapisano, da si države članice EU prizadevajo
spodbujati zaposlovanje z enotnim in skupnim nastopom. Iz tega izhaja, da je cilj
»visoka stopnja zaposlenosti« bil vpet v vse politike in dejavnosti EU. Amsterdamska
pogodba je med drugim določala, da države članice EU pripravijo dolgoročne strategije
zaposlovanja, letne načrte zmanjševanja brezposelnosti in letne načrte potrebnih
prilagajanj na trgu dela. Prvi skupni korak v politiki zaposlovanja EU je bil storjen v
letu 1997, ko so države članice oblikovale štiri osnovne stebre tovrstne politike.67
Vsekakor so programi, ki so bili financirani iz ESS prispevali k boljšim pogojem
delovanja trga, ki so spremenili življenja mnogih ljudi. Posamezniki so lahko tako
združevali med družinskimi in delovnimi zahtevami ter si pridobili nova znanja za
konkurenčni nastop na trgu dela.
Vsaka država članica je za izvajanje operativnih programov določila organe, ki so
skrbeli za pravilno uresničevanje programov. Posebni organi za nadzor izvajanja
programov so naslednji (slika 8):
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revizijski organ.68
Slika 8: Organi, ki skrbijo za izvajanje OP RČV 2007-2013

Vir: Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada,
Ljubljana, 2009,str. 26.

Država članica lahko posebnim organom doda še enega ali več posredniških teles. Vsak
posamezen organ lahko opravlja naloge za več operativnih programov skupaj.

2.2.3 Prednostne naloge financiranja ESS

Znotraj cilja konvergenca in regionalna konkurenčnost in zaposlovanje podpira ESS
ukrepe v državah članicah, v okviru naslednjih prednostnih nalog:


povečevanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov z namenom
izboljšanja predvidevanja in učinkovitega

obvladovanja gospodarskih

sprememb,


izboljšanje dostopa do zaposlitve iskalcem zaposlitve in neaktivnim osebam in
njihova trajnostna vključitev na trg dela, preprečevanje brezposelnosti, še zlasti
dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih, spodbujanje aktivnega
staranja ter dolge delovne dobe in povečevanje udeležbe na trgu dela,



okrepitev socialne vključenosti prikrajšanih ljudi z namenom njihove trajnostne
vključitve v zaposlitev in boj proti kakršni koli diskriminaciji na trgu dela,
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krepitev človeškega kapitala, zlasti s spodbujanjem oblikovanja in uvajanja
reform v sisteme izobraževanja in usposabljanja z namenom izboljšanja
zaposljivosti,

povečanjem

pomembnosti

osnovnega

in

poklicnega

izobraževanja ter usposabljanja za trg dela in nenehnega nadgrajevanja znanja
kadrov, ki usposabljajo, ob upoštevanju na inovacijah in znanju temelječega
gospodarstva

ter

mrežnih

aktivnosti

med

visokošolskimi

zavodi,

raziskovalnimi in tehnološkimi centri ter podjetji,


spodbujanje partnerstev, paktov in pobud s pomočjo mrežnega povezovanja
ustreznih interesnih skupin, kot so socialni partnerji in nevladne organizacije,
na transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni z namenom sprožitve
reform na področju zaposlovanja in vključenosti na trg dela.69

V nadaljevanju so predstavljene prednostne naloge, ki se financirajo v okviru ESS in
se nanašajo neposredno na APZ. Posamezne programe iz teh prednostnih nalog bom
proučevala in analizirala v četrtem poglavju magistrske naloge.

2.2.3.1 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Države članice EU si prizadevajo, da dosegajo visoko stopnjo zaposlenosti, vendar je
le-ta odvisna od številnih dejavnikov. V prvi vrsti je pojem polne zaposlenosti vezan na
napredno in sposobno gospodarstvo, ki s pomočjo inovativnih idej in novih tehnoloških
znanj ustvarja kakovostna in produktivna delovna mesta. Pri tem so ključna tudi
vodstvena mesta v podjetjih, ki razvijajo podjetniški duh in omogočajo prilagodljivost
posameznikov na spremenjene ekonomske razmere na trgu dela. Za stabilno
gospodarsko rast je potrebna zlasti inovativna tehnološka prenova podjetij, oblikovanje
okolja za investicije v znanje, razvoj novih podjetniških centrov, ki ustvarjajo ustrezne
pogoje za domače in tuje investitorje. Potrebne so aktivnosti, ki so usmerjene na
pridobivanje visoko izobraženega kadrovskega potenciala in spodbujanje novih
usposabljanj in
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zaposlenih pomeni tudi večjo varnost zaposlitve ob fleksibilnem trgu dela. Pri tem je
pomemben tudi vidik zahtevnosti delovnega mesta, ki terja večjo usposobljenost
zaposlenih. Največje razvojne učinke ustvarjajo zahtevnejša delovna mesta. Vse to vodi
k večjemu povpraševanju po visoko izobraženem kadrovskem potencialu, ki je temelj
razvojnih dogajanj na trgu dela. Zlasti nove oblike organizacije dela in fleksibilne
oblike dela ustvarjajo nove priložnosti za razvoj produktivnih delovnih mest in
spodbujanje podjetništva.
Cilj je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v
razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem,
izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne,
razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.
Z aktivnostmi v okviru prve razvojne prioritete, se želi uresničiti predvsem naslednje
specifične cilje:
1. krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšana povezanost med
akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero;
2. spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih z namenom povečevanja
zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti
delodajalcev na drugi;
3. s sistematičnim in celovitim pristopom vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje
izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v
zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala
zaposljivost;
4. ustvariti nove zaposlitvene možnosti s spodbujanjem podjetništva, fleksibilnejših
oblik zaposlovanja in drugih inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda v
brezposelnost.70
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2.2.3.2 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Razvojna usmeritev trga dela zajema spodbujanje neaktivnih in brezposelnih oseb, da
aktivno sodelujejo pri reševanju svoje brezposelnosti in si prizadevajo najti zaposlitev
na primernih delovnih mestih. Potrebne so neposredne intervencije na trgu dela, s
katerimi se odpravljajo kratkoročni in drugi problemi na področju zaposlovanja in trga
dela. Tovrstna razvojna prioriteta je namreč temelj prenovljene APZ.
Cilj razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je
izboljšanje pogojev za vstop na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in
neaktivnih oseb.71

Z aktivnostmi v okviru druge razvojne prioritete, so zastavljeni predvsem naslednji
specifični cilji: spodbuditi neaktivne osebe za uspešen vstop na trg dela, povečati priliv
brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšati izobrazbeno strukturo ter usposobljenost
brezposelnih in neaktivnih.72

2.2.3.3 Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Razvojna prioriteta »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« predstavlja
socialno kohezijo ranljivih in tistih oseb, ki težje dostopajo na trg dela. Skupaj s
socialnim vključevanjem se odpirajo možnosti zagotavljanja enakosti, z odpravljanjem
razlik oz. vsakršne diskriminacije na osnovi spolne, rasne ali etične opredelitve, kakor
tudi vere, prepričanja, starosti ali spolne usmerjenosti.
Glavna opredelitev tovrstne razvojne prioritete je zagotavljanje enakih možnosti
dostopa do trga dela in socialnega vključevanja vseh posameznikov ter preprečiti
kakršnokoli obliko diskriminacije na trgu dela in izboljšati možnosti zaposlovanja
ranljivih skupin. Polna zaposlenost torej ni le edina postavka dolgoročnega cilja, ampak
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so potrebna tudi boljša, inovativna, kvalitetna in produktivna delovna mesta ter socialna
vključenost v družbo. Za doseganje zaposljivosti in socialne kohezije ranljivih skupin
je potrebno razviti in izvajati takšne instrumente in programe, ki bodo ustvarjali
ustrezno delovno okolje. Po eni strani bo tako narejen prispevek k večji spodbudi ljudi
za lažje iskanje zaposlitve, z učinki socialne varnosti, na drugi strani pa pomeni takšna
politika zaposlovanja odpravo vseh oblik diskriminacije ranljivih oseb na trgu dela.
Znotraj spremenjene politike zaposlovanja je potrebno razviti programe, ki bodo
povečali možnosti za aktivnost zaposlovanja in odpravili pasti brezposelnosti in
neaktivnosti ranljivih oseb. V ta namen v državah članicah EU posvečajo posebno
pozornost področju vseživljenjskega izobraževanja in učenja ranljivih skupin.73

Cilj je z bojem proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela, v vzgojnoizobraževalnem sistemu in na področju kulture dosegati večjo socialno vključenost in
zmanjšati materialno ogroženost ranljivih skupin ter na ta način prispevati k
uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

V okviru te razvojne prioritete najdemo naslednje prednostne usmeritve:


Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti, ki zagotavljajo
socialno vključenost ranljivih skupin na trgu dela (od mladih in invalidov do
migrantov in manjšin), spodbujanje prostovoljnega družbeno koristnega dela,
pravno ureditev in možnosti za razvoj socialnega podjetništva, podporo inovativnim
projektom, razvoj javno zasebnega partnerstva na področju storitev socialnega
varstva in sistem evalvacije projektov in programov s področja socialne
vključenosti;



Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, kjer
poteka razvoj in implementacija programov za krepitev socialne kompetence in
vključevanja socialno ranljivih skupin v vzgojno izobraževalni sistem, pri čemer se
posebno pozornost posveča otrokom s posebnimi potrebami;



Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin, v okviru katere se
spodbuja zaposljivost, dvig ravni usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin in krepitev
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socialne vključenosti ter aktivnosti za ozaveščanje javnosti o ohranjanju kulturne
dediščine ranljivih skupin.74
Gospodarstva v vseh državah strmijo k visoki stopnji zaposlenosti, saj to za
prebivalstvo pomeni blaginjo in zadovoljstvo. Dandanes se v Sloveniji srečujemo tudi
s pojavom visoke stopnje brezposelnosti med mladimi izobraženimi kadri (diplomanti),
ki največkrat še sploh niso dobili priložnosti za prvo zaposlitev. Na ta način pa se tudi
izobrazbena struktura brezposelnih izboljšuje. Vsekakor bi bilo pozitivno, če bi bile
prednostne naloge ESS in ukrepi APZ naravnani v to smer, da bi se mladi po
zaključenem šolanju lahko čim prej vključili v zaposlitev.
Skozi proučevanje analize programov in prioritet ugotavljam, da je pomembna naloga
organa upravljanja, da pravočasno ugotovi, če je potrebno predlagati spremembo OP
ESS. Vsako obdobje je namreč specifično, programsko obdobje 2007-2013 je globoko
zaznamovala gospodarska in finančna kriza, zato se sredstva, ki so bila namenjena za
posamezne razvojne prioritete ne bi v celoti počrpala. Naloga organa upravljanja je bila
dobro opravljena, saj je predlagal spremembo alokacije sredstev iz razvojne prioritete
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti na razvojno prioriteto Enakost možnosti in
socialne vključenosti.

3 TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE V EU IN SLOVENIJI V OBDOBJU 2007 2015

Za uspešno gospodarstvo je pomemben trg dela, ki s svojim delovanjem vpliva na
konkurenčnost in produktivnost organizacij, kakor tudi na proračun posameznikov in
gospodinjstev v državi. Poleg stabilnega makroekonomskega okolja ima odločilno
vlogo učinkovit trg dela, ki omogoča, da je gospodarstvo bolj konkurenčno in
produktivno ter se lažje odziva na spremenjene ekonomske razmere. Ob tem je smiselno
poudariti, da je evropski trg dela zelo raznolik, saj se med državami članicami
pojavljajo številne značilnosti, ki se pojavljajo le v posamezni državi članici. Na
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splošno velja evropski trg za nedinamičnega in nekonkurenčnega v svetu (kar kaže tudi
neuresničevanje ciljev Lizbonske strategije), zato je eden glavnih ciljev strategije EU
omiliti strogo zakonodajo na trgu dela, obenem pa zagotoviti dovolj visoko raven
socialne zaščite75.
Menim, da so se države članice prav iz tega razloga na različne načine odzvale, in
ustrezno prilagodile delovnopravno zakonodajo, da je manj toga in prilagojena novim
razmeram na trgu, ki se vedno spreminjajo.
Države članice skušajo na različne načine rešiti problem brezposelnosti. Hitro
spreminjanje zakonskih predpisov na področju delovnih razmerij in socialne varnosti
je brez dvoma potrebno, saj delno urejanje nekaterih elementov tega pravnega
podsistema ustvarja neskladja, ki jih je v praksi težko reševati.76
Gospodarske in finančne krize imajo za posledico tudi večje število brezposelnih.
Podatki so zaskrbljujoči, še posebej če se zavedamo, koliko naporov, energije, časa in
stroškov je povezanih s tem, da se brezposelna oseba psihično pobere in se normalno
vključi v neko drugo delovno okolje.77
Tudi Slovenija se je v finančni perspektivi 2007 – 2013 soočila z gospodarsko krizo, ki
se je začela že v letu 2008, in je vplivala na povišano stopnjo brezposelnosti v državi.
Ta je trajala več let in je zajela vse evropske države. Zaradi te krize se je Slovenija
morala prilagoditi tudi s spremembami zakonodaje na različnih področjih. V Sloveniji
je kot najbolj rigorozen zakon na tem področju bil sprejet Zakon za uravnoteženje
javnih financ78, ki je posegel v pravice in javne storitve ter spremenil več zakonov.
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Nadalje so bile v letu 2013 uveljavljene spremembe na področju pokojninskega
zavarovanja, delovnopravnega področja in področja urejanja trga dela.
Mencinger je zagovornik stališča, da sta svet in Evropa v zdajšnjo krizo krenili vsaj
pred tremi desetletji, ko se je začenjala spreminjati delitev BDP med delom in kapitalom
v korist kapitala, ko so premajhno povpraševanje nadomeščali z različnimi oblikami
kreditiranja, da bi lahko prodali dobrine. Proizvodnja dejavnost pa se je selila na vzhod,
kjer so bili delavci cenejši. Nadalje avtor zatrjuje, da je za nastalo situacijo kriva tudi
Evropska komisija, saj gospodarskega razvoja, ki je peljal v krizo, ni preprečila.
Spregledalo se je dejstvo, da je znanje še bolj mobilno kot kapital, da vseh zaposlitev,
ki jih je EU izgubila z opuščanjem proizvodnih dejavnosti, ni mogoče nadomestiti v
storitvenih dejavnostih ter da se dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ki se selijo v
države z nizkimi plačami, spremenijo v dejavnosti z nizko dodano vrednostjo.79

3.1 Potreba po usklajeni zaposlovalni politiki v EU

Ob ustanovitvi EGS leta 1958 je bilo zapisanega malo na področju politike
zaposlovanja, saj je v tistem času bila visoka stopnja zaposlenosti. V tistem obdobju je
bila prioritetna naloga držav članic, da vzpodbudijo rast gospodarstva po drugi svetovni
vojni. Zaradi nenehne visoke stopnje nezaposlenosti v Evropi v 90. letih so si šele takrat
države članice postavile pomemben družbeno-ekonomski cilj, v smislu zagotavljanja
visoke stopnje zaposlenosti v EU.80
Sprva, v začetku vzpostavitve evropskih integracij, se Evropi ni bilo potrebno ukvarjati
s problematiko brezposelnosti. Sama sem mnenja, da so se države začele povezovati
predvsem zaradi lažjega nastopa na trgu, saj nobena od prvih pogodb vsebinsko ni
posegala na področje zaposlovanja.
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V začetku devetdesetih let, ko se je brezposelnost v EU povečala, pa so države članice
v ospredje postavile cilj večje stopnje zaposlenosti, saj so se zaradi neusklajenih politik
delovanja pojavili gospodarski in socialni problemi, kot posledica naftnih šokov v
prejšnjih desetletjih in valutne krize v zgodnjih devetdesetih letih. Ugotovili so, da sama
Unija nima na razpolago dovolj finančnih sredstev in skupnih strategij za preprečevanje
visoke stopnje nezaposlenosti v državah članicah in drugih pomanjkljivosti na trgu dela.
Heterogenost problemov na trgu dela se je izkazala za vsesplošen pojav, ki je imel poleg
nižje gospodarske rasti in pomanjkanja novih delovnih mest samo izhodišče tudi v
pomanjkljivem oblikovanju različnih politik znotraj EU. Nastala situacija je zahtevala
integrirani pristop pri reševanju problemov, zato so države članice EU začele iskati
konvergenčne usmeritve. Rezultat delovanja držav članic EU se je na makroekonomski
ravni pokazal v Maastrichtski pogodbi, ki je začela veljati 1. novembra 1993. S to
pogodbo so se države članice zavezale k aktivnemu ekonomskemu in socialnemu
povezovanju. Politika zaposlovanja je postala ena od ključnih sestavin tega procesa, saj
združuje tako cilje širitve unije, reformo evropskega finančnega trga, evropske
strukturne sklade, ekonomsko in socialno kohezijo ter reformo evropskih institucij, s
katerimi se sooča unija.81
Menim, da se je s Pogodbo o Evropski uniji82med določila pravočasno vneslo
prizadevanje za usmerjenost v polno zaposlenost in socialni napredek ter spodbujanje
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter solidarnosti med državami članicami.

V nadaljevanju so predstavljene pomembne pogodbe in strategije zaposlovanja, ki so
bistveno vplivale na usmeritve in politiko zaposlovanja v EU.

Amsterdamska pogodba
Maja 1997 je Evropski svet v Amsterdamu sprejel pomembna stališča za področje
zaposlovanja v spremenjeni in dopolnjeni Pogodbi o Evropski uniji. S spremembami je
politika zaposlovanja postala enakovredna ostalim politikam znotraj EU. Čeprav ostaja
vodenje politike zaposlovanja znotraj posamezne države članice, ima le-ta pomembno
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vlogo za celotno Skupnost in se pri svojem delovanju usklajuje z ostalimi politikami.
Amsterdamska pogodba je evropskim institucijam, ES in EK dala večjo vlogo pri
reševanju problematike zaposlovanja, pri tem pa Evropskemu parlamentu naložila nove
naloge in močnejšo vlogo pri reševanju tovrstnih problemov. Sprejeli so, da je potrebno
s preventivnimi ukrepi zmanjšati visoko stopnjo brezposelnosti v EU, zlasti dolgotrajno
brezposelnost, brezposelnost mladih in ljudi z nizko izobrazbo. Na zasedanju sveta je
bila izražena tudi želja po oblikovanju koncepta vseživljenjskega učenja in povečevanja
vlaganj v kadrovski potencial družbe, ki lahko z ustreznimi davčnimi in ekonomskosocialnimi reformami povečujejo zaposlenost. Namesto pasivnih ukrepov plačevanja
socialnih ugodnosti brezposelnim, so dali prednost APZ. Z učinkovitejšimi socialnimi
transferi naj bi prejemnike spodbujali k aktivnemu iskanju zaposlitve. Prav tako je bila
poudarjena potreba po ustvarjanju primernega okolja za razvoj podjetništva.83
Amsterdamska pogodba je okrepila pristojnosti unije kot celote pri reševanju
problematike zaposlovanja. Ključni elementi pogodbe na tem področju so strnjeni v
členih 125 – 130:


125. člen zavezuje Unijo in države članice k razvoju koordinirane zaposlovalne
strategije in k promoviranju kvalificiranih, izobraženih in prilagodljivih kadrov in
trga dela, ki se bo sposoben hitro odzvati na gospodarske spremembe;



126. člen zavezuje države članice, da morajo svoje zaposlovalne politike osnovati
tako, da bodo usklajene s širšimi smernicami ekonomskih politik držav članic in
Unije, ter da bo koordinacija med njimi potekala v skladu s členom 128;



127. člen navaja, da mora Unija prispevati k doseganju visoke stopnje zaposlenosti
preko spodbujanja sodelovanja med državami članicami, podpiranja in
dopolnjevanja njihovih ukrepov, obenem pa mora upoštevati pristojnosti držav
članic;



128. člen določa postopke, na podlagi katerih naj bi potekala koordinacija
zaposlovalnih politik, ter proces oblikovanja in sprejemanja letnih zaposlovalnih
smernic. Od držav članic se zahteva priprava letnih poročil o ukrepih za
uresničevanje ciljev zaposlovalne politike v skladu z zaposlovalnimi smernicami;
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129. člen omogoča ES sprejem ukrepov za spodbujanje sodelovanja med državami
članicami na področju zaposlovanja preko iniciativ, namenjenih razvoju izmenjave
informacij in najučinkovitejših praks s tega področja;



130. člen določa cilje in načine delovanja Svetovalnega odbora za zaposlovanje,
katerega naloga je nadzirati razmere na področju zaposlovanja in zaposlovalnih
politik držav članic. V okviru odbora vodje nacionalnih zaposlovalnih služb držav
članic nekajkrat na leto izmenjajo mnenja in izkušnje. 84

Skupne usmeritve zaposlovalne politike EU so bile prvič sprejete v letu 1997. V EU so
prišli so spoznanja, da je potrebno ukrepe za povečevanje zaposlenosti medsebojno
usklajevati, da ne bi ukrepi v eni državi članici negativno vplivali na razvoj v drugi.
Želja po skupnem nastopu na področju politike zaposlovanja se je kazala v tem, da
lahko le usklajeno delovanje držav članic ustvarja najboljše rezultate za celotno Unijo.
Tovrstne usmeritve se uresničujejo skozi strukturno politiko, ki prav tako teži h
konvergenci gospodarstev držav članic. Državam članicam EU je bilo dodeljeno veliko
novih pristojnosti v zvezi s prostim gibanjem oseb, azila, imigracij, prečkanja zunanjih
meja ter pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah.85

Evropska strategija zaposlovanja
Pred sklenjeno Amsterdamsko pogodbo so bile za oblikovanje politike zaposlovanja
odgovorne izključno države članice, vloga EK pa je bila omejena le na spodbujanje
sodelovanja na ravni EU. Novembra 1997 je bila na Luxembourški konferenci
osnovana Evropska strategija zaposlovanja (ESZ), s katero se je želelo doseči dokončen
napredek v petih letih na področju dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih.
Marca 2000 si je ES v Lizboni zastavil nov strateški cilj za naslednjih deset let, in sicer,
da bi EU postala najbolj konkurenčno in najbolj dinamično, na znanju temelječe
gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti s številnejšimi in boljšimi
delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo. S sprejeto ESZ naj bi EU do leta 2010
dosegla pogoje za polno zaposlenost (skupna stopnja zaposlenosti 70 % in stopnja

84

Žakelj Luka, Evropska unija in politike na trgu dela, Univerza v Ljubljani - Ekonomska fakulteta,

Ljubljana 2003, str. 10.
85

Tratnik Matjaž, Aleš Ferčič in Maja Ferlinc, Osnove prava Evropske unije, Obzorja, Maribor 2004,

str. 14.

50

zaposlenosti žensk 60 %) in okrepila socialno kohezijo. Marca 2001 je ES v
Stockholmu vključil vmesne cilje za leto 2005 in dodal cilj, s katerim želi do leta 2010
povišati stopnjo zaposlenosti starejših delavcev na 50 %. Nato je marca 2002 v
Barceloni dodal zahtevo k zvišanju starosti ob odhodu s trga dela za pet let do leta 2010
ter določil cilje za zagotavljanje otroškega varstva, zlasti z namenom spodbujanja
zaposlovanja žensk. Julija 2003 je Svet EU potrdil novo ESZ, ki na podlagi 10 smernic
vključuje aktivnosti, ki naj bi jih izvajala posamezna država članica na področju
zaposlovanja, trga dela in razvoja človeških virov. Prav tako smernice vsebujejo cilje,
ki jim je treba slediti na ravni EU in držav članic. Države članice morajo smernice
upoštevati v svojih nacionalnih akcijskih programih zaposlovanja.86

Cilji so:


doseči polno zaposlenost, vključujoč doseči Lizbonske in Stockholmske cilje,



krepiti kvaliteto in produktivnost dela, kar bo razvidno iz potrebe po boljših
delovnih mestih, v na znanju temelječem gospodarstvu in potrebe po krepitvi EU
konkurenčnosti,



krepiti kohezijo in trg dela, z zmanjšanjem socialnih in regionalnih razlik na
področju zaposlovanja.

Temeljni cilj ESZ je sprejem skupnih ciljev politike zaposlovanja, ki temeljijo na štirih
stebrih :


1.steber: Povečanje zaposljivosti prebivalstva

Povečati zaposljivost s preprečevanjem dolgotrajne brezposelnosti, še posebej mladih,
z omogočanjem pridobivanja znanja in veščin. Pomembno je oblikovanje kvalitetnih
izobraževalnih sistemov, ki bodo posamezniku dajali boljše kompetence za opravljanje
določenega dela.


2. steber: Pospeševanje podjetništva

Spodbujati razvoj novih podjetij ter rast malih in srednjih podjetij, ki bodo omogočala
odpiranje novih delovnih mest in razširitev možnosti za usposabljanje mladih. Treba bo
dvigniti podjetniško zavest v družbi in izboljšati razmere za razvoj in krepitev trgov
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rizičnega kapitala. Države članice bi morale poenostaviti administrativne postopke in
zmanjšati davčna bremena za velika in srednja podjetja.


3. steber: Povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih

S socialnimi partnerji doseči sporazum o modernizaciji organizacije dela, kar bi
omogočilo podjetjem večjo storilnost in konkurenčnost. Takšni sporazumi naj bi zajeli
letno obračunavanje delovnega časa, skrajševanje delovnega časa, zmanjšanje nadur,
povečanje deleža zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega. Vsaka država
članica naj bi proučila možnost uporabe fleksibilnejših oblik zaposlovanja in
zaposlenim z različnimi oblikami pogodb, zagotovila primerno varnost in višji poklicni
status, ki je skladen s potrebami poslovanja.


4. steber: Zagotavljanje enakih možnosti

Ženske se še vedno soočajo s težavami pri vstopu na trg dela, razvoju kariere,
nagrajevanju in usklajevanju profesionalnega in družinskega življenja. Potrebno je
odpraviti vse ugotovljene ovire, ki ženskam otežujejo zaposlovanje. Države članice naj
bi dale poudarek enakosti spolov pri uporabi smernic v vseh štirih stebrih.

ESZ deluje na treh ravneh. Na ravni Skupnosti se oblikujejo letne smernice za politiko
zaposlovanja in se določijo priporočila za države članice, slednje pa pripravljajo letna
poročila z ocenami uspešnosti izvedenih politik. Na nacionalni ravni se preko ESZ
vzpostavi nacionalni mehanizem in se spodbuja krepitev sposobnosti uprave,
izboljšanje sodelovanja med ministrstvi in drugimi ključnimi subjekti v sistemu,
razvijanje sistemov spremljanja (nadzor) in indikatorjev, krepitev socialnega dialoga in
vključevanje odzivov na izzive trga dela v Državnem razvojnem programu in drugih
programskih dokumentih. Na regionalni in lokalni ravni pa potekajo lokalni
zaposlitveni programi in projekti ter aktivnosti ESS. Svet EU vsako leto od 1998 dalje
sprejme oziroma dopolni smernice za politiko zaposlovanja. Na njihovi podlagi države
članice oblikujejo svoje akcijske načrte. To velja tudi za pridružene članice EU.87

ESZ je sestavni del strategije za gospodarsko rast Evropa 2020 in je pomemben
instrument EU, saj daje podporo politikam zaposlovanja EU ter je ključno orodje za
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dosego ciljev, kot sta ustvarjanje številnejših in

kvalitetnejših delovnih mest.

Predstavlja tudi vezni člen socialnega dialoga EU. ESZ podpira države članice pri
izvajanju sprejetih politik zaposlovanja tudi s pomočjo delovanja ESS.

Temelj ESZ je bil postavljen s sprejetjem Amsterdamske pogodbe, njeno jedro pa
sestavljajo Luksemburške smernice. Glavna značilnost ESZ je, da vpliva na aktivnosti
držav članic in usklajuje njihove politike zaposlovanja. Predvsem se zavzema za
razreševanje problemov brezposelnosti in določa usmeritve delovanja, znotraj katerih
posamezna država primerno svojim razmeram išče programe in ukrepe. Vsaka država
EU mora izdelati svoj akcijski načrt zaposlovanja ter poročati o njegovem
uresničevanju. APZ ima pomembno mesto v ESZ.88

Lizbonska strategija
ES je marca 2000 sprejel Lizbonsko strategijo, ki vsebuje dolgoročno strategijo, katere
glavni cilj je, da Evropa do leta 2010 postane najbolj konkurenčno, dinamično ter na
znanju temelječe gospodarstvo, katero naj bi ustvarjalo trajno gospodarsko rast in več
boljših delovnih mest.89

ES je v Stocholmu leta 2001 sprejel vmesne cilje za stopnjo zaposlenosti v EU, ki naj
bi veljali za leto 2005, in sicer za celotno prebivalstvo 67 %, za ženske pa 57 %.
Oblikovan je bil nov cilj: do leta 2010 povečati povprečne stopnje zaposlenosti za
starejše delavce, stare od 55 do 64 let, na 50 %.90
Cilj in proces izvrševanja Lizbonske strategije je od ustanovitve doživel kar nekaj
sprememb. Bistvena je bila izmenjava primerov dobre prakse in izkušenj v državah
članicah. Pri doseganju rezultatov reform, ki bi jih morale države članice izvesti v
okviru Lizbonske strategije, je bil opazen precejšen napredek, tako na državni kot na
evropski ravni, vendar je Evropa kljub temu zaostajala za načrtovanim. Marca 2005 je
ES poudaril, da sta rast in zaposlovanje najpomembnejša cilja Lizbonske strategije, ter
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omenil, da mora lizbonski proces enakovredno slediti trem vidikom strategije gospodarski, socialni in okoljski. Kot prednostne naloge za uresničitev lizbonskih ciljev
je ES izpostavil vlaganje v znanje in inovacije, z vzpostavitvijo privlačnega poslovnega
okolja, nadalje ustvarjanje več in kvalitetnejših delovnih mest z ohranjanjem socialne
kohezije ter spodbujanje fleksibilnosti trga dela.91
Za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije sta bili oblikovani dve triletni
obdobji, in sicer obdobje od leta 2005 do 200892 in obdobje od leta 2008 do 201093.
Države članice so za posamezni obdobji oblikovale triletne programe reform za
uresničevanje lizbonskih ciljev in imenovale nacionalnega koordinatorja, ki je
spremljal izvajanja strategije, vsako leto je bilo potrebno pripraviti poročilo. EK je
usmerjala države članice in jim pomagala pri oblikovanju svojih ukrepov z izdajo
integriranih smernic, v katerih so bile opredeljene vsebine. Vsako leto je EK predstavila
poročilo, kjer je podala oceno o nacionalnih programih reform posamezne države
članice, oblikovala so se priporočila in predlagale morebitne spremembe v prednostnih
področjih in ciljih. To poročilo ES upošteva pri potrjevanju prednostnih področij in
sprejemu nadaljnjih usmeritev v zvezi z Lizbonsko strategijo.94
Ključ do uspeha reform, ki so bile potrebne za uresničitev široko zastavljenih
gospodarskih, socialnih in okoljskih načrtov, je doseganje evropske rasti in novih
delovnih mest, za kar je potrebno trdno makroekonomsko stanje, še zlasti izvajanje
stabilnih makroekonomskih usmeritev in primerna proračunska politika. 95
Največje težave pri izpolnitvi ciljev Lizbonske strategije je predstavljala poklicna in
geografska mobilnost delavcev ter nezadostna stopnja usposobljenosti delavcev, kakor
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tudi neznanje jezikov oseb, ki bi se želele zaposliti. Na razvoj gospodarstva je bistveno
vplivala nizka stopnja poklicne mobilnosti, ki pomeni gibanje delavcev med različnimi
sektorji in delovnimi mesti, dodatno pa je bil izpostavljen še problem povezan z
geografsko mobilnostjo delavcev.
Prosto gibanje delavcev je namreč mogoče doseči le z geografsko mobilnostjo. Le
povečana geografska mobilnost omogoča boljšo dinamičnost notranjega trga, večje
zaposlitvene možnosti in hitrejšo gospodarsko rast96.

V prilogi Programa reform 2005 sta bila predstavljena dva merljiva lizbonska cilja, in
sicer skupna stopnja zaposlenosti 70 % do leta 2010 in vmesni cilj 67 % do leta 2008
ter bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost 3 % BDP do leta 2010,
vmesni cilj 2,5 % BDP do leta 2008.
RS je o izvrševanju Programa reform 2005 pripravila tri poročila, in sicer v letih 2006,
2007 in 2008. EK je na podlagi poročila o uresničevanju programa reform za leto 200597
podala mnenje, da je Slovenija dobro napredovala, in podala priporočila o popravi
določenih pomanjkljivosti. Iz poročila o uresničevanju programa reform za leto 200698
je mogoče sklepati, da je Slovenija pri izvajanju programa reform na dobri poti, in da
so po mnenju EK še vedno potrebne nadaljnje izboljšave na nekaterih ključnih
področjih.99Poročilo za leto 2007 je EK ocenjevala v sklopu obravnave celotnega
dokumenta, ki ga je pripravila Služba vlade v letu 2008. Skupni dokument je bil na
vladi RS potrjen oktobra 2008100. EK je podala mnenje v okviru ocenitve celotnega
dokumenta in izpostavila, da Program reform 2008 kot tudi akcijski načrt vključujeta
vsebinska priporočila in opozorila.
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Ker se je EU konec leta 2008 soočila s finančno in gospodarsko krizo, je EK decembra
objavila Načrt za oživljanje evropskega gospodarstva, ki je bil podlaga za oblikovanje
medsebojno usklajenih načrtov nacionalnih ukrepov za vse države članice. Le-ti so jim
bili v pomoč v kriznem obdobju, kakor tudi pri nadaljevanju strukturnih reform v okviru
lizbonske strategije. Spodbude za strukturne reforme so dovolj široke, saj so uporabne
tudi v času krize in so pomembne za ponoven zagon gospodarstva. Na ravni lizbonskih
koordinatorjev se je v letu 2009 nadaljevala razprava o skupni strategiji strukturnih
reform tudi po letu 2010, kjer mora biti odločitev o obliki bodoče strategije sprejeta na
osnovi izčrpne analize napredka, doseženega pri realizaciji prenovljene Lizbonske
strategije. Bodoča strategija naj bi bila osredotočena in operativna, tako naj bi
omogočila merljivost ciljev, več pozornosti pa bi bilo treba nameniti izboljšavi njenega
upravljanja.101
Cilji Lizbonske strategije niso bili uresničeni. Menim, da je k temu delno pripomogla
gospodarska situacija, v kateri se je znašla Evropa. Delodajalci namreč niso zaposlovali
delavcev, pravzaprav se je začel obraten proces, da je zaradi manjšega povpraševanja
po naročilih, več ljudi prejelo odpoved pogodbe o zaposlitvi, in so posledično prešli
med brezposelne osebe. Kljub ukrepom, da bi pomagali izboljšati gospodarsko
situacijo, je kriza trajala več let, kar se je posebej izražalo na trgu dela, saj se je stopnja
brezposelnosti iz leta v leto zviševala. Le nekaj evropskih držav je uspelo pravočasno
zagotoviti ustrezne ukrepe na ta način, da se jih kriza ni posebej dotaknila in ni vplivala
na občutno zvišanje brezposelnosti. Med uspešne države na tem področju lahko uvrstim
tudi Avstrijo, kjer bom v nadaljevanju natančneje opredelila ukrepe, ki so jih izvajali.
V Sloveniji se je brezposelnost v času gospodarske krize povečala. Kljub sprejetim
zakonskim spremembam na področju zaposlovanja, se je pozitiven trend zmanjšanja
števila brezposelnih začel kazati šele v letu 2015. Tudi rezultati za leto 2016 so
spodbudni, saj je po dolgem času brezposelnih spet manj kot 100.000 prebivalcev.102
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3.2 Strategija EVROPA 2020

EU je leta 2010 sprejela Strategijo Evropa 2020. Namen te strategije je bil, da bi Evropo
izpeljala iz gospodarske krize. Strategija se osredotoča na tri prednostna področja103, ki
se medsebojno krepijo:


pametna rast, ki vključuje razvoj gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah,



trajnostna rast s spodbujanjem bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
racionalneje izkorišča vire in



vključujoča rast s krepitvijo gospodarstva in doseganjem visoke stopnje
zaposlenosti, ki omogoča socialno in teritorialno kohezijo.

Prednostno področje vključujoča rast, se nanaša na področje, ki ga obravnavam v
magistrski nalogi, saj je povezano z zaposlovanjem.
Komisija je predlagala pet krovnih ciljev104 na podlagi katerih se meri uspešnost
Strategije Evropa 2020:


zaposlovanje ( 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 20 –
64 let),



raziskave in razvoj ( 3 % BDP EU za naložbe in razvoj),



podnebne spremembe in energetska trajnost ( za 20 % manj izpustov toplogrednih
plinov ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji kot leta 1990, 20 % energije iz
obnovljivih virov, 20 % večja energetska učinkovitost),



izobraževanje ( manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, vsaj 40 % oseb
med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo) in



boj proti revščini in socialni izključenosti ( vsaj 20 mio manj revnih in socialno
izključenih prebivalcev).
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Iz poročil105 o spremljanju izvajanja Strategije Evropa 2020 izhaja, da stopnja delovne
aktivnosti v EU ostaja pod ciljem strategije Evropa 2020, kar je posledica gospodarske
krize. Da bi se približali zadanim ciljem, je vsekakor potreben čas in reforme v
nekaterih državah.
Slika 9: Stopnje zaposlenosti po starosti od 20 do 64 let v državah EU, 2015

Vir: Eurostat – Europe 2020 employmet indicators, 26. april 2016.

V letu 2015 je stopnja zaposlenosti v EU106 znašala 70,1 %, v letu 2014 pa 69,2 %.
Nekatere države so cilje Evropa 2020 glede zaposlenosti dosegle že v letu 2015, saj je
stopnja zaposlenosti na Švedskem bila 80,5 %, v Nemčiji 78 %, v Veliki Britaniji 76,9
%, na Danskem in v Estoniji 76,5 % in na Nizozemskem 76,4 %. Najnižje stopnje
zaposlenosti v državah v EU pa so bile v letu 2015 zabeležene v Grčiji, kjer je stopnja
zaposlenosti znašala 54,9 %, na Hrvaškem in v Italiji 60,5 % in v Španiji 62 %. V
Sloveniji je stopnja zaposlenosti v letu 2015 znašala 69,1 %, v primerjavi z letom 2014,
ko je znašala 67,7 %.
Iz analize podatkov izhaja, da obstajajo precejšnje razlike glede zaposlenosti med
posameznimi državami. Če primerjam Švedsko kot najuspešnejšo državo z Grčijo, kjer
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je najnižja stopnja zaposlenosti ugotovim, da je med njima 25,6 % razlika glede
zaposlenosti. Iz primerjalne analize izhaja, da imajo severne in srednjeevropske države
višjo stopnjo zaposlenosti kot države na jugu EU.
Države članice so bile pozvane, da na nacionalni ravni poskrbijo za uresničevanje ciljev
strategije Evropa 2020. Ti programi se letno pregledujejo na ravni EU. Letni pregled
rasti združuje različne ukrepe, ki vplivajo na kratkoročno pospešitev okrevanja,
ohranjanja konkurenčnosti ter sposobnost EU, da izpolni cilje iz strategije Evropa 2020.
EK je izbrala celovit pristop k okrevanju gospodarstva ter se usmerila na
najpomembnejše ukrepe in naslednja tri glavna področja v okviru strategije Evropa
2020:


potreba po strogi

fiskalni

konsolidaciji za spodbujanje

in

ohranjanje

makroekonomske stabilnosti,


reforma trga dela za večjo zaposlenost prebivalstva in



ukrepe za spodbujanje rasti.107

Slovenija uresničuje in se vse bolj približuje ciljem strategije Evropa 2020. Opazen je
napredek pri izpolnjevanju nacionalnega cilja na področju zaposlovanja, med tem ko
so cilji pri zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja in povečanju števila oseb s terciarno
izobrazbo že bili doseženi. Tudi stopnje revščine in socialne izključenosti so se v letu
2015 že stabilizirale. Obstajajo možnosti, da bo država do leta 2020 dosegla nacionalni
cilj na področju obnovljive energije. Dolgi postopki prostorskega načrtovanja in
pridobivanja okoljskih dovoljenj še naprej ovirajo nadaljnji razvoj sektorja električne
energije. Veliko ambicij bo potrebnih za izpolnitev nacionalnega cilja glede energijske
učinkovitosti. Intenzivnosti raziskav in razvoja v Sloveniji se zmanjšuje. Potrebnih bo
veliko dolgoročnih naložb v raziskave in razvoj, da bo dosežen nacionalni cilj za leto
2020.108
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3.2.1 Evropski trg dela
Prost pretok delavcev je pomembna kategorija v segmentu zaposlovanja. Republika
Slovenija ima z vsemi državami članicami EU, razen s Hrvaško, ki je v EU vstopila kot
zadnja, vzpostavljen sistem prostega pretoka delavcev, kar pomeni, da se lahko
slovenski državljani v katerikoli državi članici zaposlijo ali samozaposlijo brez
delovnih dovoljenj.
Eden večjih izzivov EU in vsake države članice je zagotavljanje čim višje stopnje
zaposlenosti prebivalstva. Prav iz tega razloga EU prosto gibanje oseb 109 uvršča med
štiri temeljne ekonomske svoboščine.
Gospodarska kriza v EU se je začela v drugi polovici leta 2008, v letu 2009 se je
gospodarska rast ustavila, kar se je odražalo na trgu dela, ko se je povečalo število
brezposelnih. Manjša gospodarska rast je povzročila, da se je trg dela odzval z nižjo
ravnijo gospodarske aktivnosti.110 V večini držav EU se je zmanjšal BDP.111 Najnižji
BDP med državami članicami EU je imela Bolgarija, sledile so ji Romunija, Litva in
Latvija, najvišji BDP pa je bil zabeležen v Luksemburgu, sledita Nizozemska in Irska.
Slovenija se je uvrščala približno 20 % pod povprečje EU, Avstrija pa je bila na petem
mestu po višini BDP.
Iz analize podatkov sklepam, da so gospodarsko krizo nekatere države članice EU
občutile bolj, ker nanjo niso bile pripravljene in niso imele oblikovane strategije za
izredne razmere, v katerih so se znašle. Revnejše države je gospodarska kriza dosti bolj
prizadela. Razlike med državami so velike, saj je imel Luksemburg kar šest krat višji
BDP kot Bolgarija. V državah z visoko stopnjo BDP (Luksemburg, Nizozemska, Irska,
Danska, Avstrija, Švedska, Belgija, Nemčija, Finska in Velika Britanija), kjer je BDP
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bil nad povprečjem EU, so se močno razvita gospodarstva hitro prestrukturirala in
ublažila krizo.
Zaskrbljujoč podatek se nanaša predvsem na število brezposelnih mladih112, tako v
Sloveniji kot v EU. Brezposelnost med mladimi, v starostni skupini 15 – 24 let, je kar
dvakrat ali celo več višja od povprečja EU. Število brezposelnih v EU se je zmanjšalo
med leti 2005 in 2007, najnižja stopnja brezposelnosti je bila zaznana v prvem četrtletju
leta 2008, ko je dosegla 15,2 %. Nato je zaradi ekonomske krize začela strmo naraščati,
in je v prvem četrtletju 2013 bila že 23,7 %, v letu 2014 pa se je nekoliko znižala na
22,2 %. V Sloveniji je brezposelnost med mladimi v letu 2014 bila 19,1 %, v Avstriji
pa 10,2 %.
V Sloveniji se je v času recesije, v letih 2008 – 2013 BDP znižal za 9 %, kar med
članicami euroobmočja pomeni eno največjih skrčenj. Pozitivni trendi so se začeli
kazati v letu 2014, ko je BDP zrasel za 3 % in v letu 2015 za 2,5 %. Tudi za leto 2016
so napovedi, da naj bi se BDP povečal za 1,8 %, naslednje leto pa za 2,3 %.113Po
napovedih UMAR naj bi do rasti gospodarske aktivnosti in povečanja BDP prišlo zaradi
boljših razmer na mednarodnih trgih.
V letu 2014 je drugi najvišji BDP, takoj za Luksemburgom med 28 članicami bil
zabeležen na Irskem, in je bil 34 % nad povprečjem EU114, sledijo Nizozemska, Avstrija
in Danska, najnižji BDP pa bil ponovno v Bolgariji, in je bil kar 53 % pod povprečjem
EU. Tudi v Sloveniji je BDP še zmeraj pod povprečjem EU.115

Iz analize podatkov glede stopenj BDP, brezposelnosti nasploh in med mladimi, lahko
zaključim, da se gospodarska rast počasi zvišuje, nižji je tudi delež brezposelnega
prebivalstva, pa tudi obeti za prihodnje so pozitivni. Tako sem prepričana, da je kriza
dno že dosegla, sedaj pa se je začelo postopno okrevanje gospodarstva.
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Dolgotrajna brezposelnost
Po definiciji ILO116 so dolgotrajno brezposelni tisti, ki so v evidenci brezposelnih oseb
prijavljeni več kot eno leto.
V Sloveniji in ostalih državah EU, je dolgotrajna brezposelnost začela naraščati po
svetovni gospodarski krizi. Naraščala je tudi brezposelnost oseb, ki so izrazito dolgo
brezposelne, takšnih ki zaposlitev iščejo že več kot dve leti. Brezposelnost je namreč
povezana z dogajanjem v gospodarstvu, saj ko se ukinjajo delovna mesta ali se ne
odpirajo nova delovna mesta, tudi brezposelnost narašča. Dolgotrajna brezposelnost v
Sloveniji se giblje okrog 50 %, in se od leta 2010 povečuje. Med dolgotrajno
brezposelnimi prevladujejo starejši, nižje izobraženi, osebe s poklicno izobrazbo, osebe
z visokošolsko izobrazbo in osebe s poklici za preprosta dela. Evropsko povprečje
dolgotrajno brezposelnih v letu 2014 je bilo 49,5 %, v Sloveniji pa 54,5 %. Najvišja
stopnja dolgotrajne brezposelnosti je bila v Grčiji, kjer je presegla 73 %, najnižja pa na
Švedskem, znašala je okrog 18 %.117

Dolgotrajna brezposelnost je pereč problem, saj se med dolgotrajno brezposelnimi
največkrat znajdejo starejši ljudje in ljudje brez izobrazbe ali tisti z nižjo izobrazbo. Ko
so dalj časa brezposelni, tudi za delodajalce postanejo manj zanimivi. Čeprav se je
izobrazbena struktura brezposelnih izboljšala pa sem kljub temu mnenja, da se
izobraževalni sistem premalo fleksibilno odziva na potrebe na trgu dela, saj so določeni
profili izobrazbe, predvsem družboslovnih smeri težje zaposljivi, in jih je za trenutne
gospodarske razmere, preveč na trgu. Mladi pa se premalo odločajo za izobraževanje
za deficitarne poklice, ne glede na dejstvo, da je po določenih vrstah poklicev
konstantno povpraševanje.

Anketna brezposelnost
Če želimo podatke mednarodno primerjati, je potrebno uporabljati podatki iz ankete o
delovni sili, ki jo izvaja SURS, v skladu z mednarodno dogovorjeno metodologijo.118
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Stopnja anketne brezposelnosti se razlikuje od registrske brezposelnosti. Registrska
brezposelnost zajema brezposelne osebe, ki so vpisane v razvid brezposelnih pri ZRSZ.
Za merjenje anketne brezposelnosti pa je pomembno, da zajema dovolj velik vzorec
oseb za anketiranje in se v vseh državah uporablja na enak način.
Februarja 2016 je bila brezposelnost v EU 8,9 %, v Sloveniji pa 8,2 %. Najvišja
brezposelnost je bila zabeležena v državah z dolžniško krizo, v Grčiji se je gibala pri
24 %, v Španiji pa je bila 20,4 %. Najnižja stopnja brezposelnosti je bila izmerjena v
Nemčiji 4,3 % in na Češkem 4,5 %. V Avstriji je bila stopnja brezposelnosti 6 %.119
Menim, da so se razmere v Sloveniji, kar se tiče brezposelnosti precej izboljšale, saj se
je v zadnjem letu ( primerjam leti 2015 in 2016) zmanjšalo število brezposelnih. Če
primerjam podatke za junij 2015 in junij 2016, se je brezposelnost zmanjšala za 9,5
%.120

Stopnja delovne aktivnosti
V obdobju trajanja gospodarske krize, se je stopnja delovne aktivnosti prebivalstva
znižala. Število delovno aktivnih se je zmanjšalo, kar lahko povežemo s padcem
aktivnosti v gradbeništvu in nizkotehnoloških predelovalnih dejavnostih, kjer so
zaposleni predvsem nižje izobraženi delavci.
V letu 2008 je stopnja zaposlenosti v Sloveniji znašala 68,3 %, v EU pa 65,8 %. V
Sloveniji je bila najnižja stopnja zaposlenosti po krizi zabeležena v letu 2013, ko je
znašala 63 %, v letu 2014 pa se je začel ponoven trend zaposlovanja, in je znašala 63,9
%. EU je najnižjo stopnjo zaposlenosti prav tako beležila v letu 2013, ko je bila 64,1
%, v letu 2014 pa se je zaposlenost zvišala na 64,9 %.121

in so takoj pripravljene sprejeti delo ter osebe, ki so že našle delo, vendar ga bodo začele opravljati po
anketiranju.
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Dostopno

prek:

Države členice EU si prizadevajo za čim višjo stopnjo delovne aktivnosti. Tudi s
pomočjo ukrepov APZ se brezposelnim ponovno pomaga vključiti na trg dela. Razmere
glede brezposelnosti se po letu 2014 izboljšujejo.
Začasne zaposlitve
UMAR med začasne zaposlitve uvršča zaposlitve za določen čas in druge oblike dela,
ki predstavljajo začasno delo. Delež začasnih zaposlitev se je ponovno zvišal v času
krize. Te oblike zaposlitve so bile v Sloveniji v letu 2009 v 14,4 % in v EU v 13,5 %.
Začasne oblike zaposlitve so vedno bolj razširjene, saj v letu 2014 obsegajo že 16,5 %
v Sloveniji in 14 % vseh zaposlitev v EU.122 Veliko razširjenost začasnih zaposlitev v
Sloveniji je mogoče pripisati večjemu obsegu delovanja agencij za posredovanje
delavcev ter veliki prilagodljivosti in davčnim bonitetam dela preko študentskih
servisov za delodajalce.123
Zadnja kriza je razmerja na trgu dela še zaostrila in izpostavila problem različnih
netipičnih oblik zaposlovanja in prekernih delavcev. Slovenija je v samem vrhu EU
glede na delež fleksibilnih zaposlitev, med katerimi je prav največ zaposlitev za določen
čas. Delavci, ki so bili zaposleni za določen čas, so med prvimi občutili krizo, saj so
jim v veliki meri prenehale pogodbe o zaposlitvi in so ostali brez dela ter posledično
brez plačila.
Poleg stališč, da fleksibilne oblike zaposlitve spodbujajo zaposlovanje, rast in
konkurenčnost ter znižujejo brezposelnost na trgu dela, je vedno več ugotovitev, da ta
stališča ne držijo. Fleksibilnost na trgu dela namreč sama po sebi ne prispeva k rasti,
konkurenčnosti, niti ne zmanjšuje brezposelnosti, ampak ima negativni učinek. Na
krajši rok sicer lahko zmanjšuje stroške dela, dolgoročno pa so učinki povsem
drugačni.124
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Preko študentskega dela se velikokrat prikriva delovno razmerje. Namen študentskega
dela pa je povsem drugačen, in sicer občasnost dela, ker je prioritetna naloga dijakov in
študentov, šolanje. Delo opravljeno preko študentskega servisa ni delovno razmerje,
čeprav velikokrat vsebuje vse elemente delovnega razmerja.
Kljub temu, da se je zakonodaja glede študentskega dela v letu 2015 spremenila, in je
določena najnižja urna postavka125, ki jo mora delodajalec izplačati študentu, poleg tega
pa mu je dolžan plačevati tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
menim, da je ta oblika dela še vedno ugodna za delodajalce in da je še zmeraj zelo
razširjena. Tako delodajalec kot študent sta namreč fleksibilna, in lahko z delom
kdajkoli prekineta brez dodatnih stroškov za delodajalca.
Država si mora prizadevati, da se striktno spoštuje zakonodaja, da se sklepajo pogodbe
o zaposlitvi, ko so izpolnjeni elementi delovnega razmerja in se ne sklepa drugih
pogodb civilnega prava.
Države z najvišjo stopnjo začasnih zaposlitev so Poljska, Nemčija, Italija, Francija in
Nizozemska. Kader, ki je največkrat začasno zaposlen pa so predvsem nižje izobraženi,
tujci, osebe s krajšim delovnim časom od polnega, delavci zaposleni v kmetijskih
panogah. Glede starostne strukture pa prevladujejo mladi. Na splošno velja, da osebe
zaposlene za določen čas zaslužijo manj kot tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas.
Začasne oblike zaposlitev so naraščale vse od leta 2001 naprej hitreje kot zaposlitve za
nedoločen čas.126
Prav zato je pomembno, da se spodbuja zaposlovanje za nedoločen čas kot osrednji
instrument zaposlovanja delavcev. To še posebej velja za mlade, ki jim je v zadnjem
času otežen dostop do zaposlitev za nedoločen čas.127
Ob tem velja poudariti, da se delodajalci pogosteje poslužujejo teh oblik zaposlovanja
v dejavnostih, ki imajo, sezonski značaj in kjer je večja negotovost glede ponudbe in
povpraševanja na trgu. V obdobju gospodarske krize so se delodajalci odločali za oblike
začasnega zaposlovanja tudi iz razloga, da so lahko razmeroma hitro in brez stroškov

Najnižja urna postavka za opravljanje dela preko študentskega servisa znaša 4,5 EUR bruto.
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zmanjšali število zaposlenih in se prilagodili trgu, najenostavneje tako, da jim več niso
podaljšali pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Delne zaposlitve
UMAR z izrazom delne zaposlitve označuje zaposlitve z delovnim časom, ki je krajši
od polnega. Po anketi o delovni sili so tako opredeljene osebe, ki običajno delajo manj
kot 36 ur tedensko.
Temeljna ideja ureditve skrajševanja polnega delovnega časa je, da delavec ostane v
delovnem razmerju. V Sloveniji je bil v ta namen sprejet Zakon o delnem
subvencioniranju polnega delovnega časa128. Pripravljalci zakona so namreč ocenili, da
je za državo ceneje izplačevati subvencioniranje delovnega časa kot nositi posledice
delavčeve brezposelnosti v zvezi z izplačili nadomestila.
Med državami z najvišjim deležem zaposlitev z delovnim časom, ki je krajši od
polnega, je na prvem mestu Nizozemska, sledi ji Švedska, najnižje število takšnih oblik
zaposlitve pa je v Bolgariji. Na Nizozemskem kar dve tretjini zaposlenih žensk in ena
četrtina zaposlenih moških dela z delovnim časom, ki je krajši od polnega. Kjer je
otroško varstvo drago, se eden izmed staršev odloči, da dela krajši delovni čas.129
Delež delnih zaposlitev se povišuje tudi pri nas. Leta 2009 je bilo v Sloveniji takšnih
oblik zaposlitve 9,7 %, leta 2014 pa so se povišale na 10,9 %. EU je leta 2009 beležila
18,1 % zaposlitev krajših od polnega delovnega časa, leta 2014 pa 19,7 %.130
Menim, da je v Sloveniji manj tovrstnih oblik pogodb o zaposlitvi, ker se ženske v
tolikšni meri ne odločajo, da bi zaradi materinstva sklenile pogodbo o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom. Razlog za to bi lahko bil, da je otroško varstvo v Sloveniji
zagotovljeno po dostopnih cenah.
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Zaposlitev za določen čas in zaposlitev z delovnim časom krajšim od polnega sta dve
najpogostejši fleksibilni obliki zaposlovanja.

3.2.2 Trg dela v Sloveniji

Slovenija je zaradi majhnosti in odprtega gospodarstva odvisna od zunanjih trgov.
Glede na razmere se mora pravočasno prilagoditi situaciji, da lahko konkurira na trgu.
V obdobju od 2005 – 2008 je RS dosegala visoke stopnje gospodarske rasti, v času
krize pa se je soočila z enim največjih padcev gospodarske aktivnosti med državami
EU, pa tudi z enim največjih poslabšanj razmer v javnih financah.131
Slovenija se je tako že dvakrat srečala z večjo gospodarsko - finančno krizo. Prvič v
času osamosvojitve, ko se je morala usmeriti na tuja tržišča in se pripraviti na vključitev
v EU. Do osamosvojitve je bila praktično več ali manj usmerjena na trge bivše
Jugoslavije, z osamosvojitvijo pa je izgubila pomembno veliko tržišče. Druga finančna
kriza ob koncu leta 2008 nas je še bolj prizadela. Ugotovim lahko, da smo se soočili z
dvema velikima problemoma, in sicer s povečanjem števila brezposelnih in s strukturo
brezposelnih, ki je bila z vidika razvoja in reševanja gospodarskih težav neustrezna.
Slovenija je v času krize povečala vpliv na delovanje APZ tako, da je spodbujala
zaposlovanje in subvencionirano samozaposlovanje, usposabljanje in izobraževanje ter
programe za povečanje socialne vključenosti. Programi so se izvajali z namenom
ohranitve delovnih mest ter ponovne vključitve presežnih delavcev in brezposelnih
oseb v zaposlitev.
Avtor Ignjatović je mnenja, da nam izkušnje iz prve krize do neke mere olajšujejo
odločanje o možnih ukrepih v drugi krizi, poleg izkušenj na sedanje odločitve vplivajo
tudi sprejeti dokumenti in novi koncepti, ki so bili v preteklem obdobju vpeljani v
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slovensko družbo in ki do določene mere že vplivajo na razmere ter spreminjajo njen
vrednostni sistem.132
Nadalje avtorica Hojnikova navaja, da je minula gospodarska kriza razvite države
opozorila na slabosti prevelikega zanašanja na finančne storitve in da je vse širše
uveljavljeno stališče, da mora Evropa vnovič spodbuditi proizvodnjo. Z načrtovano
industrijsko renesanso bi naj v Evropo vrnili delovna mesta in gospodarsko rast, a to bo
mogoče le, če bo industrija postavljena na drugačnih temeljih kot tista v preteklem
tisočletju. Za konkurenčnost bo potrebno povečati dodano vrednost proizvodom.133
Menim, da je bila kriza povezana z osamosvojitvijo RS bistveno drugačna, saj je
zajemala

samo

našo

državo,

povezana

pa

je

bila

predvsem

z

izgubo

južnega/balkanskega trga, trajala je krajše obdobje in ni pustila večjih posledic, saj je
gospodarstvo začelo rasti, povečal se je izvoz v druge države, posledično tudi
zaposlenost. Kriza, ki se je začela v letu 2008 pa ima mnogo večje razsežnosti, saj je
zajela celo Evropo in traja precej dalj časa, pustila pa je tudi hujše posledice glede
števila brezposelnih, kljub temu, da je struktura brezposelnih sedaj boljša kot je bila v
času osamosvojitve.
Strinjam se z navedbami dr. Hojnikove, da bo za popoln

izhod iz krize in

konkurenčnost na trgu potrebno proizvodom dati dodano vrednost, da bomo lahko
konkurenčni poceni izdelanim proizvodom na vzhodnih trgih. Potrebno bo izkoristiti
pridobljeno znanje in ga vključiti v delovno okolje, da bomo lahko z izpopolnjenimi
visoko tehnološkimi izdelki uspešno konkurirali na trgu.
Avtorica Južnik Rotarjeva zagovarja stališče, da naraščanje fleksibilnih oblik
zaposlovanja, ki so posledica prilagajanja gospodarskim razmeram, pomeni večjo
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fleksibilnost trga dela. Delež atipičnih oblik zaposlitve je večji v zasebnem sektorju, z
naraščanjem velikosti podjetja pa se delež atipičnih oblik zaposlitve zmanjšuje.134
Prav nasprotne pa so ugotovitve Kresal Šoltesove, ki zagovarja stališče, da ni potrebe
po še večji fleksibilnosti oblik zaposlovanja, saj raziskave potrjujejo, da sta zniževanje
zakonskega varstva pred odpovedjo in opravljanje dela z delovnim časom, ki je krajši
od polnega, značilni predvsem za mlajše zaposlene. Večja fleksibilizacija pogodb o
zaposlitvi pa bi jim še dodatno poslabšala položaj na trgu dela. Potrebno bi bilo
zagotoviti bolj učinkovito omejevanje zaposlovanja za določen čas, preprečiti zlorabe
v praksi in delavcem omogočiti učinkovito pravno varstvo, ki bi bilo primerljivo
položaju tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas ter dosledno upoštevati ratificirano
mednarodno delovno pravo.135

Med gospodarsko krizo v RS je zaradi prilagoditve razmeram na trgu dela bilo med
drugim potrebno prilagoditi delovnopravno zakonodajo.
Na današnji stopnji razumevanja dela in delovnega prava naj bi bilo razmišljanje glede
fleksibilnosti zaposlitve preseženo z doktrino človekovih pravic, saj je pravica do
dostojnega dela, človekova pravica. Zakonsko varstvo zaposlitve zagotavlja varnost
delavcev, tako glede obstoječe kot prihodnje zaposlitve, in vzpostavlja stabilnost
delovnih razmerij, s tem pa tudi trdnost trga dela. Visok indeks varstva zaposlitve bi
moral biti cilj vsake progresivne zaposlitvene politike. Država bi morala zagotoviti, da
uvajanje ukrepov za povečanje fleksibilnosti trga dela ne bo povečalo nestabilnosti
varstva zaposlitve ali zmanjšalo socialne varnosti delavcev. Z jasnimi kriteriji,
učinkovito inšpekcijo dela in dosledno sodno prakso je treba zajeziti pretirano in
neutemeljeno uporabo različnih fleksibilnih/prekernih oblik dela in zagotoviti, da se bo
za vsakršno opravljanje dela, ki ima elemente delovnega razmerja, priznal obstoj
delovnega razmerja in znotraj njega ustrezna vrsta pogodbe o zaposlitvi, s tem pa
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posledično tudi ustrezen in primerljiv obseg delovnopravnega varstva, ki pripada
takšnemu delavcu.136
Menim, da se je delovnopravna zakonodaja prilagodila gospodarski situaciji, v kateri
smo se znašli, večja fleksibilnost delovne zakonodaje v smislu sklepanja različnih
pogodb in ne delovnega razmerja, pa bi dodatno otežila položaj delavcev, predvsem
mladih, ki bi tako bili deležni nižje stopnje socialne varnosti.

Za ureditev razmer na trgu dela sta bila v letu 2009 sprejeta dva interventna zakona.
Prvi je bil Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa137, drugi pa Zakon
o delnem povračilu nadomestila plače138. Glavni cilj Zakona o delnem subvencioniranju
polnega delovnega časa je bil zagotoviti pomoč delodajalcem in delavcem, če se
odločijo za krajši delovni čas. Gre za nov ukrep na področju APZ, saj zakon omogoča
pomoč v obliki subvencij za polni delovni čas. Delavcem tako teče polna delovna doba,
delodajalcem pa je omogočeno znižanje stroškov za plače in zaščito socialne varnosti.
S sprejetjem Zakona o delnem povračilu nadomestila plače je bila uvedena možnost
začasnega čakanja na delo za delavce, ki jim delodajalci začasno niso sposobni
zagotavljati dela.
S 1. januarjem 2011 se je začel uporabljati ZUTD139, ki je nadomestil Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) iz leta 1991. ZUTD naj
bi omogočal večjo mobilnost in prožnost na trgu dela. V ZUTD so urejeni ukrepi države
na trgu dela, izvajanje javne službe na področju zaposlovanja, delovanje sistema
zavarovanja za primer brezposelnosti, določeni so izvajalci ukrepov in pogoji za
njihovo delovanje, pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in storitev,
urejen je način financiranja ukrepov, njihovo vrednotenje in nadzor nad njihovim
izvajanjem. Navedeni ukrepi so namenjeni zaposlenim, brezposelnim in drugim
iskalcem dela, delodajalcem in drugim, ki iščejo informacije o pogojih in možnostih
zaposlovanja v Sloveniji in EU. Poglavitni cilji, ki naj bi se uresničevali z ZUTD so
povečanje varnosti iskalcev zaposlitve (brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je
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ogrožena), vzpostavitev mreže izvajalcev, ki bo omogočala učinkovito izvajanje
ukrepov (omogočanje svobodne izbire zaposlitve oziroma poklica), povečanje
učinkovitosti izvajanja ukrepov APZ in zmanjšanje administrativnih obremenitev za
podjetja in osebe na trgu dela. 140
V letu 2013 je začel veljati ZDR-1141, ki je prav tako prispeval k fleksibilnejšim
delovnim razmerjem, izenačuje pravice delavca zaposlenega za določen čas z delavcem
zaposlenim za nedoločen čas glede odpravnin142, skrajšali so se odpovedni roki v
primeru odpovedi.143 ZDR-1 in ZUTD-A posegata na področje varovanja zaposlitve.
Osrednji cilji sprememb so povzročili zmanjšanje segmentacije trga dela, povečanje
varne prožnosti in učinkovitosti delovno pravnega varstva ter preprečevanja zlorab.
ZDR-1 je prispeval k večji prožnosti delovnih razmerij, v primeru odpovedi pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas, znižuje stroške v primeru prenehanja pogodbe o
zaposlitvi (skrajšanje odpovednih rokov, znižanje odpravnin) in uvaja nekatere nove
omejitve pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas. Zakon za zmanjšanje razlik
med zaposlenimi za določen in zaposlenimi za nedoločen čas uvaja odpravnino v
primeru prenehanja pogodbe za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, v višini
1/5 povprečne mesečne plače, uvaja dodatne omejitve pri veriženju pogodb za isto delo
z zakonsko opredelitvijo istega dela, uvaja omejitve pri pogodbah za določen čas v
primeru agencijskih delavcev144, skrajšuje najdaljši odpovedni rok v primeru redne
zaposlitve in znižuje odpravnine za delavce s 5−10 in 15−20 let delovne dobe. 145 Z
uvedbo ZDR-1 se prav tako poenostavljajo postopki odpovedi. Poenostavlja se ureditev
izvedbe zagovora, saj se opušča zakonsko predpisana pisna oblika vabljenja na zagovor
s predpisano vsebino in osebnim vročanjem. Pri poslovnem razlogu opušča obveznost
predhodnega obveščanja delavcev o nameravani odpovedi. Omenjeni zakon spreminja
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odpovedne roke. Višina odpravnine in dolžina odpovednih rokov predstavlja
pomemben strošek prilagajanja podjetij, ki vpliva na prilagajanje zaposlenosti,
zmanjšuje odpuščanje, vendar tudi zavira novo zaposlovanje. Najdaljši odpovedni rok
se je znižal s 120 dni na 60 oz. 80 dni za tiste, ki so pri delodajalcu zaposleni več kot
25 let. ZDR-1 nekoliko znižuje tudi odpravnine. 146
Ustavno sodišče RS je v odločbi Up 63/03147 z dne 27.1.2005 odločilo, da se delavec
ne more odpovedati pravici do odpravnine. Tudi dogovor o odpovedi odpravnini v
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni pravno veljaven.148
ZDR-1 je določil dan za izplačilo odpravnine dan, ko delavcu preneha pogodba o
zaposlitvi. Z izplačilom odpravnine bi mu naj bila zagotovljena socialna varnost ob
prehodu v brezposelnost, hkrati pa odpravnina pomeni odmero na dotedanje delo pri
delodajalcu.149
ZUTD-A je uvedel začasno ali občasno delo, ki ga lahko opravlja upokojenec na
podlagi civilnopravnega razmerja pri delodajalcu. Takšna pogodba se lahko sklene za
opravljanje kakršnegakoli dela, ki pa je za upokojenca omejeno na maksimalno 60 ur
mesečno.
Mislim, da tudi ta oblika dela pomeni izboljšanje socialne slike upokojenca, saj lahko
poleg pokojnine opravlja še delo, si nekaj zasluži in ostane aktiven v življenju.
Zagotovo je prilagoditev na nov način življenja po upokojitvi tako manj stresna, saj
človek ostane vpet v delovno okolje, je dalj časa vitalen in lahko uporablja ter prenaša
svoje znanje, za delodajalca pa pomeni vir izkušenj in fleksibilno obliko dela, saj lahko
sproti mesečno določa, kakšne so potrebe po delu in za takšen obseg ur z upravičencem
sklene pogodbo.
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Ugotavljam, da so spremembe delovnopravne zakonodaje bile narejene v pravi smeri
in bodo imele vpliv na rast zaposlenosti. Spremembe na področju varovanja rednih
zaposlitev zagotavljajo večjo fleksibilnost, saj delodajalcem znižujejo stroške v primeru
prenehanja delovnega razmerja in poenostavljajo sam postopek prenehanja delovnega
razmerja. Med spremembami so pa tudi takšne, ki lahko fleksibilnost trga dela
zmanjšujejo. Izpostavim lahko uvedbo odpravnin v primeru sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas, ki sicer zmanjšujejo razliko med varovanjem zaposlitve za
določen čas in nedoločen čas, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen
čas pa delodajalcu povzročajo dodatne stroške z izplačilom odpravnin. V negotovih
časih bi morebiti lahko ta sprememba zmanjšala interes delodajalcev po zaposlovanju
za določen čas in posledično zmanjšala obseg zaposlovanja. Tudi uvedba kvote pri
zaposlovanju agencijskih delavcev za določen čas lahko za nekatera podjetja
predstavlja oviro, saj se tako zmanjšuje fleksibilnost pri prilagajanju obsega zaposlenih.
Avtorica Setnikar-Cankar navaja, da je brezposelnost eden največjih problemov
današnjih gospodarstev, saj je nezaželena tako na področju ekonomije kot tudi politike.
Z vidika ekonomije visoka brezposelnost ni zaželena, ker je dejanski BDP manjši od
tistega, ki bi ga država lahko ustvarila, če bi zaposlila vse za delo sposobne ljudi. V
vladah, kjer je zabeležena visoka stopnja brezposelnosti, je težje pridobiti naklonjenost
volivcev, zato ima negativen vpliv tudi na političnem področju.150
Zaradi navedenih dejstev, si gospodarstva prizadevajo za polno zaposlenost za delo
sposobnih ljudi. Oseba, ki je zaposlena, prejema svoje plačilo, s katerim se preživlja.
Gospodarska kriza, s katero se je Slovenija soočala od leta 2008, je povzročila številne
stečaje podjetij in množična odpuščanja, kar je pomenilo zmanjšanje delovno aktivnega
prebivalstva na letni ravni za kar 21.000 oziroma 2,4 % v letu 2009 glede na leto 2008.
Tudi v nadaljnjih letih smo še občutili posledice gospodarske krize na slovenskem trgu
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dela, ki se je v letu 2013 še poglobila. V Sloveniji je bilo v letu 2014 in tudi v letu 2015
opaziti rahel upad števila brezposelnih.151
Posledica večjega števila brezposelnih v času krize je tudi posledica situacije, da je
prenehalo nekaj gospodarskih družb, ki so predhodno prejemale državne subvencije za
proizvodno dejavnost. Dejansko so delavci v večini takšnih primerov delali za
minimalne plače, vendar zaradi same dejavnosti, ki so jo opravljali, niso bili
konkurenčni še cenejšim delavcem na vzhodu. Menim, da je država v takšnih primerih
finančno pomagala podjetjem, ki so bila že vnaprej obsojena na prenehanje, saj niso
ustvarjala dodane vrednosti proizvodom in so bila nekonkurenčna z drugimi podjetji
izven držav članic EU. Na nek način bi lahko zaposleni v teh podjetjih pomenili prikrit
odstotek brezposelnosti, saj je bilo državi s subvencijami ceneje podpreti podjetja kot
skrbeti za celotno socialno sliko brezposelnih oseb.
Če bi želeli zagotoviti trg dela s kvalitetnimi delovnimi mesti, bi prav tako morali
zmanjšati število zaposlitev za določen čas. Takšno stanje namreč zaposlene postavlja
v nezavidljiv in negotov položaj, saj skoraj do časovnega izteka pogodbe o zaposlitvi
ne vedo, ali jim bo delodajalec podaljšal pogodbo o zaposlitvi. Velikokrat se zgodi, da
jim delodajalec večkrat podaljša pogodbo o zaposlitvi za določen čas tako, da dejansko
ves čas opravljajo enako delo, vendar jim spremeni zgolj opis dela v pogodbi o
zaposlitvi. Menim, da se zaposleni v takšnih primerih redko odločijo za sprožitev
sodnega postopka, saj se zavedajo, da bi kasneje težko delali v takšnem delovnem
okolju.
Položaj delavcev, ki se jim vedno znova podaljšujejo pogodbe, pogosto za zelo kratka
obdobja, je najbolj negotov in prekeren in zato nujno potreben učinkovitega
delovnopravnega varstva.152
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Bruseljska uredba I v členih 18-21 določa pristojnost v sporih med delavci in
delodajalci, kjer je vsebovan mednarodni element. Ta pristojnost je namenjena varstvu
pravic delavca, ki je ekonomsko šibkejša stranka, ki je tudi manj izkušena v pravnih
sporih. Delavcu pa omogoča možnost izbire pred katerim sodiščem države članice EU
bo tožil delodajalca. Delodajalec pa te izbire nima in lahko delavca toži samo v državi,
kjer ima delavec stalno prebivališče.153

Brezposelnost
Stopnjo brezposelnosti prikazujemo na podlagi ankete o delovni sili in s podatki o
registrirani brezposelnosti, ki jih v registrih154vodi ZRSZ. Izražamo jo lahko v
absolutnem številu ali v odstotkih. Vsaka izmed metod ima svoje prednosti in slabosti.
Prednost uporabe registrira brezposelnosti je dostopnost in točnost podatkov, slabost pa
so določena merila, ki veljajo za Slovenijo, in ne omogočajo mednarodne primerjave z
drugimi državami. Spremljanje podatkov, ki jih dobimo z anketo o delovni sili,
omogoča mednarodno primerljivost in vpogled v brezposelnost v kontekstu trga dela
kot celote, temelji pa na vzorcu in tako ne zajema vseh brezposelnih.
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Registrirana brezposelnost
V nadaljevanju naloge s pomočjo tabele prikazujem gibanje registrirane brezposelnosti
v RS, med leti 2007 in 2015.

Tabela 2: Gibanje registrirane brezposelnosti v obdobju 2007-2015
Registrirana

Indeks na

Stopnja

brezposelnost

predhodno obdobje

registrirane

na dan

na dan

brezposelnosti,

31. 12.

povprečje

31. 12.

povprečje

povprečje, v %

2007

68.411

71.336

87,4

83,1

7,7

2008

66.239

63.216

96,8

88,6

6,7

2009

96.672

86.354

145,9

136,6

9,1

2010

110.021

100.504

113,8

116,4

10,7

2011

112.754

110.692

102,5

110,1

11,8

2012

118.061

110.183

104,7

99,5

12,0

2013

124.015

119.827

105,0

108,8

13,1

2014

119.458

120.109

96,3

100,2

13,1

2015

113.076

112.726

94,6

93,8

12,3

Vir: Gibanje registrirane brezposelnosti, ZRSZ, Ljubljana 2007-2015.

Kot je razvidno iz tabele 2, število registriranih brezposelnih pod vplivom gospodarske
krize narašča že od leta 2008. V letu 2015 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v
povprečju prijavljenih 112.726 brezposelnih oseb, ob koncu leta pa je bilo registrirano
brezposelnih 113.076 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti, izračunana kot delež
brezposelnih oseb med vsemi aktivnimi prebivalci Slovenije, je v letu 2015 bila 12,3
%.
V letih od 2008 do 2013 je registrirana brezposelnost naraščala, povprečno število
registriranih brezposelnih je bilo v letu 2012 malce nižje kot v letu 2011, nato pa je
brezposelnost ponovno začela naraščati v letih 2013 in 2014, v letu 2015 pa se je spet
nekoliko znižala. Največ registriranih brezposelnih je bilo vsako leto pozimi (slika 10).
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V času krize je veliko podjetij v Sloveniji prenehalo poslovati, kar je pomenilo
naraščanje števila brezposelnih. Nekatera podjetja so začela poslovati predvsem na
vzhodnih trgih, ki so jim z vidika stroškov povezanih z delavci, ugodnejši.
Dejansko je delokalizacija podjetij v času globalizacije conditio sine qua non za
proizvodna podjetja v razvitem svetu, če želijo ostati s svojimi proizvodi še naprej
konkurenčna na svetovnem trgu. Če želi podjetnik ostati konkurenčnem s cenami
proizvodov na trgu, se bo moral odločati za še cenejše poslovanje, ki je povezano tudi
z zaposlenimi.155

Slika 10: Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih v obdobju 2008-2016

Vir: Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, ZRSZ, Ljubljana 2008-2016.

V nadaljevanju magistrske naloge sem predstavila še brezposelnost po starostni
strukturi, spolu in izobrazbi.
Menim, da je eden odločilnejših in pomembnih dogodkov v življenju mladih prehod iz
rednega šolanja v zaposlitev. Vsakomur je namreč cilj, da si z zaposlitvijo zagotovi
socialno in ekonomsko neodvisnost, kar dolgoročno predstavlja pogoje za uspeh v
življenju. Vsekakor je negativni faktor, če se mladi dalj časa ne zaposlijo, saj tako
stagnirajo oziroma celo nazadujejo glede pridobljenih znanj, ki jih ne morejo prenesti

155

Novak Mitja, Delokalizacija podjetij v luči globalizacije, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2010, Institut

za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, str. 291.

77

v prakso, izoblikujejo pa si tudi negativni/pesimistični odnos do dela in razmer, ki
vladajo na trgu dela. Kljub vsemu pa se zaradi zaključka študijskega leta 30. septembra
in poteka statusa študenta, vsako leto poveča število brezposelnih oseb v mesecu
oktobru. Takrat se mladi začnejo množičneje prijavljati na ZRSZ kot iskalci zaposlitve.
S težavami pri zaposlovanju se tako soočajo mladi iskalci prve zaposlitve, ker jim
primanjkuje ustreznih delovnih izkušenj in ker prioritetno iščejo zaposlitev v stroki, za
katero so se izobraževali, še zlasti pa mladi težko najdejo zaposlitev za nedoločen čas.
Posebno skupino težje zaposljivih oseb predstavljajo tudi starejši brezposelni. V praksi
namreč delodajalci dajejo prednost pri zaposlovanju mlajšim osebam, ker so bolj
prilagodljive in izpolnjujejo pričakovanja glede izobrazbe, sposobnosti in drugih
pogojev, ki jih zahteva delovno mesto. Pogosto starejši niso ustrezno izobraženi, niso
motivirani za ponovno izobraževanje ali usposabljanje, zaposlitev iščejo za dalj časa.

Slika 11: Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih, 2007-2015
Registrirane brezposelne osebe po starostnih razredih
Število brezposelnih

140.000
120.000
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55 let ali več

80.000

50 do 54 let

60.000

40 do 49 let

40.000

30 do 39 let

20.000

25 do 29 let

0

15 do 24 let
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Leta
Vir: Registrirana brezposelnost v Sloveniji, ZRZS, Ljubljana 2007-2015.

Iz slike 11 razberem, da je od leta 2007 do konca leta 2015 najbolj naraslo število
starejših brezposelnih oseb.
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Številoregistrirano
brezposelnih, v %

Slika 12: Registrirano brezposelne osebe po spolu, 2007-2015, v %
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Vir: Registrirana brezposelnost v Sloveniji, ZRZS, 2007-2015.

Iz slike 12, za katero sem uporabila podatke vsakoletne brezposelnosti v mesecu
decembru je razvidno, da je bil v letu 2007 delež brezposelnih žensk najvišji (53,7 %),
v letu 2008 se je začel zniževati, v letih od 2009 do 2014 je bil nižji od 50 %, v letu
2015 pa je stopnja brezposelnosti žensk spet dosegla 50,1 %.
Število brezposelnih moških je začelo naraščati v času gospodarske krize. Ugotavljam,
da je prišlo do zmanjšanja števila delovnih mest v nekaterih dejavnostih, predvsem v
gradbeništvu, kjer so bili v veliki večini zaposleni moški.
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Slika 13: Registrirano brezposelne osebe po stopnji izobrazbe, 2007-2015, v %
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Vir: Registrirana brezposelnost v Sloveniji, ZRZS, Ljubljana 2007-2015.

Največjo skupino brezposelnih vsako leto v obdobju od 2007 do 2015 predstavljajo
osebe brez šole, s I. in II. stopnjo izobrazbe, konec leta 2013 jih je bilo na ZRSZ v
povprečju prijavljenih več kot 42 tisoč, njihov delež v skupni brezposelnosti pa je bil
34,5 %. Kljub vsemu pa se opaža, da se tudi izobrazbena struktura brezposelnih oseb156
izboljšuje, saj je bilo v letu 2014 oseb z najnižjimi stopnjami izobrazbe 28,8 %, v letu
2015 pa 29,2 %.

V obdobju 2007-2015 je opazen porast brezposelnih s VI., VII. in VIII. stopnjo
izobrazbe, kar nakazuje na povečanje težav mladih pri vstopu na trg dela, iz katerih je
razvidno povečanje števila brezposelnih mladih in neusklajena ponudba in
povpraševanje po diplomantih.
Menim, da je slednje posledica sedanje strukture vpisanih v visokošolsko izobraževanje
v študijskih programih, ki so z vidika potreb trga dela neustrezni, posledično pa mladi
po zaključenem študiju težko najdejo zaposlitev v poklicih za katere so se izobraževali.

156

V letu 2007 je bilo v povprečju 6963 oseb s končano VI., VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe, v letu 2015

pa je bilo 18.852 takih oseb.

80

Zaradi varčevalnih ukrepov je namreč precej restriktivno urejeno področje
zaposlovanja v javnem sektorju.
Pomembna naloga izobraževalnega sistema in države je, da se mladim predstavijo
poklici, ki bodo v prihodnosti iskani, prav tako pa se naj mlade z različnimi spodbudami
aktivira, da se bodo odločali za izobraževanje, ki bo zagotavljalo zaposlitev po
zaključenem šolanju.

Regionalne razlike v stopnji registrirane brezposelnosti
Za analizo regionalne porazdelitve brezposelnosti se uporabljajo podatki iz registra
brezposelnosti.157 Iz slike 14 je razvidno, da je podobno kot v preteklih letih tudi v letih
2014 in 2015 nadpovprečno stopnjo brezposelnosti beležila Pomurska regija.
Slika 14: Povprečne stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah,
2007-2015, v %
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Vir: SI-Stat podatkovni portal, Trg dela, Registrirane brezposelnosti po statističnih regijah, SURS,
Ljubljana 2007-2015.

157

Javornik Skrbinšek Jana, Socialni razgledi 2006, UMAR, Ljubljana 2006, str. 87.
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Struktura registriranih brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti
Struktura brezposelnosti po trajanju se je v času gospodarske krize izboljšala, predvsem
v letu 2009, in sicer na račun velikega števila novo prijavljenih brezposelnih oseb, ki
so skrajšale povprečni čas prijave na ZRSZ. Nato pa se je začelo obdobje, ko je število
dolgotrajno brezposelnih iz leta v leto naraščalo.

Tabela 3: Registrirano brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti, 2007-2015
Trajanje
brezposelnosti

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

20.712

21.218

21.515

23.275

21.618

19.965

15.524

16.588

14.903

17.917

16.430

14.016

11.748

12.614

10.561

13.306

12.407

10.616

9.769

10.098

8.047

9.975

9.795

8446

42.750

50.174

55.157

55.355

59.858

59.675

13.33

12.48

22.77

0

8

7

3 do 5 mesecev

9.311

8.033

6 do 8 mesecev

6.839

5.771

9 do 11 mesecev

5.362

4.591

6.671

36.49

32.33

31.48

4

4

7

71.33

63.21

86.35

100.50

110.69

110.18

119.82

120.10

112.71

6

6

4

4

2

3

7

9

8

Do 2 mesecev

15.18
6
10.23
2

Dolgotrajno
brezposelni
(več kot 12 mesecev)
Skupaj

Vir: Registrirano brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti, ZRSZ, Ljubljana 2007-2015.

V nadaljevanju predstavljam stopnjo delovne aktivnosti po starostnih skupinah, spolu,
izobrazbi in po statističnih regijah.

Delovno aktivno prebivalstvo
Med delovno aktivne se štejejo zaposleni pri

pravnih in fizičnih osebah ter

samozaposleni (samostojni podjetniki; osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini
ali glavni poklic; kmetje).
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Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

aktivno

853.99

879.25

858.17

835.03

823.96

810.00

793.59

797.79

prebivalstv

9

7

1

9

7

1

7

2

Delovno

o
Vir: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji, SURS, Ljubljana 2007-2014.

Iz podatkov v tabeli 4 je razvidno, da je bilo v letu 2007 delovno aktivnih 853.999 oseb.
Trend zmanjšanja števila delovno aktivnih se je začel v letu 2009 in je trajal vse do leta
2014, ko se je število delovno aktivnih spet nekoliko povečalo v primerjavi s preteklim
letom, vendar ostaja precej nižje kot v letih pred krizo.

Tabela 5: Stopnje delovne aktivnosti po starostnih skupinah, 2007-2014
15-24 let

25-54 let

55-64 let

15-64 let

20-64 let

2007

37,6

85,3

33,5

67,8

72,4

2008

38,4

86,8

32,8

68,6

73,0

2009

35,3

84,8

35,6

67,5

71,9

2010

34,1

83,7

35,0

66,2

70,3

2011

31,5

83,1

31,2

64,4

68,4

2012

27,3

83,3

32,9

64,1

68,3

2013

26,5

81,9

33,5

63,3

67,2

2014

26,5

81,9

35,4

63,9

67,8

Vir: SI-Stat podatkovni portal, Trg dela, Aktivno prebivalstvo, SURS, Ljubljana 2007-2014.

Največ delovno aktivnih je v starostni skupini 25-54 let, najnižje stopnje delovne
aktivnosti pa so zabeležene v starostni skupini 15-24 let.
Kot je razvidno iz tabele 5, se je v proučevanem obdobju znižala predvsem stopnja
delovne aktivnosti mladih (15-24 let). Leta 2011 se je močno znižala tudi stopnja
delovne aktivnosti v starosti 55-64 let. Precejšnji padec (za 3,8 %) v letu 2011 lahko
povežem z velikim povečanjem starejših brezposelnih ob koncu leta 2010, na kar je po
vsej verjetnosti vplivala napovedana pokojninska reforma, spremembe zakonodaje na
področju trga dela in zmanjšano število neformalno aktivnih starejših.
83

Sklepam, da je kriza v veliki meri zmanjšala zaposlitvene možnosti mladih.
Ugotovljeno je, da se je stopnja delovne aktivnosti glede na starost pod vplivom padca
gospodarske aktivnosti znižala v večini starostnih skupin, vendar je bilo največje
znižanje zabeleženo pri mlajših starostnih skupinah. Mladi so glede na velik delež
začasnih zaposlitev pogosto tisti, ki jim podjetja v času krize niso podaljšala pogodbe
o zaposlitvi za določen čas, hkrati pa je bilo tudi manjše povpraševanje po študentskem
delu. Da se mladi soočajo s slabšim položajem na trgu dela, kaže povečanje stopnje
brezposelnosti v mlajših starostnih skupinah. Stopnja delovne aktivnosti starejših v
Sloveniji ostaja med najnižjimi v EU. Takšno povečanje v času krize lahko povezujem
s strukturno demografskimi učinki in pokojninskimi reformami iz leta 2000. Nizka
stopnja delovne aktivnosti starejših neugodno vpliva tudi na dolgoročno vzdržnost
javnih financ. Da bi povečali stopnjo delovne aktivnosti starejših, so potrebne temeljite
spremembe pokojninskega sistema. Pri sprejemu pokojninske reforme je zaželeno
spremljati tudi strategijo za aktivno staranje, kjer bi se med drugim upoštevalo tudi
prilagajanje delovnih mest starejšim osebam.
Slika 15: Delovno aktivno prebivalstvo po izobrazbi, 2007-2014 (v %)

Število delovno aktivnega prebivalstva v %
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Vir: SI-Stat podatkovni portal, Trg dela, Število aktivnega prebivalstva po izobrazbi,
SURS, Ljubljana 2007-2014.
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V času krize in tudi kasneje po izboljšanju gospodarske situacije so zaposlitev težje
dobili nizko izobraženi (slika 15). V obdobju 2007−2015 se je precej znižalo število
delovno aktivnih z osnovnošolsko izobrazbo158, ki je leta 2007 znašalo 19,9 %, leta
2014 pa 11,4 %, povečal pa se je delež visoko izobraženih159, ki je leta 2007 znašal 21,9
%, leta 2014 pa že 31,4 %. Delež delovno aktivnih prebivalcev s srednješolsko
izobrazbo se v proučevanjem obdobju ni bistveno spreminjal.
Slika 16: Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah, 2007-2014
Število delovno aktivnega prebivalstva po regijah
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Vir: SI-Stat podatkovni portal, Trg dela, Število aktivnega prebivalstva po statističnih regijah,
SURS, Ljubljana 2007-2014.

Iz slike 16 razberem, da se je število delovno aktivnega prebivalstva v vseh regijah v
letu 2014 glede na primerjavo z letom 2007, zmanjšalo.
Novak je prišel do ugotovitve, ki naj bi v času krize bila še bolj očitna, da je potrebno
določeno proizvodnjo opustiti, drugo pa spodbuditi in krepiti, kar naj bi bila pozitivna

158

Znižanje delovno aktivnih z osnovnošolsko izobrazbo za 8,5 %, če primerjamo leti 2007 in 2014.

159

Znižanje delovno aktivnih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo za 9,5 %, če primerjamo leti

2007 in 2014.
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plat krize. Dolžnost države je, da za svoje državljane poskrbi z omogočanjem
prestrukturiranja proizvodnje.160

3.3 Poraba sredstev ESS v EU

ESS s svojimi ukrepi v veliki meri omogoča izvajanje APZ ter posledično vpliva na trg
dela in pomaga brezposelnim, da se z njegovo pomočjo nanj vrnejo. Te ukrepe izvajajo
javne službe za zaposlovanje po vsej EU, v Sloveniji jih kot sem že večkrat omenila,
izvaja ZRSZ. Temeljni namen ESS vseskozi ostaja spodbujanje zaposlovalne politike
preko različnih programov, ki jih bom natančneje opredelila v nadaljevanju magistrske
naloge.

3.3.1 Značilnosti ESS

ESS omogoča, da države dosežejo večjo stopnjo zaposlenosti prebivalstva, boljša in
kvalitetnejša delovna mesta, vsem državljanom EU pa zagotavlja pravičnejše
zaposlitvene možnosti. S svojimi finančnimi sredstvi ESS pomaga državam članicam
EU, da uspešno vlagajo v ljudi, ki so z dodatnimi znanji in usposobljenostjo pomemben
faktor za doseganje konkurenčnosti vsakega gospodarstva.
ESS posebno pozornost namenja ranljivim skupinam, ki se težje znajdejo na trgu dela,
to so mladi in starejši delavci, invalidi, dolgotrajno brezposelne osebe, migranti,
marginalne skupine ipd. Več sredstev je namenjenih za področja, ki so manj razvita,
saj se tam pričakuje, da je izobrazbena struktura zaposlenih in brezposelnih slabša ali
pa neustrezna, in bi lahko z dodatnimi evropskimi sredstvi izboljšali izobrazbeno
strukturo na takšnih področjih. Prepričana sem, da se v večih primerih kljub znanju in
izkušnjam, ki si jih je posameznik pridobil preko programov financiranih iz ESS zgodi,
da jim delodajalec ne more zagotoviti delovnega mesta, kjer bi lahko razvijal svoj

160

Novak Mitja, Delovno pravo v kriznem obdobju, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2009, Institut za delo

pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, str. 170.
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potencial, uporabil pridobljena znanja in dodal pozitiven prispevek k razvojni
dejavnosti delodajalca. Nemalokrat se namreč zgodi, da si mora prav takšna oseba iskati
zaposlitev v drugem delovnem okolju, velikokrat tudi v tujini.
Usmerjenost na ranljive skupine delavcev je del spodbujanja k socialnemu
vključevanju, saj jim omogoča lažje in boljše vključevanje v družbo in vsakdanje
življenje.161Menim, da so ravno ranljive skupine delavcev tiste, ki so največkrat
nezanimive za delodajalce, za iskalce zaposlitve pa pomenijo prehod v dolgotrajno
brezposelnost in zaradi slabšega socialnega statusa, ki je posledica tega, da niso
zaposlene in ne prejemajo plačila za delo, tudi odrinjenost na rob družbe. S pomočjo
ESS se v programe lažje vključi ravno te prikrajšane skupine prebivalstva.
Države članice

so upravičene do koriščenja sredstev iz ESS glede na kriterij

regionalnega BDP na prebivalca v primerjavi s povprečjem EU. Delimo jih na regije,
ki izpolnjujejo konvergenčni cilj in tiste, ki izpolnjujejo cilj regionalne konkurenčnosti
in zaposlovanja.
Konvergenčni cilj vključuje konvergenčne regije v katerih je BDP na prebivalca manjši
od 75 % povprečja EU-25 in regije, za katere se pomoč postopno ukinja, saj je v njih
BDP na prebivalca večji od 75 % povprečja EU-25, vendar manjši od 75 % povprečja
EU-15.
Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja pa vključuje regije, za katere se pomoč
postopno ukinja, ker je BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečja EU-15 (v obdobju
2000-2006), vendar večji od 75 % povprečja EU-15 (v obdobju 2007-2013) in vse
ostale regije EU162.
V programskem obdobju 2007-2013 se je upoštevalo povprečje EU-25, saj sta se šele
v letu 2007 EU pridružili Bolgarija in Romunija, v letu 2013 pa še Hrvaška.
Od dejstva, katere cilje163 izpolnjuje regija, je odvisna višina sofinanciranja projektov
iz ESS, ki v konvergenčnih regijah doseže 85 % vseh stroškov, v regijah konkurenčnosti

161

Evropski socialni sklad, kaj je in kaj dela, Evropska komisija, Urad za publikacije Evropske unije,

Luxembourg 2012, str. 2.
162

Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada, Služba Vlade Republike

Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana 2009, str. 20.
163

ESS, Vlaganje v Ljudi, Evropska komisija, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg 2010,

str. 1.
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in zaposlovanja pa je pogostejše 50 % sofinanciranje stroškov. ESS daje do 80 %
sredstev za sofinanciranje konvergenčnih regij.

Na podlagi zgoraj navedenih kriterijev se sklenejo pogodbe o sodelovanju med EK in
posamezno državo članico EU. 164
V programskem obdobju 2007-2013 je za projekte in programe iz naslova ESS
namenjenih več kot 76 milijard EUR.
ESS financira pet prednostnih področij165:


pomoč delavcem in podjetjem pri prilagajanju na spremenljive pogoje v
gospodarstvu,



izboljševanje dostopa do zaposlitve in lažje vključevanje na trg dela,



izboljševanje usposabljanja in veščin za posameznike z boljšo izobrazbo in sistemi
usposabljanja,



izboljšanje partnerstva med akterji, kot so delodajalci, sindikati in nevladne
organizacije, za reformo na področju zaposlovanja in vključenosti v trg dela,



spodbujanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb in boj proti diskriminaciji na
trgu dela.

V nekaterih državah članicah in regijah lahko ESS podpre tudi ukrepe za izboljšanje
zmogljivosti in učinkovitosti javne administracije in javnih služb.

EK je v oktobru 2011 podala nove predloge in si zastavila nove cilje delovanja ESS za
obdobje 2014 do 2020. Novi oz. spremenjeni cilji naj bi prispevali k izboljšanju
zaposlitvenih možnosti v EU, spodbujanju izobraževanja, usposabljanja in
vseživljenjskega učenja ter povečanju socialne vključenosti. Ti spremenjeni cilji ESS
bi naj pripomogli k boju proti revščini in razvoju javne uprave. Z novimi predlogi bi se
naj vloga ESS še okrepila:166

164

Main innovations for EU cohesion policy Funds, European Commission, European Social Fund,

Brussels 2011.
165

Evropski socialni sklad v Sloveniji, 2007-2013, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno

samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana 2008, str. 2.
166

ESF 2012-2014, European Commission, European Social Fund, Brussels 2011.
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vsaka kategorija regij bo pridobila minimalni delež proračuna, ki bo višji kot je bil
do sedaj, to je za 25 % za manj razvite regije, 40 % za regije v prehodu ter 52 % za
bolj razvite regije;



države bodo sredstva lahko uporabile za omejeno število ciljev in prednostnih nalog
pri naložbah;



na področje socialnega vključevanja bo dodeljenih najmanj 20 % sredstev;



večja pozornost bo namenjena brezposelnim mladim, spodbujanju aktivnega in
zdravega staranja ter podpori najbolj neprivilegiranim skupinam (Romom);



več pomoči bo namenjenih socialnim inovacijam;



še naprej se bo spodbujalo sodelovanje socialnih partnerjev in civilne družbe, zlasti
nevladnih organizacij;



podpore ESS bo deležna tudi oprema, ki je povezana z investicijami v socialni in
človeški kapital.

3.3.2 Pregled črpanja sredstev ESS po državah članicah EU

ESS kot glavni vir financiranja EU neposredno pomaga posameznikom do zaposlitve,
izobraževanja, usposabljanja in enakih možnosti ter skrbi za strukturne reforme.167
Sredstva iz ESS se dodeljuje decentralizirano, za projekte, ki jih odobrijo države članice
same.

167

Vlaganje v prihodnost Evrope, Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, Evropska

komisija, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg 2010, str. 222.
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Slika 17: Proračun EU 2007-2013

Vir : Evropski socialni sklad, Vlaganje v ljudi 2007–2013, Evropska komisija, Bruselj 2009.

V programskem obdobju 2007-2013 je bilo iz ESS sklada za doseganje ciljev, državam
članicam EU skupaj namenjenih več kot 76 milijard EUR. Iz slike 17 lahko razberem,
da je ESS-ju bilo namenjenih 8 % skupnega proračuna EU.
Delež sredstev ESS, ki ga prejme posamezna država članica, je odvisen od več
kriterijev. Praviloma večje države članice, ki imajo več prebivalcev, prejmejo več
sredstev. Prav tako več sredstev prejmejo manj razvite države članice in tiste države, v
katerih je višja stopnja brezposelnosti. Znotraj države članice pa lahko več sredstev
dobijo regije, ki izpolnjujejo merilo konvergenčnosti.
Slovenija je v programskem obdobju 2007-2013 predstavljala konvergenčno regijo, saj
je bil BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečja EU-25. Na podlagi navedenega
ugotavljam, da so večja sredstva iz ESS namenjena ljudem na območjih, kjer je standard
prebivalstva nižji, z namenom, da na teh območjih ostanejo, se zaposlijo, prispevajo k
razvoju regije ter se glede BDP približajo povprečju držav članic EU.
Iz tabele predstavljene v nadaljevanju izhaja pregled dodelitve sredstev ESS po državah
članicah EU. Na dan 3.3.2016 znaša stanje dodeljenih evropskih sredstev
76.617.405.870 EUR. Sloveniji je na voljo nekaj več kot 755 milijonov EUR sredstev
iz ESS, skupaj z državnim financiranjem pa kar 889 milijonov EUR. Največ sredstev
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iz evropskega proračuna je preko ESS pridobila Poljska, v višini 10.007.397.937 EUR,
saj se sredstva ESS usmerjajo v manj razvite države, ki s stabilnejšim gospodarstvom
omogočajo sorazmerni razvoj celotne EU. Prav tako bogatejše države namenjajo večja
državna proračunska sredstva k tistim, ki jih prejmejo iz EU, in tako dodatno vplivajo
na zaposlovalno politiko.
Tabela 6: Sredstva ESS po državah v EUR, podatki na dan 3.3.2006
Razčlenitev sredstev ESS
EU

Nacionalno

Zasebno168

Skupaj

556.090.082

80.000.000

1.160.502.642

Avstrija

524.412.560

Belgija

1.072.220.382 1.163.586.828

91.681.783

2.327.488.993

Bolgarija

1.179.738.062 208.189.069

0

1.387.927.131

Ciper

119.769.154

0

140.904.888

Češka

3.672.830.865 642.072.925

1.500.000

4.316.403.790

Nemčija

9.357.643.955 4.771.834.814

1.551.869.329

15.681.44098

Danska

254.788.619

175.229.442

79.559.177

509.577.238

Estonija

391.517.329

52.642.230

17.178.031

461.337.590

Španija

7.930.858.086 2.996.253.794

114.549.277

11.041.661.157

Finska

618.564.064

0

1.344.160.912

Francija

5.494.547.990 3.725.911.695

1.204.286.622

10.424.746.307

Grčija

4.363.800.403 770.082.816

0

5.133.883.219

Madžarska

3.612.105.277 635.336.123

2.094.225

4.249.535.625

Irska

375.362.370

3.000.000

750.724.740

Italija

6.951.135.372 6.811.802.775

0

13.762.938.147

Litva

1.028.306.727 119.392.408

62.073.486

1.209.772.621

168

21.135.734

725.596.848

372.362.370

Zasebna poraba sredstev: vsaka upravičena poraba, ki prispeva k financiranju dejavnosti in ki ne izvira

iz javnega proračuna, npr. lastna poraba zasebnih organov, ki koristijo podporo ESS.
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Luksemburg

25.243.666

25.243.666

0

50.487.332

Latvija

583.103.717

70.210.559

32.690.097

686.004.373

Malta

112.000.000

19.764.707

0

131.764.707

Nizozemska

830.002.737

728.844.717

400.985.149

1.959.832.603

Poljska

10.007.397.937 1.766.011.401

0

11.773.409.338

Portugalska

6.853.387.865 2.362.104.192

0

9.215.492.057

Romunija

3.684.147.618 649.920.063

0

4.334.067.681

Švedska

691.551.158

691.551.158

0

1.383.102.316

Slovenija

755.699.370

133.358.718

0

889.058.088

Slovaška

1.484.030.338 261.887.713

0

1.745.918.051

4.490.827.143 4.047.416.413

106.280.008

8.644.523.564

Hrvaška

152.413.106

1.275.467

179.309.591

Skupaj

76.617.405.870 34.529.454.278 3.749.022.651

Združeno
kraljestvo

25.621.018

114.895.882.799

Vir: ESF budget by country: 2007-2013, European Commission, Brussels 2016.

Na začetku programskega obdobja je vsaki državi na podlagi kriterijev ESS dodeljen
določen delež skupnih sredstev ESS, nato pa so v proračunu EU za posamezno leto
določena sredstva, ki so na razpolago.
Za programsko obdobje 2007-2013 velja, da je potrebno evropska sredstva, ki so
namenjena izvajanju kohezijske politike izkoristiti najkasneje v treh letih po letu
proračunske obveznosti ( pravilo n+3 je veljalo v letih 2007-2010), pravice porabe za
leta 2011-2013 pa morajo upravičenke izkoristi v dveh letih ( pravilo n+2) po letu
proračunske obveznosti.
Na podlagi zgoraj navedenega so države članice lahko sredstva iz ESS v finančni
perspektivi 2007-2013 črpale do 31.12.2015.
Evropska komisija med tem postopkom državam nameni tri kategorije plačil:169

169

ESF financial execution, European Commission, European Social Fund, Brussels 2012.

92



predplačila so sredstva, ki so zagotovljena v prvih treh letih (npr. 2007–2009)
programskega obdobja in obsegajo od 7,5 % do 13 % sredstev ESS, namenjenih
posamezni državi. Predplačila so sredstva, dana državam za sofinanciranje
programov v začetni fazi programskega obdobja;



vmesna plačila so sredstva, ko končni upravičenci programov sredstva porabijo za
projekt in izjave o izdatkih pošljejo nacionalnemu organu upravljanja ESS. Poročila
o izdatkih raznih operativnih programov se zberejo in oddajo EK, ki nato poskrbi
za ustrezno plačilo sredstev državi170;



plačilo končne bilance se izvede po koncu programskega obdobja.

Upravičenci na podlagi zahtevkov za izplačilo najprej prejmejo povrnjena sredstva iz
državnega proračuna. Zahtevki za izplačilo so podlaga, da posredniška telesa pripravijo
zahtevek in ga predložijo organu za potrjevanje. Šele, ko organ za potrjevanje zahtevke
za povračilo certificira, pošlje zahtevek EK, da nakaže sredstva v državni proračun.

170

Vmesna plačila niso sprotni ali ustrezni indikatorji za oceno, kako izvajanje operativnih programov

napreduje na terenu. Preden se zahtevki za plačila pošljejo Evropski komisiji, se opravi več postopkov,
s katerimi se oceni ustreznost in se potrdi izdatke. Ta postopek samodejno povzroči zamudo med
izvajanjem na terenu, npr. ko upravičenec začne izvajati projekt, in finančnim izvajanjem, kar ustreza
registraciji zahtevka za plačilo s strani Evropske komisije. Čeprav Evropska komisija plačila zabeleži in
poroča državam članicam, je ta postopek neodvisen od postopnih plačil upravičencem, ki se na evropski
ravni ne sledijo sproti.
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Slika 18: Vmesna plačila ESS za programsko obdobje 2007-2013 kot % sredstev
ESS v posamezni državi po letih, konec decembra 2014

Vir: ESF 2007-2013 advances + interim payments, European Commission, Brussels 2014.

V letu 2014 je bila največ plačil deležna Švedska, saj delež sredstev ESS predstavlja
kar 30,5 % (slika 18). V tem letu je bila tudi Slovenija precej uspešna, saj je delež plačil
za delovanje ESS znašal 17,8 %. V obdobju 2007-2014 je največ sredstev iz ESS
prejela država Portugalska, druga najuspešnejša država pa je bila Avstrija. Delež plačil
Švedski predstavlja 87,8 %, dežel plačil Avstriji 87,4 %, Sloveniji pa 79,3 %.
Iz Poročila o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013171 izhaja, da so
bili vsi napori v letu 2014 in 2015 usmerjeni v pospeševanje izvajanja in spremljanja
projektov programskega obdobja 2007-2013 s ciljem, da se programsko obdobje
zaključi z maksimalno možno izkoriščenostjo sredstev evropske kohezijske politike po
vseh treh operativnih programih, med katerimi je tudi OP RČV, ki se nanaša na ESS.
Zastavljeni cilj je bil do konca leta 2015 tudi dosežen.
Za izstavitev zahtevkov EK je pomembno, da so se vsa izplačila izvajalcem izvršila do
31.12.2015 ( pravilo n+2), zanje pa se lahko še do konca junija 2016 zahteva povrnitev
sredstev iz EU proračuna, zato še ne razpolagamo s končnimi zneski zahtevanih plačil

171

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za Cilj Konvergenca za obdobje

januar 2015 – december 2015, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, Ljubljana 2016, str. 5-6.
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iz Bruslja. EK je lahko povrnila le do 95 % pravic porabe, preostalih 5 % pa bo
Slovenija prejela, ko bo iz Bruslja prejela potrjena končna poročila o izvajanju vseh
treh operativnih programov za obdobje 2007-2013, kar bo predvidoma konec leta 2017.
Šele takrat bodo znani končni rezultati glede uspešnosti črpanja evropskih sredstev.
Slika 19: Primerjava porabe sredstev ESS na osebo v državah članicah

Vir : Evropski socialni sklad, Vlaganje v ljudi 2007–2013, Evropska komisija, Bruselj 2011.

Slika 19 prikazuje primerjavo porabe sredstev na osebo v državah članicah. Pri tej
predstavitvi je izničen učinek velikosti države, zaradi katerega večje države dobijo več
sredstev, podatke pa je lažje medsebojno primerjati. Kot je bilo že večkrat omenjeno,
so nove države članice prejemnice sorazmerno več sredstev iz ESS. Države, ki so se
kasneje pridružile EU so namreč tudi manj razvite, njihov BDP je nižji od povprečja
EU. Prav iz tega vidika je potrebno zasledovati cilje konvergence in za manj razvita
področja nameniti več sredstev. Namen te politike je, da se čimbolj zabrišejo sledi med
revnimi in bogatimi regijami.
Ugotavljam, da je največ sredstev iz ESS pridobila Poljska, saj se sredstva ESS
usmerjajo v manj razvite države, ki s stabilnejšim gospodarstvom omogočajo
sorazmerni razvoj celotne EU. Menim, da so hitrejše pri črpanju sredstev tiste države,
ki so že dlje časa članice EU, imajo več izkušenj pri črpanju sredstev in ustrezno urejeno
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izvedbeno strukturo tudi na nacionalni ravni. Države članice namreč morajo slediti
splošnim in izvedenim določilom, ki izhajajo iz evropske in nacionalne zakonodaje,
način črpanja sredstev mora biti skladen z evropskimi zahtevami, vendar je tudi od
nacionalne zakonodaje odvisno, da si postopkov še dodatno ne otežujemo. Vsakršno
dodatno administrativno delo ter vmesni členi preden se zahtevki oddajo EK, zavlečejo
postopek črpanja sredstev.
3.3.3 Primerjava črpanja sredstev ESS in zaposlovanja med Slovenijo in Avstrijo
V nadaljevanju bom primerjala socialno-ekonomski in zaposlitveni položaj med
Slovenijo in Avstrijo in temeljito analizirala njun trg dela. Nato bom še predstavila
značilnosti in uspešnosti črpanja sredstev ESS tako v Sloveniji kot v Avstriji.
Tabela 7 : Dežele v Avstriji, št.prebivalcev, upravnih krajev, občin in naselij
ZVEZNE
DEŽELE

ŠTEVILO

UPRAVNI

PREBIVALCEV

OKRAJI

(leto 2006)

OBČINE NASELJA

Gradiščanska

280.350

9

171

327

Koroška

560.753

10

132

2825

1.588.545

25

573

3907

Gornja Avstrija

1.405.986

18

445

6632

Salzburška

529.085

6

119

757

Štajerska

1.203.986

17

543

2084

Tirolska

698.472

9

279

657

Predarlska

364.611

4

96

157

Dunaj

1.660.534

1

1

23

Skupaj

8.292.322

99

2359

17.366

Spodnja
Avstrija

Vir: Budja A., Kocbek M., Teritorialne členitve v državah članicah Evropske unije, 2008, str. 11.

Iz tabele 7 izhaja, da je Avstrija, ki je zvezna država, razdeljena na devet zveznih dežel,
meri 83.859 km2 in ima več kot 8 milijonov prebivalcev. Slovenija pa meri 20.273
km2 in ima več kot 2 milijona prebivalcev.
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a) Primerjava socialno-ekonomskega in zaposlitvenega položaja med Slovenijo in
Avstrijo
Socialno-ekonomski in zaposlitveni položaj v Avstriji172
Avstrijsko gospodarstvo je vstopilo v krizo na trdnih temeljih, ne da bi utrpelo večja
neravnovesja ali izkrivljanja v predhodnem obdobju. Kljub temu je finančna in
gospodarska kriza povzročila, da se je gospodarstvo znašlo v najgloblji recesiji v
zadnjih desetletjih. Na splošno se je realni BDP zmanjšal za skoraj 4 % v letu
2009. Kljub vsesplošni svetovni gospodarski krizi, pa se je kriza v Avstriji v primerjavi
z ostalimi državami članicami EU manj intenzivno odražala na trgu dela, kar dokazuje
visoka stopnja zaposlenosti in ena najnižjih stopenj brezposelnosti v EU, kar je razvidno
iz tabel, ki jih prikazujem v nadaljevanju magistrske naloge.
Za avstrijski trg dela je značilna nizka stopnja zaposlenosti starejših delavcev ter
neizkoriščenost potenciala ljudi z migracijskim ozadjem. Stopnja zaposlenosti žensk v
Avstriji je razmeroma visoka, kljub temu pa še obstajajo možnosti za povečanje
zaposlenosti žensk na način, da se zmanjšajo delovna mesta, ki so vezana na spol.
Ženske so bolj pogosto zaposlene na delovnih mestih z manjšo dodano vrednostjo in
posledično na manj plačanih delovnih mestih kot moški. Posledično so tudi plače žensk
za 25,4 % nižje v primerjavi s plačami moških.
Na zaposlovanje vpliva tudi dosežena stopnja izobrazbe. Kakovost osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja in rezultati učencev, ki izhajajo iz bolj revnih družin,
niso tako dobri, kot bi lahko bili glede na relativno visoke izdatke za
izobraževanje. Stopnja osipa je nizka v primerjavi z EU, vendar je razmeroma visoka
med mladimi s priseljenskim ozadjem (za njih je 3,5-krat bolj verjetno, da bodo opustili
šolanje kot njihovi vrstniki brez migracijskega ozadja). Delež diplomantov
visokošolskega študija iz starostne skupine 30 do 34 let je trenutno pod povprečjem EU.
Razmeroma malo je novih diplomantov terciarnega izobraževanja v matematiki,
znanosti in tehnologiji.

172

The socio-economic and employment situation in Slovenia, European Commission, European Social

Fund, Brussels 2012.
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Socialno-ekonomski in zaposlitveni položaj v Sloveniji173
Za Slovenijo je bila v letih pred krizo značilna hitra gospodarsko rast, ki je temeljila na
velikem izvozu in naložbah. V obdobju 2008–2010 se je v Sloveniji zaradi gospodarske
krize BDP zmanjšal za približno 10 %. Trg dela se je odzval s precejšnjo zamudo,
novega zaposlovanja je bilo bolj malo, zaradi česar se je povečala brezposelnost.
V Sloveniji je stopnja zaposlenosti starejših delavcev nizka, predvsem zaradi nizke
upokojitvene starosti in nezadostnih spodbud za zaposlovanje starejših. Prav tako je
delež mladih delavcev v starosti 15–24 let, s pogodbami o zaposlitvi za določen čas
med najvišjimi v EU. Delodajalci velikokrat najamejo študente za delo preko
študentskih napotnic.
Za doseganje višje stopnje zaposlenosti je v nacionalnem reformnem programu
predvideno temeljito vlaganje v usposabljanje za pridobitev znanj in veščin ter
povečanje zaposljivosti. V njem so opredeljeni načrti za izboljšanje prehoda iz
izobraževalnega sistema na trg dela, ki je osredotočen na zagotavljanje storitev
poklicnega usmerjanja na vseh stopnjah izobraževalnega sistema. V nacionalnem
reformnem programu je predvideno investiranje v storitve zaposlovanja, da bi izboljšali
usklajenost ponudbe znanja in veščin s potrebami trga dela. Za uspešno izvajanje teh
reform bi bilo potrebno izboljšati sistem za sprotno in pravočasno beleženje tekočih in
načrtovanih potreb trga dela.
Ugotavljam, da je avstrijsko gospodarstvo vstopilo v krizo na trdnejših temeljih, kar
jim je omogočilo lažje prilagajanje spremembam na trgu dela. Tako za avstrijski kot za
slovenski trg dela je značilna nizka stopnja zaposlenosti starejših delavcev, med tem,
ko je delež mladih delavcev v Sloveniji s pogodbami za določen čas med najvišjimi v
EU.
Avstrija priznava delavcem različno odpravnino glede na čas zaposlitve. Delavcem, ki
so bili zaposleni pred 1.1.2003 se priznava odpravnina v razponu od dveh do 12

173

The socio-economic and employment situation in Slovenia, European Commission, European Social

Fund, Brussels 2012.
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mesecev, odvisno od časa zaposlitve, s tem, da prejmejo odpravnino za najmanj tri leta
dela. Po novi shemi, ki velja od 1.1.2003 pa delodajalec plača prispevke v višini 1,53
% mesečne bruto plače v sklad za dohodek zaposlenih in ob prenehanju pogodbe o
zaposlitvi se delavec za katerega je bilo vplačanih najmanj 36 mesečnih prispevkov
lahko odloči ali dobi odpravnino iz sklada izplačano ali da privarčuje znesek za
upokojitev. 174
b) Primerjava analize trga dela med Slovenijo in Avstrijo
Iz podatkov predstavljenih na sliki 20 izhaja, da je Avstrija med vsemi članicami EU
imela šesto najnižjo stopnjo brezposelnosti, znašala je 5,8 %. V Sloveniji je bila v istem
obdobju stopnja brezposelnosti 7,8 % in je bila nižja od povprečja EU.

Slika 20: Stopnje brezposelnosti v posameznih državah v letu 2016 (na dan
31.5.2016)

Vir: Stopnje brezposelnosti v posameznih državah EU. Dostopno prek:
http://www.ams.at/_docs/001_uebersicht_aktuell.pdf z dne 12.6.2016.

174

Korpič Horvat Etelka, Ali pravna ureditev varstva za primer brezposelnosti sledi ciljem prožne

varnosti, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2010, Institut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
str. 333.
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V obdobju 2007-2014 sem med Slovenijo in Avstrijo primerjala stopnjo dolgotrajne
brezposelnosti, stopnjo delovno aktivnih, brezposelnih, delež zaposlitev za določen čas
in delež zaposlitev za delovni čas, ki je krajši od polnega.

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je v proučevanem obdobju povečala v Sloveniji
in v Avstriji, kar je prikazano tudi na sliki 21.
Slika 21: Stopnje dolgotrajne brezposelnosti po državah v letu 2014

Vir: Stopnje dolgotrajne brezposelnosti po državah EU. Dostopno prek:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Figure_8_Unemployment_rates_by_
duration_2014_(%25).png z dne 28.2.2016.

V Sloveniji je stopnja dolgotrajne brezposelnosti v letu 2014 znašala 5,3 %, v Avstriji
pa 1,5 %.

Iz tabele 8 izhaja, da se je v obdobju od leta 2007 do 2015 stopnja dolgotrajne
brezposelnosti v Avstriji zvišala iz 1,3 % na 1,7 %, najnižja je bila v letu 2008, ko je
dosegla 1,0 %. V Avstriji je po podatkih Eurostata bilo leta 2008 le 41.800 dolgotrajno
brezposelnih oseb, v letu 2014 pa 66.600.175

175

Country factsheet: long – term unemployment in Austria, European Commission.
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Tabela 8: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, Avstrija in Slovenija, 2007–2015
(v %)
Država

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avstrija

1,3

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,5

1,7

Slovenija

2,2

1,9

1,8

3,2

3,6

4,3

5,2

5,3

4,7

Vir: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, Avstrija in Slovenija, Eurostat, EU Labour Force Survey
2007–2015.

V Sloveniji se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti iz leta 2007, ko je znašala 2,2 %
zvišala na 4,7 % v letu 2015. Najnižja stopnja brezposelnosti je bila zabeležena v letu
2009, ko je znašala 1,8 %. V Sloveniji je bila v letu 2009 stopnja dolgotrajne
brezposelnosti relativno nizka predvsem iz razloga množičnega priliva ljudi v
brezposelnost, v naslednjih letih pa se je zvišala, ker ni bilo novih zaposlitvenih
možnosti.

V Sloveniji je bilo po podatkih Eurostata leta 2008 21.900 dolgotrajno brezposelnih
oseb, v letu 2014 pa 53.500.176
Ugotavljam, da se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 20072014 precej bolj povečala kot v Avstriji. Sklepam, da je sosednja država pravočasno
sprejela ukrepe in reforme na trgu dela, kar ji je omogočilo, da se je lahko lažje soočila
s finančno in gospodarsko krizo, in se temu primerno prilagodila razmeram na trgu dela.
V Sloveniji so varčevalni ukrepi trajali daljše obdobje, saj se je obdobje varčevanja še
podaljšalo, kljub temu, da je BDP rastel. Omejevalo se je predvsem zaposlovanje v
javnem sektorju, posledično pa je bila tudi manjša potrošnja in večje število
brezposelnih oseb.
Stopnja delovne aktivnosti
Iz tabele 9 je razvidno, da je zmanjšanje stopnje delovno aktivnih, v obdobju
2007−2015, bilo zabeleženo predvsem v Sloveniji. Kot vzrok bi lahko navedli zaostrene
gospodarske razmere, ki so imele v Sloveniji bolj negativne posledice kot v Avstriji, in
posledično zniževanje zaposlenosti.

176

Country factsheet: long – term unemployment in Slovenia, European Commission
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Tabela 9: Stopnja delovne aktivnosti (prebivalstva v starosti 15–64 let) po anketi
o delovni sili, Avstrija in Slovenija, 2007–2015 (v %)
Država

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avstrija

72,8

73,8

73,4

73,9

74,2

74,4

74,6

74,2

74,3

Slovenija

72,4

73,1

71,9

70,3

68,4

68,3

67,2

67,7

69,1

Vir: Eurostat, Employment and activity by sex and age, annual data.

Stopnja anketne brezposelnosti
Stopnja brezposelnosti v proučevanem obdobju je bila vseskozi nižja v Avstriji, tudi po
začetku gospodarske krize ni pretirano narasla, glede na primerjalne podatke s
Slovenijo. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili vseskozi
naraščala (tabela 10).
Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili je tako v Sloveniji kot v Avstriji nižja
od registrirane brezposelnosti. V Avstriji je v začetku leta 2015 po definiciji ILO bilo
brezposelnih 252.300 oseb, registrirano brezposelnih pa je bilo 417.514 oseb.177

Tabela 10: Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili, Avstrija in Slovenija,
2007−2014 (v %)
Država

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avstrija

4,4

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,9

5,0

Slovenija

4,6

4,1

5,6

7,1

7,7

8,2

10,4

9,3

Vir: Eurostat Portal Page - Population and social condition – Labour Market.

V letu 2015 je brezposelnost vseskozi naraščala, in tako je bilo ob koncu leta 2015
brezposelnih že 475.435 oseb, po nacionalni definiciji je tako brezposelnost narasla na

177

Arbeitslosenzahl in Oesterreich nach monaten. Dostopno prek:

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/289159/umfrage/arbeitslosenzahl-in-oesterreich-nachmonaten/ z dne 12.6.2016.
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10,6 %. Največjo skupino brezposelnih predstavljajo tujci, teh je več kot ena četrtina
vseh brezposelnih, sledijo osebe starejše od 50 let in invalidi.178
Zaposlitve za določen čas
Kot je razvidno iz tabele 11, znaša delež zaposlitev za določen čas v letu 2014 v Avstriji
9,0 %, v Sloveniji pa 16,7 %. Glede na leto 2007 v Avstriji beležimo 0,6 % povišanje
te oblike zaposlovanja, v Sloveniji pa se je ta oblika zaposlitve znižala za 1,7 %. V
obdobju skromne gospodarske rasti so se gospodarstva obeh držav odločala za oblike
začasnega zaposlovanja.
Tabela 11: Delež zaposlitev za določen čas v zaposlenosti v starostni skupini 1564 let, Avstrija in Slovenija, 2007−2014 (v %)
Država

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avstrija

8,5

8,9

9,1

9,4

9,5

9,3

9,2

9,1

Slovenija

18,5

17,4

16,4

17,3

18,2

17,1

16,5

16,7

Vir: Eurostat, Population and social conditions, Labour Market/ Temporary employees, Luxembourg
2007-2014.

Delne zaposlitve
Iz tabele 12 je razvidno, da je delež zaposlenih z delovnim časom krajšim od polnega,
v Sloveniji precej nižji kot v Avstriji.
Tabela 12: Delež zaposlenih z delovnim časom krajšim od polnega, starostna
skupina 15–64 let, Avstrija in Slovenija, 2007−2014 (v %)
Država

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avstrija

22,7

23,5

24,8

25,3

25,3

26,0

26,8

27,9

Slovenija

9,3

9,0

10,6

11,4

10,4

9,8

10,1

11,2

Vir: Eurostat, Population and social conditions, Labour Market, Luxembourg 2007-2014.

178

Ohne Job Story. Dostopno prek:

http://www.krone.at/Oesterreich/Arbeitslosigkeit_auf_10.6_Prozent_gestiegen-475.435_ohne_JobStory-489546 z dne 12.6.2016.
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c) Primerjava značilnosti in črpanja sredstev ESS med Slovenijo in Avstrijo
Ukrepi v okviru skladov vključujejo na nacionalni in regionalni ravni prednostne naloge
Skupnosti, v smeri trajnostnega razvoja s povečanjem rasti, konkurenčnosti in
zaposlovanja ter socialne vključenosti.179
Tabela 13: Razčlenitev sofinanciranja iz ESS v Avstriji in Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013, v EUR
Država

EU

Nacionalno

Zasebno

Skupaj

Avstrija

524.412.560

556.090.082

80.000.000

1.160.502.642

Slovenija

755.699.370

133.358.718

0

889.058.088

Vir: ESF budget by country: 2007-2013, European Commission, Brussels 2016.

Države članice si pripravijo operativne programe, ki jih predložijo EK, le ta pa ugotovi
ali program prispeva k ciljem in prednostnim nalogam glede kohezije. Podlaga za
črpanje sredstev iz ESS je OP RČV. Iz tabele 13 je razvidno, da je Sloveniji namenjen
večji del sredstev ESS kot Avstriji180. V obdobju 2007-2013 je Sloveniji namenjenih
755.699.370 EUR evropskih sredstev, kar predstavlja skoraj 30 % več sredstev kot jih
je deležna Avstrija. Ugotavljam, da je Slovenija bila deležna več sredstev iz ESS, ker
je manj razvita od sosednje države, in beleži višjo stopnjo brezposelnosti. Navedeno
lahko povežem z naravo delovanja ESS, da so manj razvite države deležne večje
podpore, s čimer se zagotavlja sorazmerni razvoj celotne EU.

Značilnosti ESS v Avstriji
Obstoj in povečevanje regionalnih razlik je ekonomski, socialni in politični problem, ki
je posebej izrazit v času gospodarske in ekonomske krize. V vsaki državi članici so
območja, kjer je gospodarska razvitost nižja in brezposelnost višja od ostalih območij
v državi. Skozi raziskovalni del magistrske naloge ugotavljam, da je države, v katerih

179
180

Ibidem 32.
STRAT.AT Bericht 2012, Strategischer Bericht Österreichs gemäss Artikel 29 AF-VO (EG)

1083/2006, str. 29.
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je gospodarstvo bolj razvito in je dosegalo višjo stopnjo zaposlenosti, gospodarska kriza
manj prizadela.

ESS - Prednostne naloge v Avstriji
Cilji programa ESS v Avstriji so povečati stopnjo zaposlenosti prebivalstva, pomagati
delavcem in podjetjem pri predvidevanju in prilagajanju na gospodarske spremembe in
pri spodbujanju socialne vključenosti. Pomemben cilj je, da se zaposli prikrajšane
skupine brezposelnih. S pomočjo različnih ukrepov se je zasledovalo te
cilje. Svetovanje, karierno svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve so bili na voljo
za starejše delavce, ženske in druge prikrajšane skupine, ki so imele podporo za
pridobitev kvalifikacije. Prav tako je vrsta ukrepov na področju izobraževanja in v
kasnejšem poklicnem izobraževanju

vplivala na povečanje usposobljenosti

kvalificiranih oseb. 181
Predstavljene so naslednje prednostne naloge:182


Prednostna naloga 1: Prilagodljivost delavcev in podjetij
S pomočjo prve prednostne naloge se skuša ohraniti produktivnost, saj spodbuja
boljše predvidevanje in obvladovanje gospodarskih sprememb ter aktivno in
produktivno staranje. Posebni cilji, ki izhajajo iz prve prednostne naloge so
izboljšanje načrtovanja in razvoja kadrov v podjetjih, izobraževanje in
usposabljanje starejših delavcev, pridobitev kvalifikacij za delavce, ki nimajo
ustreznih znanj ter pomoč ženskam, ki se vračajo na trg dela po porodniškem
dopustu.



Prednostna naloga 2: Boj proti brezposelnosti
Druga prednostna naloga zagotavlja trajno integracijo ciljnih skupin brezposelnih,
da se vrnejo med delovne aktivne. Zavzema se za vključitev starejših in slabše
kvalificiranih oseb ter drugih prikrajšanih skupin, vključno z migranti in ženskami,
ki se vračajo na delo po porodniškem dopustu.


181
182

Prednostna naloga 3: Socialna vključenost

The European Social Fund in Austria, European Commission 2007-2013.
Prioritätsachse. Dostopno prek: http://www.oerok.gv.at/eu-regionalpolitik/eu-strukturfonds-in-

oesterreich-2007-2013/ziel-konvergenz/op-esf.html z dne 25.5.2016.
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Na podlagi tretje prednostne naloge bi se naj na trg dela vključevali invalidi in
marginalne skupine, zagotavljala naj bi se tudi pomoč pri ohranjanju zaposlitve
oseb s posebnimi potrebami, kakor tudi ustvarjanje enakih možnosti v najširšem
pomenu besede.


Prednostna naloga 4: Vseživljenjsko učenje
Ta prednostna naloga spodbuja izboljšanje dostopa do neformalnega izobraževanja
in uresničevanje načela vseživljenjskega učenja za odrasle. Namen je tudi pomagati
študentom, ki že imajo otroke, da dokončajo študij. V te programe bi se naj vključili
tudi mladi, ki so prezgodaj opustili šolanje, nadalje je namen te prednostne naloge
izboljšanje znanja nemškega jezika med otroci priseljencev, povečanje
prilagodljivosti izobraževalnih programov in uvajanje standardov kakovosti v
izobraževanju odraslih.



Prednostna naloga 5: Teritorialni pakti za zaposlovanje
Peta prednostna naloga podpira cilje politike zaposlovanja z izboljšanim
usklajevanjem na regionalni in lokalni ravni, prek teritorialnih paktov
zaposlovanja. Preko te prednostne naloge bi se naj izboljšalo vključevanje skupin,
ki težje dostopajo na trg dela. Regionalna in lokalna partnerstva bodo pomagala
opredeliti težave pri politiki zaposlovanja in podpirala celostno strategijo, ki ustreza
dejanskim potrebam. Zavzema se za boljšo integracijo in usklajevanje izvajanja
ukrepov zaposlovanja, zlasti marginalnih skupin.



Prednostna naloga 6: Tehnična pomoč
Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki podpirajo izvajanje programov
ESS preko informiranja javnosti, z izvajanjem nadzornih ukrepov ter spremljanjem
programov financiranih iz ESS.

Največ sredstev je namenjenih za prve tri prednostne naloge.
Upravičene regije do pridobitve sredstev iz ESS v Avstriji, v obdobju 2007-2013
Stopnja financiranja iz ESS se razlikuje med regijami, kar je odvisno od relativne
blaginje. Najnižji BDP na prebivalca v Avstriji je v Gradiščanski regiji, zato ima ta
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dežela ločen ESS program183, in je upravičena do sredstev iz naslova Konvergenca. Vse
ostale regije184 so upravičene do sredstev v okviru cilja Regionalne konkurenčnosti in
zaposlovanja, kjer je BDP na prebivalca več kot 75% povprečja EU-25 (slika 22).
Slika 22: Upravičene regije do pridobitve sredstev iz ESS v Avstriji v
programskem obdobju 2007-2013

Vir: Eligible regions, European Social Fund- Austria, European Commission, Brussels 2012.

Za Gradiščansko je skupno predvidenih 69.520.000 EUR sredstev, od tega iz ESS
52.140.000 EUR in delež nacionalnega financiranja v višini 17.380.000 EUR, sredstva
pa se delijo med štiri prednostne osi.185

183

Ločen ESS za Gradiščansko regijo predvideva 52.140.000 EUR evropskih sredstev.

184

Za vse ostale dežele skupaj, brez Gradiščanske, ESS namenja 472.272.560 EUR evropskih sredstev.

185

Finanzdaten.

Dostopno

prek:

http://www.oerok.gv.at/eu-regionalpolitik/eu-strukturfonds-in-

oesterreich-2007-2013/ziel-konvergenz/op-esf.html z dne 12.6.2016.
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Načrt finančnih sredstev za obdobje 2007-2013 v EUR
Iz načrta finančnih sredstev razberem (tabela 14), da je Avstrija v finančni perspektivi
2007-2013, največ sredstev (133.534.000 EUR) pridobila za Prilagodljivost delavcev
in podjetij ter za Boj proti brezposelnosti (133.534.000 EUR).
Tabela 14: Načrt finančnih sredstev za obdobje 2007-2013 (EUR), Gradiščanska
ni vključena
Skupna

Financiranje

Nacionalni

Skupnosti

prispevek

133.534.000

247.627.000

381.161.000

133.534.000

156.757.000

290.291.000

127.112.000

149.219.000

276.331.000

56.118.000

65.878.000

121.996.000

6.246.000

7.332.000

13.578.000

Tehnična pomoč

15.728.560

15.728.560

31.457.120

Skupaj

472.272.560

642.541.560

1.114.814.120

Prednostna os

finančna
sredstva

Prilagodljivost
delavcev in
podjetij
Boj proti
brezposelnosti
Socialna
vključenost
Vseživljenjsko
učenje
Teritorialni pakti
za zaposlovanje

Vir: Financial plan, European Social Fund-Austria, European Commission, Brussels 2012.

Na podlagi podatkov, ki sem jih proučila, ugotavljam, da Avstrija že 20 let črpa sredstva
iz ESS ter da je imela v finančni perspektivi 2007-2013 na voljo manj sredstev kot jih
je imela v prejšnjih perspektivah.
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Značilnosti financiranja ESS za zaposlovanje v Sloveniji
Cilj slovenske strategije za financiranje iz ESS je vlagati v ljudi in s tem doseči bolj
konkurenčno gospodarstvo z manj regionalnimi razlikami, višjo stopnjo zaposlenosti,
boljšo socialno vključenost in višji življenjski standard.
Prednostne naloge Slovenije v programu ESS186
Namen slovenskega operativnega programa Razvoj človeških virov v obdobju 20072013, ki se izvaja v okviru financiranja iz ESS, je investirati v ljudi, spodbujati
inovativnost, zaposljivost in gospodarsko rast, zagotavljati socialno vključenost in
zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo vodilo k višjemu življenjskemu standardu.
V nadaljevanju sem opisala šest prednostnih osi:


Prednostna os št. 1 : Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Spodbujanje mobilnosti zaposlenih in njihovo prilagajanje na spremembe je med
glavnimi prednostnimi osmi Slovenije.
Ostale aktivnosti so osredotočene na izboljšanje pogojev za prenos znanja med
ustanovami za raziskave in razvoj, univerzami in podjetji, krepitvi konkurenčnosti
gospodarstva, dodatnemu usposabljanju in izobraževanju zaposlenih, pridobivanju
novih znanj in veščin tistih zaposlenih na področjih, kjer je potrebno dodatno
usposabljanje zaradi prestrukturiranja.
Cilj te prednostne naloge je zagotoviti, da bi gospodarstva postala bolj prilagodljiva
in konkurenčna, s sodelovanjem in pomočjo gospodarstva, raziskav, razvoja, novih
znanj in veščin ter zaposlovanja.



Prednostna os št. 2 : Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Namen te prednostne osi je brezposelnim zagotoviti podporo in pomoč pri njihovi
vključitvi na trg dela ter brezposelnim, neaktivnim brezposelnim in starejšim
delavcem nuditi informacije, spodbude in strategije za razvoj kariere, prilagojene
njihovim

potrebam,

vključno

z

možnostjo

dodatnega

usposabljanja

in

izobraževanja. Spodbujanje zaposlovanja v manj razvitih območjih naj bi zmanjšalo
regionalne razlike v brezposelnosti.


186

Prednostna os št. 3 : Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje

ESF priorities in Slovenia, European Commission, European Social Fund, Brussels 2012.
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Tretja prednostna os temelji na posodobitvi sistema izobraževanja in usposabljanja
ter na spodbujanju in izboljševanju dostopnosti vseživljenjskega učenja za
posameznike.
Predvideva se reforma na področju izobraževalnega sistema, ki bo usmerjena v
prilagodljivost, raznovrstnost, dostopnost ter v dvig izobraževalnega standarda, ki bo
povečala zaposljivost in mobilnost.
Poklicne kvalifikacije bodo usmerjene v potrebe gospodarstva in trga dela. Podprli
bodo širšo dostopnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij, pa tudi dejavnosti
za zmanjšanje števila tistih, ki zgodaj opustijo izobraževanje, ter tistih, ki ne končajo
šole.
Skupni cilj te prednostne osi je razvoj in vlaganje v človeški kapital v Sloveniji, z
možnostjo posodobitve sistema izobraževanja in vpeljave novih priložnosti za
vseživljenjsko učenje.


Prednostna os št. 4 : Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

Namen te prednostne osi je boj proti diskriminaciji na trgu dela, v sistemu izobraževanja
in družbi ter povečanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti, čemur so
namenjena tri področja delovanja:
Prvo področje je namenjeno podpori socialnih in drugih inovativnih oblik podjetništva,
s pomočjo katerih se ustvarjajo nova delovna mesta. Predvidena je tudi krepitev
socialnih storitev za ogrožene skupine prebivalstva.
Na drugem področju bodo ukrepi usmerjeni mladim, s povečanjem spodbujanja enakih
možnosti in socialne vključenosti v sistemih izobraževanja in usposabljanja.
V tretjem področju bodo ukrepi prispevali k povečanju zavedanja o enakih možnostih
kot pozitivnih vrednotah in spodbudi delodajalcev, da bodo opustili diskriminacijske
postopke pri zaposlovanju.


Prednostna os št. 5 : Institucionalna in administrativna usposobljenost

V okviru te prednostne osi bodo ukrepi usmerjeni v razvoj ustrezne institucionalne in
administrativne usposobljenosti, ki bo omogočila učinkovito strukturno prilagajanje ter
rast in razvoj delovnih mest ter gospodarstva.
Posodobitve so predvidene predvsem v javnemu sektorju, zdravstvu in pravosodju, saj
boljša in inovativna državna uprava deluje bolj smotrno in učinkovito.
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Cilj te prednostne osi je s spodbudami doseči bolj kakovostne in učinkovite institucije
na trgu dela, ki bodo zagotavljale zaposlitve in krepile civilni in socialni dialog, zlasti
pa povečale usposobljenost nevladnega sektorja in socialnih partnerjev.


Prednostna os št. 6: Tehnična pomoč

Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki podpirajo izvajanje programov ESS
preko informiranja javnosti, z izvajanjem nadzornih ukrepov ter spremljanjem
programov financiranih iz ESS.
Upravičene regije do pridobitev sredstev v Sloveniji, 2007-2013
Stopnje financiranja ESS se med državami razlikujejo in so odvisne od njihovega
relativnega bogastva. Ker ima Slovenija BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja
EU-25, je v celoti upravičena do financiranja v okviru cilja »konvergenca« (slika 23)
in ima enoten program za celo državo.
Slika 23: Upravičene regije v Sloveniji 2007-2013

Vir: Eligible regions, European Social Fund-Slovenia, European Commission, Brussels 2012.
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Načrt finančnih sredstev za obdobje 2007-2013 v EUR
Iz tabele 15 izhaja, da naj bi Slovenija iz EU v obdobju 2007-2013, največ sredstev
pridobila za Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (252.114.965 EUR), Razvoj
človeških virov in vseživljenjsko učenje (164.661.965 EUR) ter Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih (140.018.678 EUR).
Tabela 15: Načrt finančnih sredstev, 2007-2013 (v EUR)
Financiranje

Nacionalni

Skupno

skupnosti

delež

financiranje

252.114.965

44.490.877

296.605.842

140.018.678

24.709.179

164.727.857

164.661.965

29.057.995

193.719.960

73.848.517

13.032.092

86.880.609

97.051.506

17.126.737

114.178.243

Tehnična pomoč

28.003.739

4.941.838

32.945. 577

Skupaj

755.699.370

133.358.718

889.058.088

Prednostna os
Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti
Spodbujanje zaposljivosti
iskalcev dela in neaktivnih
Razvoj človeških virov in
vseživljenjsko učenje
Enakost možnosti in
spodbujanje socialne
vključenosti
Institucionalna in
administrativna
usposobljenost

Vir: Prirejeno po Sprememba OP ESS za obdobje 2007-2013. Dostopno prek: http://vrs3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/814c3bed1e
465d0cc1257f22004332f0/$FILE/Dopis.pdf z dne 18.6.2016.

Ugotavljam, da so bila v finančni perspektivi 2007-2013 sredstva ESS tako za Avstrijo
kot za Slovenijo načrtovana za podobne namene. Obe državi sta največ sredstev
pridobili za spodbujanje podjetništva in njihovo prilagodljivost ter doseganje večje
zaposljivosti. Ključni cilji v obeh državah so bili, da se zaposli čimveč brezposelnih
oseb, predvsem težje zaposljivih, da se spodbudi razvoj podjetništva.
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4 PORABA SREDSTEV ESS ZA PROGRAME APZ V RS
Sredstva za izvajanje APZ ZRSZ pridobi iz proračuna RS, pomemben del sredstev pa
predstavljajo evropska sredstva iz naslova ESS. V nadaljevanju je opisana raziskovalna
metoda, s pomočjo katere sem proučevala porabo sredstev ESS za namen zaposlovanja,
izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.

Opredelitev raziskovalne metode
Z namenom, da sem prišla do ugotovitev, kako uspešni smo bili pri črpanju sredstev
ESS za zaposlovanje sem uporabila naslednja merila:


poraba vseh razpoložljivih/planiranih sredstev za programe ESS v okviru APZ,



uspešnost zaključitve posameznega programa, ki je sofinanciran s sredstvi ESS
(pridobitev usposobljenosti, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, kar
poveča možnost za zaposlitev brezposelnih oseb),



pridobitev zaposlitve v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Podatki, ki sem jih uporabila v empirični analizi, izhajajo iz Letnih poročil o izvajanju
OP ESS za obdobje 2007-2013, Letnih poročil o izvajanju ukrepov države na trgu dela
in Registra brezposelnih oseb, katerega skrbnik je ZRSZ.
V kolikšni meri programi APZ, ki so sofinancirani s sredstvi ESS, vplivajo na
zaposljivost in usposobljenost vključenih, sem raziskovala s pomočjo kazalnikov, ki
sem jih oblikovala na način, ki je predstavljen v nadaljevanju:
Kazalnik uspešnosti programov ESS
S pomočjo kazalnika uspešnosti programov ESS sem ugotovila, koliko vključenih oseb
se je na podlagi izvedenih programov ESS zaposlilo ali uspešno usposobilo ali pridobilo
izobrazbo, v izbranem obdobju.
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Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom 187, v izbranem letu
Število vključenih oseb v programe ESS, v izbranem letu
S pomočjo predstavljenega kazalnika uspešnosti programov ESS sem dobila odgovor,
koliko vključenih oseb je na podlagi izvedenih programov ESS:


pridobilo zaposlitev (v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa),



uspešno zaključilo program izobraževanja ter s tem pridobilo javno veljavno
formalno izobrazbo, od osnovnošolske do vključno srednješolske stopnje,
(programi splošnih in strokovnih gimnazij, maturitetnih tečajev, programi nižjega
poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, vključno
s poklicnimi tečaji, javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji, delovodskimi,
poslovodskimi ter mojstrskimi izpiti),



uspešno zaključilo program usposabljanja ter s tem pridobilo nova znanja, veščine,
spretnosti ali delovne izkušnje, ki jih morajo zaposleni v današnjih časih vseskozi
dopolnjevati, da bi zadovoljili potrebe na trgu dela.

Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb
S pomočjo kazalnika zaposljivosti vključenih oseb, sem prišla do ugotovitve, kolikšno
število vključenih oseb se je na podlagi izvedenih programov ESS zaposlilo (v času
trajanja

programa

ter

v

obdobju

12

mesecev

po

zaključku

posamezne

pogodbe/zaključku programa).
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v izbranem letu
Število vključenih oseb v programe ESS, v izbranem letu

187

Pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali

usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
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Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb
S pomočjo kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb, sem dobila odgovor,
koliko povprečno število registriranih brezposelnih oseb v RS je na podlagi izvedenih
programov ESS pridobilo zaposlitev (v času trajanja programa ter v obdobju 12
mesecev po zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa).

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v izbranem letu
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v izbranem letu

V nadaljevanju naloge sem vse tri kazalnike primerjala po letih, za obdobje od leta 2007
do 2015, in ugotavljala, koliko oseb se je uspešno udeležilo programov ESS in koliko
od teh oseb se je dejansko zaposlilo. Šele iz rezultata primerjave vseh treh kazalnikov
v proučevanem obdobju sem prišla do ugotovitve ali programi APZ, ki so sofinancirani
iz ESS, vplivajo na zmanjševanje brezposelnosti oziroma povečanje zaposljivosti.

Predpostavke in morebitne omejitve
Tematika raziskave vključuje planirana in realizirana sredstva za programe APZ, ki so
namenjeni zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju oseb ter so sofinancirani s
pomočjo sredstev ESS. V raziskavo so vključeni programi, ki so se izvrševali v obdobju
2007-2015 in so vključenim omogočili pridobitev usposobljenosti, nadaljevanje
izobraževanja ali usposabljanja ali pridobitev zaposlitve, v času trajanja programa ter v
obdobju 12 mesecev po zaključku posamezne pogodbe/ programa.

4.1 Analiza programov ESS

Z letom 2004 je v Sloveniji ESS postal pomemben instrument financiranja, saj
zagotavlja finančna sredstva, s pomočjo katerih se v Sloveniji v programe zaposlovanja,
izobraževanja in usposabljanja vključi večje število brezposelnih in zaposlenih oseb.
RS je lahko sredstva iz ESS črpala v obsegu in za namen zaposlovanje, ki sta bila v
programskem obdobju od leta 2004 do 2006 določena z Enotnim programskim
dokumentom (EPD) - 2. prednostna naloga, v programskem obdobju od leta 2007 do
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2013 pa z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in Operativnim programom
razvoja človeških virov (OP ESS). EPD je dokument, s katerim se predstavi strategija
razvoja države članice in je osnova za izvajanje dolgoročne razvojne politike ter
dolgoročnega proračunskega načrtovanja. V njem so opredeljene tudi prednostne
naloge za delovanje skladov, posebni cilji, prispevki posameznih skladov in drugi
finančni viri.188
Nekateri programi določeni z EPD so se izvajali še v letu 2007, 2008 in 2009.
2. prednostna naloga EPD se imenuje Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje.
Ukrepi spodbujajo APZ na način, da bi se čim več ljudi zaposlilo in bi se zmanjšala
brezposelnost. Njen cilj je torej z vlaganji v znanje, razvoj človeških virov in
zaposlovanje povečati število kakovostnih delovnih mest, zmanjšati število
brezposelnih, spodbujati socialno vključevanje skupin s posebnimi potrebami na trg
dela, spodbujati vseživljenjsko učenje in lažjo dostopnost izobraževanja in
usposabljanja za življenje in delo ter zvišati raven prilagodljivosti delavcev.189

Tabela 16: Aktivnosti, ki so se sofinancirale iz ESS na podlagi EPD
UKREPI

AKTIVNOSTI

PODAKTIVNOSTI

2.1. Razvoj aktivnih

2.1.1. Usposabljanje,

2.1.1.1. Programi institucionalnega

politik trga dela

namenjeno povečanju

usposabljanja

usposobljenosti

2.1.1.2. Programi usposabljanja na

brezposelnih oseb

delovnem mestu
2.1.1.3. Promocija poklicev

2.1.2. Izobraževanje

2.1.2.1. Formalno izobraževanje

brezposelnih

2.1.2.2. Nacionalne poklicne
kvalifikacije

2.2. Pospeševanje

2.2.1. Pot do

2.2.1.1. Pot do vključenosti

socialne vključenosti

vključenosti

2.2.1.2. Delovna vključenost invalidov

188

Klužar Franci, Strukturni skladi. V: Wostner Peter, Kako do denarja EU, GV založba, Ljubljana 2005,

str. 42.
189

Rojec Matija, Enotni programski dokument za začetnike 2004 – 2006, Služba vlade RS za strukturno

politiko in regionalni razvoj, Ljubljana 2004, str. 41.
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2.2.2. Pomoč za

2.2.2.2. Pomoč pri zaposlovanju

zaposlovanje

dolgotrajno brezposelnih žensk
2.2.2.3. Projekti netržnih zaposlitvenih
programov
2.2.2.4. Usposabljanje na delovnem
mestu za invalide
2.2.2.5. Usposabljanje na delovnem
mestu v učnih delavnicah in učnih
podjetjih
2.2.2.6. Projekti zaposlitvenih
programov pri neprofitnih delodajalcih
2.2.2.7. Pomoč pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih žensk 2

2.4. Spodbujanje

2.4.1. Usposabljanje in

2.4.1.1. Usposabljanje in izobraževanje

podjetništva in

izobraževanje

zaposlenih, zlasti iz sektorjev v

prilagodljivosti

zaposlenih, zlasti iz

prestrukturiranju

sektorjev v
prestrukturiranju
2.4.2. Usposabljanje

2.4.2.1. Usposabljanje zaposlenih v

zaposlenih v

perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo

perspektivnih sektorjih s

rasti

hitro stopnjo rasti
2.4.3. Usposabljanje in

2.4.3.2. Sofinanciranje stroškov

pomoč pri ustanavljanju

spodbujanja podjetništva

podjetij
2.4.4. Razvoj novih

2.4.4.1. Lokalni zaposlitveni programi

virov zaposlovanja

2.4.4.2. Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših
2.4.4.3. Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših 2

Vir: Programi ESS – EPD za obdobje 2004-2006, ZRSZ, Ljubljana 2008.

Kot izhaja iz tabele 16, so bili v programskem obdobju od leta 2004 do 2006 za APZ
najpomembnejši ukrepi Razvoj aktivnih politik trga dela, Pospeševanje socialne
vključenosti ter Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
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V vsaki finančni perspektivi so določeni drugi ukrepi, aktivnosti in podaktivnosti, ki so
sofinancirani iz ESS.
Namen OP ESS 2007-2013 je vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal
večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način
za večjo zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in višji
življenjski standard.190

Pri izvajanju ukrepov, ki se bodo sofinancirali iz ESS v obdobju 2014-2020, se bodo
prioritetno upoštevali izsledki evalvacij programov, ki so se izvajali na podlagi OP ESS
2007-2013, usmeritve strateških dokumentov ter dana priporočila ES. Konec leta 2014
je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) prejela sklep, s
katerim EK potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020 in je podlaga za črpanje razpoložljivih sredstev iz ESS.191
V obdobju 2014-2020 se bodo nadaljevali ukrepi za spodbujanje socialne vključenosti
posameznika, dvig splošne izobraženosti in pismenosti ter pridobitev srednješolske
izobrazbe, kjer bodo prednostno obravnavani nižje izobraženi, manj usposobljeni in
starejši prebivalci.192

V nadaljevanju magistrske naloge predstavljam prednostne usmeritve, aktivnosti in
podaktivnosti, ki so se izvajale v programskem obdobju 2007-2013. OP ESS je bil
potrjen na EK 21.11.2007.

Iz podatkov predstavljenih v tabeli 17 izhaja, da so bile v programskem obdobju od leta
2007 do 2013 najpomembnejše za APZ naslednje prednostne usmeritve: Usposabljanje
in izobraževanje za konkurenčnost in zaposlitev, Pospeševanje razvoja novih
zaposlitvenih možnosti, Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, Enake

190

Drobnič Robert, Slovenski trg dela danes in jutri, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 2009,

str. 178.
191

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Evropska

Komisija, Bruselj 2014, str. 39.
192

Načrt izvajanja ukrepov APZ za leti 2016 in 2017, MDDSZ, Ljubljana 2015, str. 3.
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možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti ter Institucionalna in
administrativna usposobljenost.

Tabela 17: Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz ESS na podlagi OP ESS za obdobje
2007-2013
PREDNOSTNA
USMERITEV

AKTIVNOST

PODAKTIVNOST/
PROGRAM

1.2. Usposabljanje in

Izobraževanje in usposabljanje

Znanje uresničuje sanje;

izobraževanje za

za konkurenčnost in zaposljivost

Usposabljanje zaposlenih,

konkurenčnost in

ki so napoteni na začasno

zaposlitev

čakanje na delo

1.4. Pospeševanje

Samozaposlovanje kot nova

Subvencije za

razvoja novih

zaposlitvena možnost

samozaposlitev;

zaposlitvenih možnosti

Samozaposlovanje
Iz faksa takoj
praksa/Spodbujanje prvih
delovnih izkušenj mladih z
izpopolnjevanjem za
konkretno delovno mesto
Fleksibilne oblike zaposlitve

Spodbujanje zaposlovanja
za krajši delovni čas

2.1. Spodbujanje

Spodbujanje zaposljivosti

Zaposli.me/ Spodbujanje

zaposljivosti iskalcev

iskalcev dela in neaktivnih

zaposlovanja težje

dela in neaktivnih

zaposljivih brezposelnih
oseb;
Program 50 plus;
Projektno učenje za mlajše
odrasle – PUM;
Institucionalno
usposabljanje in priprave
na nacionalne poklicne
kvalifikacije;
Razvoj in promocija
storitev ter pripomočkov za
vseživljenjsko karierno
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orientacijo brezposelnih,
drugih iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Usposabljanje na delovnem
mestu 2009/2010;
Usposabljanje na delovnem
mestu 2009/2011;
Usposabljanje na delovnem
mestu 2012/2013;
Spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih
oseb 2009/2010
Usposabljanje absolventov
na delovnem mestu in
subvencija za zaposlitev
diplomantov/Aktiviraj in
zaposli se!
Spodbujanje zaposlovanja
mladih brezposelnih oseb;
Spodbujanje zaposlovanja
starejših brezposelnih oseb;
Spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih
oseb;
Spodbujanje vključevanja
invalidov in drugih
funkcionalno oviranih oseb
na trg dela, njihovih enakih
možnosti in socialne
vključenosti;

4. 1. Enake možnosti na

Projekti socialne vključenosti za

Za Pokolpje – aktivno in

trgu dela in krepitev

zaposlovanje za ranljive skupine

dejavno!

socialne vključenosti

na trgu dela

Prvi izziv
Priložnost zame
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5.2. Institucionalna in

Reforma institucij na trgu dela

administrativna
usposobljenost
Vir: Programi ESS – Širši okvir za obdobje 2007-2013, ZRSZ, Ljubljana 2011, str. 1.

V nadaljevanju sem natančneje predstavila programe, ki so financirani iz ESS in sem
jih uporabila za nadaljnjo analizo.
Znanje uresničuje sanje
Javni razpis Znanje uresničuje sanje je bil namenjen zaposlenim z največ V. stopnjo
izobrazbe, ki so bili v rednem delovnem razmerju v gospodarskih družbah, zadrugah,
zavodih ali pri samostojnih podjetnikih ter so se vključevali ali so že bili vključeni v
programe usposabljanja. Prijavitelji razpisa so bili upravičeni do povračila stroškov za
jezikovne in računalniške tečaje, za priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
ali temeljnih poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK) ter za ugotavljanje in potrjevanje
NPK/TPK. Zaposleni, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so za udeležbo na
usposabljanju lahko pridobili povračilo upravičenih stroškov v skupni višini do največ
600 EUR (z DDV).193
Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
Program je delodajalcem delno povrnil stroške usposabljanja zaposlenih na začasnem
čakanju na delo, ki se je izvajal v okviru drugega vladnega protikriznega ukrepa.
Usmerjen je bil v omejevanje učinkov gospodarske krize in k ohranitvi delovnih mest.
Na javnem razpisu izbrani delodajalci so lahko pridobili delno povračilo nadomestila
plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo (za hkrati največ polovico vseh
zaposlenih) in delno povračilo upravičenih stroškov usposabljanja teh zaposlenih.
Delodajalci so morali posameznega zaposlenega na začasnem čakanju usposabljati
najmanj 20 % časa čakanja na delo, za stroške usposabljanja pa so lahko pridobili do
največ 500 EUR (brez DDV). 194

193

Rezultati izvajanja ESS za leto 2010, ZRSZ, Ljubljana 2010, str. 1.

194

Rezultati izvajanja ESS za leto 2011, ZRSZ, Ljubljana 2011, str. 1.
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Iz faksa takoj praksa/Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z
izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto
Namen aktivnosti je bil, da se spodbudi pridobivanje prvih delovnih izkušenj mladih
brezposelnih oseb. Mladi so si lahko po predhodno pripravljenem programu pri
delodajalcu razširili in poglobili že pridobljena znanja, spretnosti oziroma kompetence
za uspešno in učinkovito opravljanje dela. Program izpopolnjevanja se je lahko izvajal
tudi s pripravništvom. Mladi so imeli z uspešno opravljenim programom večje
možnosti zaposlitve, njihovi delodajalci pa so si zagotovili kvalificirane kadre in si tako
povečali konkurenčnost na trgu. Program je izpolnil cilje Jamstva za mlade (sprejetega
na seji Vlade RS dne 30. 1. 2014), njegova dodana vrednost pa je bila v povezovanju
izobraževanja in potreb na trgu dela.195
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas
Tržni delodajalci so na podlagi javnega razpisa lahko pridobili subvencijo, če so z
brezposelno osebo sklenili pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega.
Subvencija je bila izplačana delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi
brezposelne osebe, in je v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas za
obdobje enega leta znašala 3.750 EUR (6-urni delovni čas) in 2.500 EUR (4-urni
delovni čas), za sklenitve pogodbe za obdobje šest mesecev pa je znašala 1.875 EUR
(6-urni delovni čas) in 1.250 EUR (4-urni delovni čas). 196

Zaposli.me
Program je na podlagi javnega razpisa omogočil zaposlovanje težje zaposljivih
brezposelnih oseb pri tržnih delodajalcih.
Delodajalcem je pripadala subvencija 4.000 EUR za zaposlitev težje zaposljivih
brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so bili starejši od 50 let, mlajši od 25
let, iskalci prve zaposlitve, mlajši od 30 let z vsaj univerzitetno izobrazbo in
suficitarnim poklicem, nižje izobraženi in dolgotrajno brezposelni. Sklenjena je morala
biti pogodba o zaposlitvi za najmanj eno leto za polni delovni čas.

195

Katalog ukrepov APZ za leto 2015, ZRSZ, Ljubljana 2016, str. 56.

196

Rezultati izvajanja ESS za leto 2009, ZRSZ, Ljubljana 2009, str. 3-4.
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Prav tako so delodajalci na razpisu lahko pridobili subvencijo v višini 8.000 EUR, če
so zaposlili dolgotrajno brezposelno osebo, ki je bila na ZRSZ prijavljena več kot dve
leti. Takšno zaposlitev so morali ohraniti najmanj dve leti. 197

50plus
Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja in povečanje zaposlitvenih možnosti
brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
najmanj 6 mesecev. S tem se je motiviralo delodajalce, da zaposlujejo starejše
brezposelne osebe ter se odpravijo predsodki, povezani z njihovim zaposlovanjem.
Aktivnost je omogočala enomesečno usposabljanje na delovnem mestu in
subvencioniranje zaposlitve. Po uspešno končanem programu se je brezposelna oseba
lahko zaposlila za določen čas najmanj 18 mesecev in polni delovni čas oziroma v
skladu z izdano odločbo o invalidnosti.198
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
Aktivnosti so spodbujale mlajše odrasle brezposelne osebe, da bi si pridobili znanja, ki
bi jim omogočila zaposlitev ali pa bi se ponovno vključili v izobraževanje. Z
aktivnostmi izvedenimi preko PUM so vključeni dosegli povečanje splošne
izobraženosti, formiranje poklicne identitete in socialno-kulturnega delovanja.
Operacija je dala priložnost mladim, da so si pridobili ustrezna znanja in kompetence,
s katerimi so lažje konkurirali na trgu dela.199

Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK/TPK
V programu Institucionalno usposabljanje so se izvajala različna usposabljanja za
opravljanje konkretnih del in nalog. Vanj so se lahko vključili brezposelni in osebe v
postopku izgubljanja zaposlitve. Pridobili so lahko dodatna znanja, veščine in
spretnosti, uporabne na delovnem mestu, z namenom povečanja zaposlitvenih
možnosti, še posebej, če niso imeli primernih delovnih izkušenj ali če so se izobrazili
za poklic, po katerem ni bilo povpraševanja med delodajalci. Brezposelnim je bila dana
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možnost priprave na ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih oziroma temeljnih
poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK), kar pomeni pripravo za pridobitev potrdila ali
spričevala, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih
nalog. Tako so si brezposelni povečali zaposlitvene možnosti pri delodajalcih.200
Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno
orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih
Namen projekta je bil brezposelnim osebam ter drugim iskalcem zaposlitve zagotoviti
in okrepiti aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Posebna pozornost je bila
namenjena razvoju programov za neaktivne ter povečanju mreže izvajalcev, ki bodo
izvrševali prilagojene storitve vseživljenjske karierne orientacije.
Cilj projekta je bil razviti storitve vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne
osebe, druge iskalce zaposlitve in neaktivne, razviti pripomočke in orodje za
vseživljenjsko karierno orientacijo ter promocija vseživljenjske karierne orientacije.201

Usposabljanje na delovnem mestu
Cilj programa je bil pospeševanje zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb,
katerih pridobljena znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo
neposredne zaposlitve. Namen programa je bil usposabljanje oseb, da bi pridobili nova
znanja, spretnosti, veščine in delovne izkušnje, ki jim omogočajo večjo možnost
pridobitve zaposlitve. Program se je izvajal neposredno pri delodajalcu, v obliki
projektov usposabljanja brezposelnih na konkretnem delovnem mestu. Na projekt so se
prijavili delodajalci, operativno izvajanje pa je potekalo na ravni območnih služb
ZRSZ. 202

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
Na javni razpis v okviru programa so se lahko prijavili delodajalci, ki so nameravali
izvesti nove, pilotne ali inovativne projekte na naslednjih področjih:


socialno vključevanje ranljivih skupin,
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preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti,



spoštovanje človekovih pravic,



mediacija,



motivacija in poklicna orientacija, načrtovanje kariere ter usposabljanje in
izobraževanje brezposelnih,



razvoj podeželja in turizma,



kultura in kulturna dediščina,



ekologija in varovanje okolja.

Delodajalci so lahko pridobili subvencijo v višini 15.000 EUR, če so zaposlili
dolgotrajno brezposelne osebe za najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, po
enomesečnem usposabljanju te osebe na delovnem mestu pri istem delodajalcu v okviru
novih, pilotnih ali inovativnih projektih na navedenih področjih. 203

Absolvent - aktiviraj in zaposli se!
Na javni razpis v okviru programa so se lahko prijavili tržni ali netržni delodajalci
(razen tistih, ki poslujejo v javnem sektorju). Delodajalci so imeli možnost
usposabljanja absolventov na delovnem mestu. Po uspešno končanem usposabljanju in
diplomi pa so pridobili subvencijo za zaposlitev diplomantov na istem delovnem mestu,
kjer so se usposabljali kot absolventi. Usposabljanje je lahko trajalo od 1 do največ 6
mesecev. Delodajalci so bili deležni povračila stroškov za usposabljanje absolventov,
za zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj 6 mesecev pa so prejeli
subvencijo v višini 2.000 EUR.204

Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih
Namen programa je bil spodbujati zaposlovanje mladih brezposelnih ter prispevati k
njihovi vključitvi v delovno aktivnost, k izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti in
povečanju socialne vključenosti.
ZRSZ je delodajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu, omogočal subvencije za
zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih, ki so mlajši od 25 let oziroma so iskalci
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prve zaposlitve, ki so pred manj kot dvema letoma pridobili strokovno ali poklicno
izobrazbo in so pri ZRSZ prijavljeni najmanj tri mesece.
Delodajalcem je bila izplačana subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih, za
najmanj eno leto za polni delovni čas.205
Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih
Namen programa je bil spodbujati zaposlovanje starejših brezposelnih ter tako
prispevati k njihovi ponovni delovni aktivnosti, izboljšanju njihovih zaposlitvenih
možnosti in k zmanjšanju njihove socialne izključenosti. Delodajalci so pridobili
subvencijo, če so za najmanj eno leto za polni delovni čas zaposlili osebe, ki so starejše
od 50 let in so najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi na ZRSZ.206
Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
Namen programa je bil s pomočjo subvencije za zaposlitev spodbuditi zaposlovanje in
povečanje zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih žensk.
V okviru programa so se s pomočjo subvencije lahko zaposlile:


dolgotrajno brezposelne ženske, ki so bile 12 mesecev (v zadnjih 16 mesecih)
prijavljene med brezposelnimi na ZRSZ oziroma, če so mlajše od 25 let, 6
mesecev (v zadnjih 8 mesecih) prijavljene med brezposelnimi ter



brezposelne ženske, ki so bile 12 mesecev (v zadnjih 16 mesecih) prijavljene
med brezposelnimi in/ali v teh 12 mesecih vključene v usposabljanje na
delovnem mestu oziroma v javna dela.

ZRSZ je subvencijo izplačal delodajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu in so za
najmanj eno leto za polni delovni čas sklenili pogodbo o zaposlitvi z dolgotrajno
brezposelnimi ženskami.207
Za Pokolpje – aktivno in dejavno
S programom se je motiviralo, izobraževalo, usposabljalo in spodbujalo zaposlovanje
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je bila ogrožena. Pogoj je
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bil, da imajo osebe prijavljeno stalno prebivališče na območju Pokolpja (območje občin
Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika) ter so neaktivni
oziroma niso zaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb.208
Priložnost zame
Namen novega programa je bil spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih,
invalidov in nekdanjih udeležencev javnih del.
Na podlagi javnega povabila so se lahko prijavile nevladne organizacije. V program so
bile na podlagi enomesečnega delovnega preizkusa vključene brezposelne osebe iz
ciljnih skupin javnega povabila. Po uspešno zaključenem preizkusu so se udeleženci
zaposlili na istem delovnem mestu, kjer je potekal preizkus.
Za njihovo zaposlitev je bila nevladnim organizacijam dodeljena subvencija 7.500 EUR
v dveh enakih delih. Pogodba o zaposlitvi je morala biti sklenjena za najmanj 18
mesecev neprekinjeno s polnim delovnim časom (oziroma s krajšim delovnim časom v
skladu z odločbo o invalidnosti).209

Prvi izziv
Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja mladih v starostni populaciji od 15
do vključno 29 let, ki so bili brezposelni in se niso izobraževali. Vključeni so bili v
subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih, s katerimi so sklenili delovno razmerje za
obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom. Delodajalci so lahko uveljavljali
subvencijo za vsako zaposlitev v višini 7.250,00 EUR v dveh delih in sicer, za čas 3mesečnega poskusnega dela, ko je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi med
delodajalcem in vključeno osebo v višini 2.250,00 EUR ter za preostali čas zaposlitve
prvi naslednji mesec, ko je poteklo poskusno delo v višini 5.000,00 EUR.210
Samozaposlovanje kot nova zaposlitvena možnost
Namen

programa

je

bil

ustvariti

nova

delovna

mesta

s

spodbujanjem

samozaposlovanja, s pomočjo subvencije za samozaposlitev, ki je namenjena
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brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve. Cilj programa je bil
ohraniti samozaposlitev za minimalno dve leti.211
Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva
Namen programa je bil ustvarjanje novih zaposlitev, s spodbujanjem podjetništva v
obliki subvencij za samozaposlitev brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja
zaposlitve (npr. samozaposlitev v okviru gospodarskega subjekta - d.o.o. ali kot
samostojni podjetniki - s.p.). Cilj programa je bil ohraniti samozaposlitev za obdobje
najmanj dveh let.212
Formalno izobraževanje
Formalno izobraževanje se je izvajalo v okviru Programa izobraževanja brezposelnih
oseb za posamezno šolsko leto. Namen programa je bil zmanjšati neskladje med
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, povečati zaposljivost in prilagodljivosti
brezposelnih oseb ter dvigniti njihovo izobrazbo in usposobljenost. Brezposelne osebe
so se lahko vključile v izobraževanje in tako pridobile javno veljavno formalno
izobrazbo od osnovnošolske do srednješolske stopnje. Vključitev je bila enoletna (za
tekoče šolsko leto), celotno izobraževanje pa je trajalo, odvisno od smeri izbranega
programa in od že pridobljenih oziroma priznanih znanj posameznega udeleženca.
Programa so se lahko udeležile osebe brez izobrazbe, pa tudi osebe s poklicno in
strokovno izobrazbo, ki so bile več kot 6 mesecev prijavljene na ZRSZ.
Program je prav tako omogočal vključitev oseb, ki so postale brezposelne iz poslovnih
razlogov na strani delodajalca, zaradi likvidacije delodajalca ali prisilne poravnave,
pred tem pa so z delodajalcem že imele sklenjeno pogodbo o izobraževanju.
Iz tega programa so lahko udeleženci pridobili povračilo stroškov izvedbe programov
splošnih in strokovnih gimnazij ter maturitetnih tečajev, programov nižjega poklicnega,
srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (vključno s poklicnimi
tečaji, delovodskimi, poslovodskimi in mojstrskimi izpiti).213
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Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
Namen programa je bil spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih, izboljšanje
izobrazbene strukture, usposobljenosti in veščin zaposlenih ter povečanje zaposljivosti
in prilagodljivosti zaposlenih, da bi ohranili zaposlitev.214

Zaposlitveni programi pri neprofitnih delodajalcih
Programi so bili namenjeni za spodbujanje ponovne socialne vključenosti in povečanje
možnosti zaposlitve brezposelnih oseb, ki se soočajo s težavami pri vstopanju na trg
dela oziroma jim grozi socialna izključenost. Prav tako so bili namenjeni zmanjšanju
tveganja revščine in povečanju mreže socialnih in drugih javnih storitev, kot dopolnitev
institucionalnim socialnim storitvam, predvsem na območjih, kjer prevladuje višja
stopnja brezposelnosti od povprečne v Sloveniji.
V zaposlitvene programe pri neprofitnih delodajalcih so se lahko vključili:


dolgotrajno brezposelni, ki so bili več kot dve leti prijavljeni na ZRSZ oziroma so
bili, skupaj z vključitvijo v javna dela, brez redne zaposlitve več kot dve leti ter



brezposelni, ki se soočajo z zaposlitveno oviranostjo na zdravstvenem ali
socialnem področju.

Neprofitni delodajalci so pridobili izplačilo subvencije, če so zaposlili brezposelne
osebe iz ciljnih skupin javnega povabila za najmanj eno leto, s polnim delovnim
časom.215

4.2 Črpanje sredstev ESS za obdobje 2007 - 2015

Operativni programi (OP) so osnovna podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike
v državah članicah. OP ESS 2007-2013 predstavlja osnovo za področje razvoja
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človeških virov v Sloveniji. V njem so zabeležene razvojne prioritete in prednostne
usmeritve s cilji, ki jih Slovenija glede na predhodno opravljeno analizo, zasleduje.216
Na prehodu v novo finančno obdobje 2007-2013 je Slovenija izpolnila predpogoje za
skoraj štirikrat večjo finančno pomoč na letni ravni, kar pomeni dvakrat boljši položaj
države kot v letih 2004-2006.217 Ti predpogoji po Mraku in Wostnerju temeljijo na
absorbcijski sposobnosti države, in sicer na:


realni: realne potrebe države ter razpoložljivost proizvodnih dejavnikov;



finančni: sposobnost zagotoviti domače sofinanciranje;



programsko-projektni: pravočasna, ažurna in kakovostna priprava programskih
dokumentov;



administrativni: sposobnost državnih institucij, da od časa, ko prijavitelj prejme
sredstva iz državnega proračuna, sprožijo sistem nadzora, pravočasno posredujejo
dokazila in zahtevke, na podlagi katerih se vrši posredovanje zahtevkov EK za
povračilo sredstev.218

ZRSZ se v izvajanje OP vključuje preko MDDSZ v različnih razvojnih prioritetah, pri
tem pa v samem OP ni bilo vnaprej točno določeno, s koliko sredstvi bodo upravljali,
razen v okviru 2 RP (kjer gre prav za spodbujanje zaposlovanja), saj se sredstva glede
na potrebe planirajo sproti. Prav tako se prilagajajo višine odobrenih sredstev.219
Slovenija je imela tako kot druge članice EU skladno s pravilom n+2 možnost črpanja
sredstev do konca leta 2015, čeprav se je drugo programsko obdobje formalno
zaključilo leta 2013. Kako uspešna je bila Slovenija pri črpanju sredstev evropske
kohezijske politike, je bilo odvisno od učinkov gospodarske krize na zagotavljanje
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lastnih sredstev upravičencev in premostitev likvidnostnih težav izvajalcev projektov
(predvsem pri velikih gradbenih in infrastrukturnih projektih).220
Slovenija doslej ni vračala sredstev v evropski proračun, saj je dosledno sledila
načrtovani letni finančni dinamiki. Cilj vsake države je, da v izogib vračanja sredstev
sledi finančni dinamiki, kar je pomembna prioriteta organa upravljanja.
Temeljne usmeritve ESS so uvedba reform za doseganje večje zaposljivosti, ki naj bi
bolje ustrezale potrebam po zaposlenih, pospeševanje izobraževanja in usposabljanja
ter pridobivanje znanj in veščin za potrebe gospodarstva, ki temelji na znanju in
inovacijah, kot tudi boljše sodelovanje izobraževalnih in raziskovalnih institucij s
tehnološkimi centri in podjetji.221
V obdobju 2004-2006 je APZ skrbela za zmanjševanje brezposelnosti, predvsem z
usposabljanjem. V finančni perspektivi, v obdobju 2007-2013, pa je bila usmerjena k
financiranju delodajalcev, za izvajanje projektov novega zaposlovanja in ohranjanja
obstoječih zaposlitev.
V obdobju 2014-2020 pa je prioritetna naloga APZ ohranjanje specifičnih in
tradicionalnih znanj in veščin. Ključni izziv je zmanjšati nesorazmerja med
kvalificiranimi delavci oz. usposobljenostjo posameznikov ter potrebami na trgu
dela.222
Šele z načrtom APZ za leti 2016 in 2017 se prične črpanje sredstev ESS v okviru OP
EKP 2014-2020. EK je opredelila 11 tematskih ciljev, s katerimi lahko države članice
EU financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu
doseganju ciljev Strategije EU 2020. Ukrepi APZ se bodo večinoma izvajali znotraj
naslednjih tematskih ciljev: 223


tematski cilj 8: Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
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tematski cilj 9: Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini,



tematski cilj 10: Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.

V nadaljevanju sem prikazala financiranje programov APZ v obdobju 2007-2015, ki
jih izvaja ZRSZ in so sofinancirani s sredstvi ESS. Za vsako leto posebej sem
podrobneje proučila planirana in realizirana sredstva omenjenih programov. Za večjo
preglednost sem prikazala tudi planirano in realizirano število oseb, ki so bile vključene
v programe APZ, kateri se financirajo s sredstvi ESS.

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2007
Programi na podlagi EPD so se glede na preučevano obdobje izvajali še v letu 2007,
2008 in 2009, programi na podlagi OP ESS pa so se začeli izvajati v letu 2008.
Iz spodnje tabele je razvidno, da je bila v letu 2007 izkazana nižja poraba sredstev kot
je bila planirana. Do konca leta 2007 je bilo za izvajanje programov realiziranih
11.447.806 EUR proračunskih sredstev, kar predstavlja 50,26 % vseh planiranih
sredstev. Programa Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007 in Formalno
izobraževanje v šolskem letu 2006/2007 sta stroškovno med najvišjimi in so zato tudi
izplačila za ta dva programa najvišja. Prav tako navedena programa trajata dalj časa,
Formalno izobraževanje celo leto, zato so tudi stroški višji kot pri ostalih ukrepih. V
letu 2007 so se vršila še izplačila za programe iz pogodb sklenjenih v letu 2005 za
Formalno izobraževanje za šolsko leto 2005/2006, Nacionalne poklicne kvalifikacije
ter Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja. V tem
obdobju je bilo načrtovanih skupaj 25.683 vključitev brezposelnih oseb. Realiziranih je
bilo 142,90 % vseh planiranih subvencioniranih zaposlitev pri delodajalcih.

Pri

programu Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v preoblikovanju (JR
2006) je zaznana nadpovprečna realizacija vključenih oseb, vendar pa je poraba
sredstev manjša od razpoložljivih sredstev, saj je bilo na posameznika načrtovanih oz.
predvidenih več sredstev, kot je bilo dejansko porabljenih.
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Tabela 18: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2007

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

4.374.808

802.449

7.928.559

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

18,34

692

694

100,29

2.284.054

28,81

4.410

2.898

65,71

187.781

66.258

35,28

200

134

67,00

500.000

315.885

63,18

110

104

94,55

1.769.982

1.081.519

61,10

7.925

10.068

127,04

492.512

344.611

69,97

2.575

5.234

203,26

1.758.344

538.143

30,61

2.000

6.175

308,75

realizacije
vključitve
****

Usposabljanje na
delovnem mestu
za leto 2007
Formalno
izobraževanje
2006/2007
Projektno učenje
za mlajše odrasle
– PUM)
2006/2007
Projekti
zaposlitvenih
programov pri
neprofitnih
delodajalcih,
2007
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v
preoblikovanju
(JR 2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih (JR
2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v
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preoblikovanju
(JR 2006)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih

3.337.869

1.350.335

40,46

7.528

11.217

149,00

500.000

305.943

61,19

243

177

72,84

0

1.131

/

/

/

/

0

290.493

/

/

/

/

1.965.639

1.622.074

82,52

/

/

/

1.718.273

1.503.386

87,49

/

/

/

0

58.250

/

/

/

/

sektorjih (JR
2006)
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših 2, 2007
Formalno
izobraževanje
2005/2006
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
2005 - 2007
Usposabljanje na
delovnem mestu
in integrirani
programi
usposabljanja
(2005)
Pomoč pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih
žensk 2005 –
2007
Usposabljanje na
delovnem mestu
in integrirani
programi
usposabljanja za
invalide 2005 –
2007
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Usposabljanje na
delovnem mestu
v učnih

0

45.356

/

/

/

/

0

233.572

/

/

/

/

0

604.347

/

/

/

/

22.775.423

11.447.806

50,26

25.683

36.701

142,90

delavnicah in
učnih podjetjih
2005 – 2007
Sofinanciranje
stroškov
spodbujanja
podjetništva 2005
– 2007
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših (2005 2007)
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2007, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2008.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP (nosilcem proračunske postavke) in KU (končnim
upravičencem) v letu 2007 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2007 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Med glavne razloge za doseganje slabše realizacije sredstev v letu 2007 štejem
predvsem negotovo gospodarsko situacijo. V letu 2007 je zabeležena nižja poraba
sredstev, ker podjetja niso izvedla programov usposabljanja in izobraževanja, ki so jih
predvidela v prijavi na javnem razpisu, ker niso dokazala upravičenosti nastalih
stroškov za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter zaradi neizpolnjevanja
pogojev začetka in konca posameznega usposabljanja/izobraževanja iz javnega
razpisa.224

224

Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006, ZRZS, Ljubljana 2008, str.71.
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Analiza sredstev za programe ESS v letu 2008
Iz tabele 19 izhaja, da je bilo v letu 2008 za izvajanje programov ESS namenjenih
9.749.454 EUR. Do konca leta 2008 je bilo ZRSZ kot upravičencu izplačano iz
proračuna RS 9.284.139 EUR, kar predstavlja 95,23 % vseh planiranih sredstev.
Program Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2008 in program
Usposabljanje na delovnem mestu sta glede na stroške med najvišjimi, saj so tudi
izplačila najvišja. V letu 2008 so se vršila še izplačila za programe iz pogodb sklenjenih
v letu 2005 in 2006 v višini 1.810.260 EUR. V letu 2008 je bilo načrtovanih skupaj
27.345 vključitev brezposelnih oseb. Realiziranih je bilo 31,83 % vseh planiranih
subvencioniranih zaposlitev pri delodajalcih. Pri programu Usposabljanje na delovnem
mestu za leto 2007-2008 je bila dosežena najvišja realizacija vključenih oseb.

Tabela 19: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2008

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

24.117

14.953

1.909.800

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

62,00

695

1

0,14

1.356.272

71,02

1.076

1.105

102,69

2.750.000

1.543.638

56,13

1.170

1.120

95,73

20.864

7.083

33,95

4.410

22

0,5

1.086.940

595.700

54,81

293

164

55,97

realizacije
vključitve
****

Usposabljanje na
delovnem mestu
za leto 2007
Usposabljanje na
delovnem mestu
za leto 20072008
Usposabljanje na
delovnem mestu
za leto 2008
Formalno
izobraževanje
2006/2007
Pomoč pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih
žensk 2

136

Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v

108.818

108.818

100,00

7.925

591

7,46

69.894

69.894

100,00

2.575

1.061

41,20

54.349

54.349

100,00

2.000

120

6,00

352.672

352.672

100,00

7.528

3.771

50,09

3.372.000

3.370.500

99,96

749

749

100,00

0

1.133

/

/

/

/

0

249

/

/

/

/

preoblikovanju
(JR 2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih (JR
2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v
preoblikovanju
(JR 2006)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih (JR
2006)
Sofinanciranje
stroškov
spodbujanja
podjetništva za
leto 2008
Usposabljanje na
DM in integrirani
programi
usposabljanja
PUM – Projektno
učenje mladih
2006/2007

137

Pomoč pri
zaposlovanju
dolgotrajno

0

744.526

/

/

/

/

0

531.986

/

/

/

/

0

17.295

/

/

/

/

0

515.071

/

/

/

/

9.749.454

9.284.139

95,23

27.345

8.704

31,83

brezposelnih
žensk 2005–2007
Projekti
zaposlitvenih
programov pri
neprofitnih
delodajalcih,
2007
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših (2005 2007)
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših 2, 2007
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2008, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2009.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2008 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2008 (v EUR) .
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Neugodna gospodarska situacija v letu 2008 je vplivala na manjšo realizacijo zaposlitev
brezposelnih oseb ter odpoved že sklenjenih pogodb. Iz tega razloga je tudi finančna
realizacija dodeljenih sredstev slaba. Prav tako pa so se izplačila izvajalcem zaradi
postopkov preverjanja in kontrole prenesla v naslednje leto.

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2009
Po podatkih iz tabele 20 ugotavljam, da je bilo v letu 2009 za izvajanje programov ESS
planiranih več sredstev kot jih je bilo realiziranih. Do konca leta 2009 je bilo za
izvajanje teh programov realiziranih 40.098.426 EUR sredstev, kar predstavlja 39,91
138

% vseh planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo planiranih za programe Operacija
Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK, Spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010, Subvencija za samozaposlitev – v letu 2009
in Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011. V letu 2009 je bilo načrtovano, da bi
se v programe ESS vključilo skupaj 54.774 brezposelnih oseb. Realiziranih je bilo
62,11 % vseh planiranih zaposlitev. Pri programu Zaposli.me/Spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je bila dosežena najvišja realizacija
vključenih oseb in realiziranih sredstev, kjer je bil zabeležen velik odziv delodajalcev
predvsem zaradi subvencioniranja zaposlitve ciljnih skupin brezposelnih oseb.

Tabela 20: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2009

Programi

Znanje uresničuje
sanje

Planirana

Realiziran

višina

a poraba

sredstev

sredstev

*

**

Delež

Delež
realizacij

Število

Število

e

planirani

vključeni

sredstev

h oseb

h oseb

***

realizacij
e
vključitv
e
****

290.000

0

0,00

6.000

271

4,52

2.800.000

1.689.471

60,34

10.000

6.365

63,65

5.221.238

34.558

0,66

25.000

16.277

65,11

12.750.00

12.748.50

0

0

99,99

2.944

2.959

100,51

0

1.500

0

0

Izobraževanje in
usposabljanje za
konkurenčnost in
zaposljivost – leto
2008
Usposabljanje
zaposlenih, ki so na
začasnem čakanju na
delo
Subvencija za
samozaposlitev – v
letu 2009
Operacija
Institucionalno

21.900.00

usposabljanje in

0

0

priprave na NPK
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Spodbujanje
zaposlovanja za krajši

6.610.500

5.707.500

86,34

1.644

1.435

87,29

2.545.200

16,36

500

138

27,60

3.407.944

53,93

2.377

2.507

105,47

20.548

0,18

1.000

431

43,10

2.576.880

0

0

0

44

0

9.400.000

9.433.646

100,36

2.350

2.902

123,49

1.184.068

706.415

59,66

270

35

12,96

2.035.209

1.638.344

80,50

270

43

15,93

2.392.498

2.047.500

85,58

319

31

9,72

118.800

118.800

100,00

600

580

96,67

delovni čas
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb

15.555.00
0

2009/2010
Usposabljanje na
delovnem mestu

6.319.240

2009/2010
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011

11.323.17
9

Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za
zaposlitev
diplomantov/Absolve
nt – aktiviraj in
zaposli se!
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih osebe
Spodbujanje
zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb
Spodbujanje
zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb
Spodbujanje
vključevanja invalidov

140

in drugih
funkcionalno oviranih
oseb na trg dela,
njihovih enakih
možnosti in socialne
vključenosti
Skupaj

100.476.61

40.098.42

2

6

39,91

54.774

34.018

62,11

Vir: Letno poročilo 2009, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2010.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2009 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2009 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Med glavne razloge za nedoseganje načrtovanih vrednosti v letu 2009 štejem predvsem
negotovo gospodarsko situacijo ter precenjeno vrednost, ki je bila načrtovana v
neprimerljivo ugodnejših socialno-ekonomskih razmerah. Zaradi nestabilnih pogojev v
gospodarstvu v letu 2009 in manjšega obsega dela je interes za zaposlovanje
brezposelnih oseb, namenjen starejšim, mlajšim in dolgotrajno brezposelnim osebam,
manjši od načrtovanega. K temu pa so prispevale še ostrejše pogodbene obveznosti, ki
se zahtevajo od udeležencev programov. Nekateri programi izobraževanja in
usposabljanja so bili zastavljeni večfazno, tako da je bilo udeležence možno prikazati
šele po zaključku programa ali pa so se aktivnosti začele izvajati pozneje, zato je
zabeležena nižja stopnja realizacije vključenih oseb.225

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2010
Iz tabele 21 izhaja, da je bilo v letu 2010 za izvajanje programov APZ, ki se financirajo
s sredstvi ESS, namenjenih 84.716.041 EUR. Do konca leta 2010 je bilo ZRSZ kot
upravičencu iz proračuna RS izplačanih 53.010.267 EUR, kar predstavlja 62,57 % vseh
planiranih sredstev. Programi Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb, Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
in Subvencije za samozaposlitev 2010 so glede na stroške med najbolj obsežnimi, pri
teh programih so zabeležene tudi najvišje realizacije. V tem obdobju je bilo načrtovanih

225

Letno poročilo 2009 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2010, str. 12-13.
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skupaj 51.877 vključitev brezposelnih oseb. Realiziranih je bilo 65,79 % vseh
planiranih zaposlitev. Daleč najvišja realizacija vključenih oseb je bila dosežena pri
programu Institucionalno usposabljanje in priprave na Nacionalne poklicne
kvalifikacije, saj je bilo na posameznika porabljenih več sredstev, kot dejansko
planiranih.

Tabela 21: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2010

Programi

Znanje uresničuje
sanje

Planirana

Realiziran

višina

a poraba

sredstev

sredstev

*

**

2.042.000

Delež

Delež
realizacij

Število

Število

e

planirani

vključeni

sredstev

h oseb

h oseb

***

realizacij
e
vključitv
e
****

1.406.425

68,87

6.000

6.226

103,77

1.098.810

6,22

25.000

3.021

12,08

9.000.000

5.800.500

64,45

2.899

1.180

40,70

2.000.000

1.412.524

70,63

1.000

75

7,50

12.820.50

10.584.00

0

0

82,56

2.556

3.289

128,68

21.968.75

15.422.99

0

9

70,20

5.492

4.129

75,18

3.600.000

3.303.306

91,76

5.000

10.669

213,38

Usposabljanje
zaposlenih, ki so
napoteni na začasno

17.677.77
9

čakanje na delo
Subvencije za
samozaposlitev – v
letu 2009
Spodbujanje
zaposlovanja za krajši
delovni čas
Subvencije za
samozaposlitev 2010
Zaposli.me /
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih oseb
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
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Usposabljanje na
delovnem mestu

2.500.000

1.342.287

53,69

0

13

0,00

6.150.000

6.021.945

97,92

500

558

111,60

333.833

301.953

90,45

600

105

17,50

6.623.179

6.315.518

95,35

2.830

4.867

171,98

84.716.04

53.010.26

1

7

62,57

51.877

34.132

65,79

2009/2010
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb
2009/2010
Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za
zaposlitev
diplomantov/Absolve
nt – aktiviraj in
zaposli se!
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2010, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2011.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2010 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2010 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Zaostrene gospodarske razmere in previsoko postavljeni cilji so glavni razlogi za
neuspešnost pri izvajanju programov ESS v letu 2010. Razlogi za manjšo porabo
sredstev pri programu Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo so:
delodajalci so s pogodbami rezervirali najvišji znesek sredstev, izkoriščali pa veliko
manj; usposabljanja so povečini notranja in delodajalci s tovrstnim usposabljanjem
nimajo dodatnih stroškov, zaradi česar ne zahtevajo povračil stroškov; večina
delodajalcev je zahtevek za povračilo stroškov oddlo šele ob koncu vključenosti v ukrep
oz. ob koncu pogodbenih obveznosti, poleg tega pa je veliko stroškov neupravičenih,
ker zunanji izvajalci usposabljanj niso registrirani za izobraževalno dejavnost. Nekateri
subvencionirani programi za spodbujanje zaposlovanja in izobraževanja so se začeli
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izvajati šele konec leta 2010. Razlog za kasnejši začetek je v potrebni prerazporeditvi
sredstev za ukrepe APZ.226

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2011
Iz podatkov, ki so prikazani v tabeli 22 ugotavljam, da je bilo v letu 2011 za izvajanje
programov ESS planiranih več sredstev kot jih je bilo realiziranih. Do konca leta 2011
je bilo za izvajanje programov ESS realiziranih 57.339.757 EUR sredstev, kar
predstavlja 74,76 % vseh planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo planiranih za
program Subvencija za samozaposlitev 2010 in program Zaposli.me/ Spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb. V tem obdobju je bilo načrtovanih
skupaj 60.156 vključitev brezposelnih oseb. Realiziranih je bilo 63,70 % vseh
planiranih zaposlitev. Najvišja realizacija vključenih oseb je bila zaznana pri programu
Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011.

Tabela 22: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2011

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

2.500.000

2.413.134

24.780.000

20.641.500

20.400.000

12.134.997

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

96,53

25.000

11.895

47,58

83,30

5.506

4.191

76,12

5.100

2.740

realizacije
vključitve
****

Usposabljanje
zaposlenih, ki so
napoteni na
začasno čakanje
na delo
Subvencija za
samozaposlitev
2010
Zaposli.me /
Spodbujanje
zaposlovanja

59,49

53,73

težje zaposljivih
brezposelnih oseb

226

Letno poročilo 2010 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov - za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2011, str. 64, 96.
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Institucionalno
usposabljanje in

7.550.000

4.380.132

664.000

58,01

10.000

6.229

62,29

338.086

50,92

600

342

57,00

10.229.480

8.730.977

85,35

5.500

6.205

112,82

201.414

38.183

18,96

1.550

370

23,87

2.256.461

213.472

9,46

900

77

8,56

3.612.499

2.613.976

72,36

6.000

6.271

104,52

4.509.000

5.835.300

129,41

/

/

/

76.702.854

57.339.757

74,76

60.156

38.320

63,70

priprave na NPK
Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu
in subvencija za
zaposlitev
diplomantov/
Absolvent –
aktiviraj in
zaposli se!
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Razvoj in
promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno
orientacijo
brezposelnih,
drugih iskalcev
zaposlitve in
neaktivnih
Priložnost zame
Znanje uresničuje
sanje
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb
2009/2010
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2011, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2012.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2011 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2011 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
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**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Razlogi za manjše zanimanje delodajalcev za zaposlovanje v letu 2011 so v slabši in
negotovi gospodarski situaciji. Zamude pri začetku izvajanja programov Usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih 2011 so se pojavile zaradi težav pri potrditvi sheme državne
pomoči ter zaradi spremljanja v sistemu za spremljanje kohezijske politike (ISARR),
kjer je bila pripravljena nadgradnja sistema za potrebe razpisa. Težave pri posredovanju
zahtevkov za povračilo sredstev spremljajo še izpolnjevanje pogojev, ki se nanašajo na
državne pomoči ter ugotovljene nepravilnosti zaradi kršenja pogodbenih obveznosti
prejemnikov sredstev.227

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2012
Po podatkih iz tabele 23 ugotavljam, da je bilo v letu 2012 za izvajanje programov ESS
planiranih več sredstev kot jih je bilo realiziranih. Do konca leta 2012 je bilo za
izvajanje teh programov realiziranih 27.267.298 EUR sredstev, kar predstavlja 87,96
% vseh planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo planiranih za programe Subvencija
za samozaposlitev – v letu 2010, Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb in Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013. V letu
2012 je bilo načrtovano, da bi se v programe ESS vključilo skupaj 30.572 brezposelnih
oseb. Realiziranih je bilo 57,70 % vseh planiranih vključitev. Pri programu Zaposli.me/
Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je bila dosežena najvišja
realizacija vključenih oseb in realiziranih sredstev, saj je bil zaradi subvencioniranja
zaposlitve velik interes delodajalcev po vključitvi v te programe.

227

Letno poročilo 2011 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2012, str. 63, 75.
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Tabela 23: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2012

Programi

Planirana

Realizirana

višina

poraba

sredstev

sredstev

*

**

Delež

Delež

realizacij

Število

Število

realizacij

e

planirani

vključeni

e

sredstev

h oseb

h oseb

vključitve

***

****

Subvencija za
samozaposlitev – v

13.900.00
0

13.816.728

99,40

2896

2.706

93,44

5.992.344

99,87

1.500

1.457

97,13

63,36

9.250

6.502

70,29

letu 2010
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje

6.000.000

zaposljivih
brezposelnih osebe
Institucionalno
usposabljanje in

1.680.000

1.064.429,0
8

priprave na NPK
Usposabljanje na
delovnem mestu

0

674.868

/

0

8

/

602.564

507.484,63

84,22

10.000

1.644

16,44

5.004.977

1.591.583

31,80

3.324

1.770

53,25

528.715

478.856

90,57

100

56

56,00

267.810

487.774

182,13

700

848

121,14

2.089.021

2.457.671

117,65

2.802

2.649

94,54

26.400

19.814

75,05

/

/

2009/2011
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo
brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve in
neaktivnih
Usposabljanje na
delovnem mestu
2012/2013
Priložnost zame
Za Pokolpje – aktivno
in dejavno
Prvi izziv
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
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brezposelnih oseb
2009/2010
Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za
zaposlitev

901.033

175.746

19,50

/

/

27.267.298

87,96

30.572

17.640

diplomantov/Absolven
t – aktiviraj in zaposli
se!
Skupaj

31.000.52
0

57,70

Vir: Letno poročilo 2012, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2013.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2012 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2012 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Ključni razlogi za nedoseganje načrtovanih vrednosti v letu 2012 so delno v slabši
ekonomski in gospodarski situaciji. Gospodarska kriza je močno vplivala na stanje na
trgu dela, čeprav so se programi za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb v
okviru programov Usposabljanje na delovnem mestu, Zaposli.me in Institucionalno
usposabljanje in priprave na NPK izvajali relativno tekoče. Zaradi negotovih časov so
se delodajalci manj odločali za usposabljanje in izobraževanje svojih zaposlenih oz. že
predvidenega izobraževanja niso izvedli. K slabšim rezultatom pri črpanju ESS sredstev
je prispevala tudi dinamika pri pripravi zahtevkov za povračilo, saj je močno zaostajala
pri izplačilih iz državnega proračuna. Upravičenci sredstev so bili povečini majhne
organizacije s skromnim administrativnim znanjem za vodenje projektov, zaradi česar
je pogosto prihajalo do zamud pri izplačilih.228

228

Letno poročilo 2012 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2013, str. 12-13.
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Analiza sredstev za programe ESS v letu 2013
Iz tabele 24 izhaja, da je bilo v letu 2013 za izvajanje programov ESS namenjenih
61.960.700 EUR. Do konca leta 2013 je bilo ZRSZ kot upravičencu izplačano iz
proračuna RS 57.183.784 EUR, kar predstavlja 92,29 % vseh planiranih sredstev.
Programi Prvi izziv, Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb in Subvencije za samozaposlitev 2010 so glede na stroške med
najbolj obsežnimi, kjer so zabeležene tudi najvišje realizacije. V tem obdobju je bilo
načrtovano, da se v programe ESS vključi 56.398 brezposelnih oseb. Delež realizacije
je znašal 62,46 %. Daleč najvišja realizacija vključenih oseb je bila dosežena pri
programu Za Pokolpje - aktivno in dejavno, saj je bilo zanimanje delodajalcev večje od
pričakovanega.

Tabela 24: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2013

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

1.120.000

1.195.086

1.779.247

346.970

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

106,7

9.250

9.113

98,52

1.585.748

89,12

7.000

9.931

141,87

540.466

155,77

500

748

149,60

realizacije
vključitve
****

Institucionalno
usposabljanje in
priprave na
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
Razvoj in
promocija storitev
ter pripomočkov
za vseživljenjsko
karierno
orientacijo
brezposelnih,
drugih iskalcev
zaposlitve in
neaktivnih
Za Pokolpje –
aktivno in dejavno
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Subvencija za
samozaposlitev –

12.750.000

12.668.842

99,36

14.264

3.934

27,58

1.500.000

0

0

900

199

22,11

15.790.000

15.685.552

99,34

14.600

3.958

27,11

Program 50PLUS

1.756.440

1.752.455

99,77

660

672

101,82

Prvi izziv

20.311.651

17.238.465

84,87

2.802

239

8,53

6.200.000

6.137.952

99,00

6.422

6.435

100,20

406.392

379.218

93,31

0

0

61.960.700

57.183.784

92,29

56.398

35.229

v letu 2010
Samozaposlovanje
2014
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih
osebe

Usposabljanje na
delovnem mestu
2012/2013
Priložnost zame
Skupaj

62,46

Vir: Letno poročilo 2013, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2014.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2013 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2013 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Med glavne razloge za doseganje slabše realizacije sredstev v letu 2013 štejem
predvsem negotovo gospodarsko situacijo. Težave je predstavljal tudi čas za pripravo
zahtevkov za povračilo glede na izplačila iz proračuna in precejšnje število operacij z
relativno majhnimi zneski izplačil iz proračuna. Vsi projekti niso bili 100% realizirani,
bila so tudi vračila iz naslova nepravilnosti v programih Prvi izziv in Priložnost zame.
Nekatere operacije (Subvencije za samozaposlitev 2010) so bile šele konec leta 2013
potrjene, kar pomeni velik del neporabljenih sredstev za leto 2013. Pri izvajanju
programa Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb so
v prvi polovici leta 2013 obstajale težave zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja
podatkov s strani DURS-a. Število udeležencev je bilo možno prikazati šele po
zaključku programa, zato je bila zabeležena nižja stopnja realizacije vključenih oseb.
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Pri nekaterih programih so bile tudi težave z aplikacijo ISARR, kar je povzročilo zamik
pri izvrševanju plačil.229

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2014
Iz podatkov v tabeli 25 ugotavljam, da je bilo v letu 2014 za izvajanje programov ESS
planiranih več sredstev kot jih je bilo realiziranih. Do konca leta 2014 je bilo za
izvajanje programov ESS realiziranih 43.140.480 EUR sredstev, kar predstavlja 89,96
% vseh planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo planiranih za program
Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb in program
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013. V tem obdobju je bilo načrtovanih
skupaj 53.208 vključitev brezposelnih oseb. Realiziranih je bilo 92,42 % vseh
planiranih vključitev.

Tabela 25: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2014

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

5.000.000

4.994.697

3.165.599

2.849.039

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

99,89

9.250

14.505

156,81

90,0

2.000

26.123

1.306,15

realizacije
vključitve
****

Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
Razvoj in
promocija storitev
ter pripomočkov
za vseživljenjsko
karierno
orientacijo
brezposelnih,
drugih iskalcev
zaposlitve in
neaktivnih

229
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2013, ZRZS, Ljubljana 2014, str. 44.
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Za Pokolpje –
aktivno in dejavno

424.631

215.147

50,67

400

278

69,50

7.502.896

7.225.289

96,3

14.264

217

1,52

3.000.000

1.650.000

55,00

900

132

14,67

9.450.000

8.951.135

94,72

15.690

1.152

7,34

8.041.907

97,00

6.422

5.123

79,77

Subvencija za
samozaposlitev –
v letu 2010
Samozaposlovanje
2014
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih
osebe
Usposabljanje na
delovnem mestu

8.290.626

2012/2013
Zaposli me plus

5.000.000

4.780.000

95,60

1000

983

98,30

Prvi izziv

1.210.000

20.000

1,65

2802

0

0,00

Program 50PLUS

3.815.910

3.528.314

92,46

0

1

0,00

1.091.780

880.468

80,65

480

663

138,13

4.500

4.484

99,64

0

0

0,00

47.955.942

43.140.480

89,96

53.208

49.177

92,42

Projektno učenje
za mlajše odrasle PUM
Priložnost zame
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2014, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2015.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2014 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2014 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Kljub okrevanju gospodarske rasti v letu 2014 je bil delež realiziranih sredstev
sorazmerno nizek, nižji kot leta 2013. Programe so izvajala predvsem partnerstva, kjer
ni bilo mogoče pričakovati 100% realizacije. Težave so nastale ob koncu obdobja, ker
ni bilo mogoče pravočasno sprostiti dodeljenih sredstev na posameznih operacijah.
Dolgotrajno potrjevanje instrumentov, ki se financirajo iz sredstev ESS in čas za
pripravo zahtevkov za povračilo zahteva dodatne nevšečnosti pri izvajanju programov
APZ. Ker so se nekateri programi (Prvi izziv, PUM) začeli izvajati kasneje, kot je bilo
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načrtovano in zaradi zahtevnega spremljanja v sistemu ISARR, je bilo v letu 2014
precej nerealiziranih sredstev.230

Analiza sredstev za programe ESS v letu 2015
Iz podatkov v tabeli 26 izhaja, da je bilo v letu 2015 za izvajanje programov ESS
namenjenih 28.037.270 EUR. Do konca leta 2015 je bilo ZRSZ kot upravičencu iz
proračuna RS izplačanih 25.424.912 EUR, kar predstavlja 90,68 % vseh planiranih
sredstev. Programi Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko
karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih,
Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK ter Za Pokolpje – aktivno in dejavno,
so bili stroškovno med najvišjimi. V letu 2015 se je načrtovalo, da se v programe ESS
vključi 11.390 oseb. Daleč najvišja realizacija vključenih oseb je bila dosežena pri
programu Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno
orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih, saj je bilo v ta
program zaradi velikega zanimanja vključenih kar 27.956 brezposelnih oseb.

Tabela 26: Planirana in realizirana sredstva programov APZ financiranih iz ESS
v RS ter planirane in realizirane vključitve v programe za leto 2015

Programi

Planirana

Realizirana

Delež

višina

poraba

realizacije

sredstev

sredstev

sredstev

*

**

***

5.000.000

4.477.624

6.350.000

5.677.480

Delež

Število

Število

planiranih

vključenih

oseb

oseb

89,55

820

765

93,29

89,41

4.000

6.568

164,20

realizacije
vključitve
****

Iz faksa takoj
praksa/Spodbujanje
prvih delovnih
izkušenj mladih z
izpopolnjevanjem
za konkretno
delovno mesto
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
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Razvoj in
promocija storitev
ter pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo

7.045.134

6.974.683

99,00

1.500

27.956

1.863,73

1.287.581

1.254.974

97,47

480

153

31,88

8.000.000

6.882.346

86,03

4250

4286

100,85

330.185

134.007

40,59

340

420

123,53

24.370

23.798

97,65

0

0

0

28.037.270

25.424.912

90,68

11.390

40.148

352,48

brezposelnih,
drugih iskalcev
zaposlitve in
neaktivnih
Projektno učenje za
mlajše odrasle PUM
Usposabljanje na
delovnem mestu
2015
Za Pokolpje –
aktivno in dejavno
Program 50PLUS
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2015, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2016.
Opomba:
* Planirana višina sredstev po pogodbi med NPP in KU v letu 2015 (v EUR).
** Realizirana poraba sredstev po zahtevkih KU v obdobju 2015 (v EUR).
*** Delež realiziranih sredstev po zahtevkih KU od planiranih po pogodbi (v %).
**** Delež realiziranih vključitev od vseh planiranih v obdobju poročanja (v %).

Zaradi boljših gospodarskih razmer v letu 2015 so bila spodbudna gibanja na trgu dela.
Razlog za manjši obseg vključitev oseb v programe APZ v letu 2015 je poleg nizkega
obsega planiranih sredstev tudi v dejstvu, da se je z zagotovljenimi sredstvi financiralo
veliko število vključitev v programe iz leta 2014. Poleg tega imamo podatke le za
število vključenih v programe, pri katerih so delodajalci oddali zahtevek za izplačilo
stroškov. Dejansko pa vsi delodajalci niso oddali zahtevka za izplačilo stroškov.
Pojavile so se tudi težave pri pripravi zahtevkov v informacijskem sistemu ISARR, kar
je posledično privedlo do počasnejšega črpanja sredstev. Pozna potrditev nekaterih
operacij (Samozaposlovanje 2014) kakor tudi sklenitev pogodbe s financerjem pomeni
tudi del neporabljenih sredstev za leto 2015. V programe APZ za leto 2015 niso bila
vključena sredstva iz nove finančne perspektive za obdobje 2014-2020, saj je izvajanje
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novega Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020 odvisno od vzpostavitve sistema črpanja.231

V nadaljevanju sem povzela financiranje programov s sredstvi ESS v obdobju 20072015, ki so se izvajali v okviru ukrepov APZ.

Tabela 27: Prikaz planiranih in realiziranih sredstev za programe ESS na ZRZS
v obdobju 2007-2015
Planirana
Leto

sredstva

Realizirana sredstva
(EUR)

(EUR)

Delež
realizacije
(%)

2007

22.775.423

11.447.806

50,26

2008

9.749.454

9.284.139

95,23

2009

100.476.612

40.098.426

39,91

2010

84.716.041

53.010.267

62,57

2011

76.702.854

57.339.757

74,76

2012

31.000.520

27.267.298

87,96

2013

61.960.700

57.183.784

92,29

2014

47.955.942

43.140.480

89,96

2015

28.037.270

25.424.912

90,68

Skupaj

463.708.079

324.311.406

69,94

Vir: Finančne tabele - Letno poročilo OP RČV in Realizacija sredstev ESS na ZRZS med leti 20072015, ZRZS, Ljubljana 2008-2016.

Kot je razvidno iz tabele 27, Slovenija ni počrpala vseh planiranih sredstev za
programe, ki sem jih analizirala v magistrski nalogi. V obdobju 2007-2015 je bilo za
izvajanje programov ESS, ki sem jih obravnavala, realiziranih 324.311.406 EUR
sredstev, kar predstavlja 69,94 % vseh planiranih sredstev. Največji delež realizacije
sredstev za programe ESS v višini 95,23 % je bil dosežen v letu 2008. V letu 2009, ko
se je brezposelnost v Sloveniji povečevala, pa je bilo pridobljeno znatno manj sredstev,
kot jih je bilo planiranih. Največ sredstev ESS, v višini 57.339.757 EUR, je Slovenija

231

Letno poročilo 2015, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2016.
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za programe APZ porabila v letu 2011. Okrepljeno izvajanje programov APZ in
izvajanje intervencijskih zakonov je močno povečalo izdatke za aktivno politiko v letih
2010 in 2011. Zmanjšanje sredstev ESS v letih 2014 in 2015 za aktivne programe je z
vidika zmanjševanja naraščajočih neskladij neprimerno, kar lahko dolgoročno vodi k
ohranjanju visoke brezposelnosti.
Razlogi za manjše črpanje sredstev za programe ESS so naslednji232:


Razdrobljeni ukrepi, sistemske pomanjkljivosti, vnašanje podatkov in računov v
ISARR, večje število izvajalskih institucij in posledično izredno veliko število
instrumentov slabšajo učinkovitost črpanja sredstev ESS.



Postopki preverjanja podatkov po uradni dolžnosti, po oddaji vloge za posamezno
izplačilo in pred sklepanjem pogodbe za dodelitev izplačila, preko institucij javne
uprave, trajajo predolgo.



Postopki so se podaljševali tudi, ker so delodajalci zahtevke za povračilo stroškov
običajno izstavili po zaključenem pogodbenem obdobju, torej po zaključenih
programih usposabljanja, izobraževanja ali zaposlovanja, kar je lahko pomenilo tudi
več kot enoletni zamik. Rok za predložitev zahtevka za posamezni program je bil
namreč točno določen.



Manjši odziv delodajalcev na javne razpise zaradi zaostrene gospodarske krize.



Manjši interes prijaviteljev v primeru novih programov, ki še niso poznani.



Nekateri delodajalci so oddali zahtevke za izplačilo po roku za predložitev.



Nekateri zahtevki za izplačilo so bili nepopolni, kar je podaljšalo zamik v izplačilih.



Za večino programov APZ je bilo potrebno v skladu z Navodili za izvajanje
programa obsežnejše administrativno spremljanje, zato se je velik delež
delodajalcev odločil, da vseh dokazil, potrebnih za sofinanciranje stroškov, ne bo
zbiral in predložil.



Veliko stroškov, ki so jih delodajalci želeli uveljavljati v okviru posameznega
programa iz različnih razlogov ni bilo upravičenih do sofinanciranja ( vsebine niso
bile predvidene ob vlogi, stroški niso nastali v pogodbenem obdobju, mentorji so
bili iz hčerinskih podjetij, številni drugi zunanji izvajalci niso bili registrirani za

232

Letno poročilo 2007-2015 OP RČV in Realizacija sredstev ESS 2007-2015 na ZRZS, ZRZS,

Ljubljana 2008-2016.
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izobraževalno dejavnost, delodajalci so uveljavljali na isti delovni dan dvojne
stroške – hkrati za pripravo na usposabljanje in samo izvedbo usposabljanja, vrsta
stroška npr. svetovanje ni upravičena do sofinanciranja itd.).


Vzporedno so se izvajali tudi drugi programi APZ, povezani s sofinanciranjem
usposabljanja, izobraževanjem ali zaposlovanjem zaposlenih.



Nekatera podjetja, ki so se prijavila na javni razpis programov APZ, so prenehala z
dejavnostjo zaradi stečaja, likvidacije, prisilne poravnave ali drugih razlogov.



Pri nekaterih uporabnikih sredstev ESS so bile ugotovljene nepravilnosti in
nenamenska poraba sredstev.



Delodajalci so pri nekaterih programih s pogodbo rezervirali maksimalni možni
predviden strošek za izobraževanje in usposabljanje za posameznega delavca
vendar se je že iz preteklih javnih razpisov, s katerimi so delodajalci bili
sofinancirani, pokazal največji delež realizacije sklenjenih pogodb.



Pri nekaterih razpisih so bili delodajalci k usposabljanju oz. izobraževanju delavcev
zakonsko zavezani, medtem ko je bilo izobraževanje oz. usposabljanje običajno
stvar dogovora v odnosu med delodajalcem in njegovim zaposlenim. V izvajanju
programov so delavci bili tudi na bolniškem dopustu, kar se je odražalo v manj
kvalitetni izpeljavi le-tega oziroma v tem, da usposabljanje oz. izobraževanje ni bilo
izvedeno v zadostnem obsegu, zato je bila dosežena nižja finančna realizacija.



Težave so bile vidne pri nekaterih programih, saj je le malo delodajalcev lahko
oddalo ponudbo na javno povabilo, kjer so morali izpolnjevati definicijo nevladnih
organizacij, ki pa je ozka, zato je večina delodajalcev, ki bi sicer ustrezali, izpadlo.
Posledično je bilo manj vključitev in nizka celotna realizacija na programu.



Sredstva so v nekaterih primerih počrpana nekoliko počasneje, kot je bilo
načrtovano, predvsem zaradi kasnejšega začetka projekta. Nekaj težav se je pojavilo
pri določanju stroškov za posamezno aktivnost, ker se pogosto stroški nanašajo na
dve ali celo več aktivnosti in skoraj ni bilo možno teh stroškov natančno razdeliti.



Preobsežna dokumentacija in zahtevana dokazila pri postopkih poročanja za
upravičence.

Menim, da bi se povečala uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev ESS, če bi se
izboljšala komunikacija z upravičenci sredstev že v fazi pridobivanja dovoljenj in
priprave projektov, pa tudi v fazi priprave dokumentacije za izplačilo. Večji uspeh bi
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dosegli, če bi bila navodila za prijavo na posamezni razpis napisana bolj razumljivo in
preprosto, če bi bilo potrebno manj administrativnega dela in bi se postopki odobritve
skrajšali.

4.3 Vpliv porabe sredstev ESS na zaposlovanje v RS

Kako uspešna je Slovenija pri črpanju sredstev ESS za ohranjanje in večanje
zaposlenosti, sem ugotavljala z analizo programov APZ in oblikovanimi kazalniki. Po
posameznih letih sem posebej opredelila programe APZ, ki se financirajo s sredstvi
ESS, koliko oseb je bilo vključenih v programe in koliko od teh oseb je program tudi
uspešno končalo in se navsezadnje zaposlilo v času trajanja programa ter v obdobju 12
mesecev po zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Analiza programov za leto 2007
Razmere in gibanja na trgu dela so bili v letu 2007 sorazmerno ugodni. Ključna
problema na trgu dela sta bila še vedno nizka stopnja zaposlenosti starejših in visok
delež dolgotrajno brezposelnih. Programi povečevanja zaposljivosti brezposelnih in
zaposlenih so pomemben del ukrepov zviševanja zaposlenosti.233
Iz tabele 28 izhaja, da je v letu 2007 bilo 36.701 oseb vključenih v programe APZ, ki
so bili sofinancirani s sredstvi ESS. Na podlagi programa Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (JR 2006) je bilo vključenih največ,
11.217 oseb. Program Formalno izobraževanje 2006/2007 je s pomočjo sredstev ESS
brezposelnim osebam zagotovil največ zaposlitev (423 novih zaposlitev).

233

Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006, ZRZS, Ljubljana 2008, str.29.
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Tabela 28: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2007
Število udeležencev s

Število

uspešno končanim

izhodov v

programom

zaposlitev

*

**

694

601

266

2.898

1.764

423

134

97

23

104

104

104

10.068

10.020

/

5.234

5.189

/

6.175

6.120

/

11.217

10.927

/

177

177

177

36.701

34.999

993

Število
Programi

vključenih
oseb

Usposabljanje na delovnem
mestu za leto 2007
Formalno izobraževanje
2006/2007
Projektno učenje za mlajše
odrasle – PUM) 2006/2007
Projekti zaposlitvenih
programov pri neprofitnih
delodajalcih, 2007
Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih iz sektorja v
preoblikovanju (JR 2005)
Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih v perspektivnih
sektorjih (JR 2005)
Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih iz sektorja v
preoblikovanju (JR 2006)
Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih v perspektivnih
sektorjih (JR 2006)
Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših 2, 2007
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2007, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2008.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.
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Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2007
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2007
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 34.999 / 36.701 = 0,9536 = 95,36%
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2007 je razvidno, da je kar 95,36 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Delež tistih, ki so uspešno končali
programe ESS, je sorazmerno visok, deloma zaradi ugodne gospodarske rasti deloma
pa zaradi dejstva, da večino vključenih predstavljajo vključeni v programe
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2007
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2007
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 993 / 36.701 = 0,0270 = 2,70%
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2007 razberem, da je 2,70 %
vključenih oseb na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev. Izkazan nizek delež
zaposljivosti kaže dejstvo, da so se v tem letu osebe vključevale v programe
Usposabljanje in izobraževanje, kar neposredno ni vplivalo na njihovo zaposljivost, je
pa omogočilo njihovo večjo mobilnost in fleksibilnost pri zaposlovanju.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2007
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2007

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 993 / 71.336 = 0,0139 = 1,39%

Kot izhaja iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za leto 2007, je
1,39 % registriranih brezposelnih s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev.

160

Iz registra podatkov ZRSZ povzemam, da je z njegovim posredovanjem v letu 2007
pridobilo zaposlitev 49.117 brezposelnih oseb,234 s sofinanciranjem ESS je bila
omogočena zaposlitev 993 brezposelnim osebam, kar prestavlja 2,02 % vseh zaposlitev.

Analiza programov za leto 2008

Ugodna gospodarska gibanja so se nadaljevala tudi v letu 2008, ko pa so se zaradi
upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti in negotovosti, ki jo je povzročila svetovna
finančna kriza ob koncu leta, postopoma pričela slabšati. To se je odrazilo tudi na trgu
dela, saj se je število aktivnih oseb začelo postopoma zniževati.235
Iz tabele 29 je razvidno, da je v letu 2008 bilo s pomočjo sredstev ESS v programe APZ
vključenih 8.704 oseb. Največ, 3.771 oseb, je bilo vključenih v program Usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (JR 2006). Program
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008 je omogočil kar 440 zaposlitev, program
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007-2008 pa 421 zaposlitev, medtem ko je
program Formalno izobraževanje 2006/2007 nudil le 3 zaposlitve.
Tabela 29: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2008
Število udeležencev
Programi

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Usposabljanje na
delovnem mestu za

1

0

0

1.105

922

421

leto 2007
Usposabljanje na
delovnem mestu za
leto 2007-2008

234

Letno poročilo 2007, ZRZS, Ljubljana 2008, str. 5.

235

Letno poročilo 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2009, str. 7.
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Usposabljanje na
delovnem mestu za

1.120

904

440

22

22

3

164

0

0

591

580

/

1.061

1.060

/

120

117

/

3.771

3.771

/

749

749

/

leto 2008
Formalno
izobraževanje
2006/2007
Pomoč pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih žensk 2
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v
preoblikovanju (JR
2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih (JR 2005)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih iz
sektorja v
preoblikovanju (JR
2006)
Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih (JR 2006)
Sofinanciranje
stroškov
spodbujanja

162

podjetništva za leto
2008
Skupaj

8.704

8.125

864

Vir: Letno poročilo 2008, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS Ljubljana 2009.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2008
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2008
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 8.125 / 8.704 = 0,9334 = 93,34 %
Iz podatkov za leto 2008 ugotavljam, da je kar 93,34 % vključenih oseb uspešno
zaključilo programe ESS. Ugotavljam, da je visok delež uspešnosti programov ESS,
posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanja in
izobraževanja v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih
v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti kot v programe Usposabljanje na
delovnem mestu.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2008
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2008
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 864 / 8.704 = 0,0993 = 9,93 %
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2008 razberem, da je 9,93 %
vključenih oseb na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev. Ocenjujem, da je delež
tistih, ki so s pomočjo programov ESS dobili zaposlitev, sorazmerno nizek. V tem
obdobju so se izvajale predvsem aktivnosti usposabljanja in izobraževanja, ki so bile
namenjene zaposlenim za izboljšanje znanja, usposobljenosti ter pridobitev delovnih
spretnosti in veščin.
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Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2008
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2008

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 864 / 63.216 = 0,0136 = 1,36
%

Kot je razvidno iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za leto 2008,
je 1,36 % registriranih brezposelnih s finančno podporo ESS dobilo zaposlitev. Zaradi
nestabilnih pogojev v gospodarstvu in manjšega obsega dela je bil manjši interes
delodajalcev za zaposlovanje brezposelnih oseb.
Po podatkih ZRZS se je v letu 2008 na novo zaposlilo 41.671 brezposelnih oseb,236 ESS
pa je omogočil zaposlitev 864 brezposelnim osebam, kar predstavlja 2,07 % vseh
zaposlitev.

Analiza programov za leto 2009
V začetku 2009 so se trendi upadanja gospodarske rasti še dodatno okrepili, poslabšali
so se pogoji poslovanja, podjetja so se soočila z naraščajočimi likvidnostnimi težavami,
povečala se je plačilna nedisciplina. Razmere na trgu dela so se poslabšale z zamikom.
Hkrati z zmanjševanjem zaposlenosti se je povečevala brezposelnost. Naraščali so
deleži ranljivih kategorij kot so ženske, starejši, dolgotrajno brezposelni, invalidi,
iskalci prve zaposlitve, osebe z nižjo izobrazbo ipd. 237

236

Letno poročilo 2008, ZRZS, Ljubljana 2009, str. 7.

237

Letno poročilo 2009 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2010, str. 31.
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Zgoraj naštete ključne posledice krize se odražajo tudi pri izvajanju APZ, še posebej se
kaže zahteva po dodatni krepitvi APZ. Iz tabele 30 razberem, da je v letu 2009 bilo
34.018 oseb vključenih v programe APZ, ki so bili sofinancirani s sredstvi ESS. Na
podlagi programa Usposabljanje zaposlenih, ki so na začasnem čakanju na delo, je bilo
vključenih največ, kar 16.277 oseb. Največ zaposlitev sta omogočila program
Subvencija za samozaposlitev – v letu 2009 (1.660 brezposelnih oseb je dobilo
zaposlitev) in program Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010 (1.563
brezposelnih oseb je dobilo zaposlitev).
Tabela 30: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2009
Število udeležencev

Programi APZ

Število vključenih
oseb

s uspešno

Število izhodov v

končanim

zaposlitev

programom

**

*
Znanje uresničuje sanje

271

0

/

6.365

6.365

/

16.277

578

/

2.959

2.959

1.660

1.435

1.175

933

138

138

49

Izobraževanje in
usposabljanje za
konkurenčnost in
zaposljivost – leto
2008
Usposabljanje
zaposlenih, ki so na
začasnem čakanju na
delo
Subvencija za
samozaposlitev – v letu
2009
Spodbujanje
zaposlovanja za krajši
delovni čas
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
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brezposelnih oseb
2009/2010
Usposabljanje na
delovnem mestu

2.507

2.507

1.563

431

431

288

44

44

3

2.902

2.902

1.434

35

35

23

43

43

9

31

31

10

580

580

/

2009/2010
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za
zaposlitev
diplomantov/Absolvent
– aktiviraj in zaposli
se!
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih osebe
Spodbujanje
zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb
Spodbujanje
zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb
Spodbujanje
zaposlovanja
dolgotrajno
brezposelnih oseb
Spodbujanje
vključevanja invalidov
in drugih funkcionalno
oviranih oseb na trg
dela, njihovih enakih
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možnosti in socialne
vključenosti
Skupaj

34.018

17.788

5.972

Vir: Letno poročilo 2009, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2010.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2009
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2009
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 17.788 / 34.018= 0,5229 = 52,29 %
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2009 izhaja, da je samo 52,29 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Delež tistih, ki so uspešno končali
programe ESS, je sorazmerno nizek, zaradi dejstva, ker največji delež vključenih oseb
predstavljajo vključeni v program Usposabljanje zaposlenih, ki so na začasnem čakanju
na delo, in so imeli nizko stopnjo uspešnosti programov ESS.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2009
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2009
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 5.972 / 34.018= 0,1755 = 17,55%
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2009 razberem, da je 17,55 %
vključenih oseb na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev. Ugotavljam, da je na tako
sorazmerno nizek delež zaposljivosti vplivalo predvsem izvajanje programov za
zaposlene.
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Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2009
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2009

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 5.972 / 86.354 = 0,0691 =
6,91 %
V letu 2009 je bilo 86.354 povprečno število registriranih brezposelnih oseb. Iz
Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb je razvidno, da je v letu 2009
kar 6,91 % registriranih brezposelnih s pomočjo sredstev ESS pridobilo zaposlitev.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prijavah v pokojninsko
(ZZZS), invalidsko in zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2009 zabeleženih 111.380
vseh novih zaposlitev.238 S pomočjo sredstev ESS je dobilo zaposlitev 5.972
brezposelnih oseb, kar predstavlja 5,36 % vseh zaposlitev.

Analiza programov za leto 2010

V letu 2010 se je gospodarska aktivnost ponovno okrepila. Na trgu dela so se razmere
nekoliko izboljšale, kljub pozitivni gospodarski rasti pa se je brezposelnost zvišala tudi
v tem letu. Posledice več kot dvoletnih gospodarskih težav so posebej prizadele težje
zaposljive osebe, zato ne preseneča, da sta v letu 2010 začela hitro naraščati deleža
dolgotrajno brezposelnih ter brezposelnih, starejših od 50 let, kar zahteva, da se temu
primerno prilagodijo programi APZ.239
Iz tabele 31 razberem, da je v letu 2010 bilo 34.132 oseb vključenih v programe APZ,
ki so bili sofinancirani s sredstvi ESS. Na podlagi programa Institucionalno
usposabljanje in priprave na NPK je bilo vključenih največ, kar 10.669 oseb. Največ
zaposlitev v letu 2010 sta omogočila program Institucionalno usposabljanje in priprave

238

Letno poročilo 2009, ZRZS, Ljubljana 2010, str. 30.

239

Letno poročilo 2011 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2012, str. 7.
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na NPK (4.836 zaposlitev) in Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011 (3.229
zaposlitev).

Tabela 31: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2010
Število udeležencev

Programi

Število vključenih
oseb

s uspešno

Število izhodov v

končanim

zaposlitev

programom

**

*
Znanje uresničuje sanje

6.226

2.937

/

3.021

3.021

/

1.180

1.180

765

75

47

47

3.289

3.289

2.033

4.129

4.129

2.353

10.669

8.595

4.836

13

13

4

558

558

203

Usposabljanje
zaposlenih, ki so
napoteni na začasno
čakanje na delo
Subvencije za
samozaposlitev – v letu
2009
Spodbujanje
zaposlovanja za krajši
delovni čas
Subvencije za
samozaposlitev 2010
Zaposli.me /
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih oseb
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2010
Spodbujanje
zaposlovanja
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dolgotrajno
brezposelnih oseb
2009/2010
Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za
zaposlitev

105

105

10

4.867

4.867

3.229

34.132

28.741

13.480

diplomantov/Absolvent
– aktiviraj in zaposli
se!
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2010, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2011.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2010
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2010
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 28.741 / 34.132= 0,8420 = 84,20 %
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2010 razberem, da je 84,20 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Ocenjujem, da je delež tistih, ki so
uspešno končali programe ESS, sorazmerno visok, saj največji delež uspešno
vključenih predstavljajo vključeni v programe Institucionalno usposabljanje in priprave
na Nacionalne poklicne kvalifikacije.
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Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2010
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2010
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 13.480 / 34.132= 0,3949 = 39,49%
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2010 izhaja, da je kar 39,49 %
vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev. Ugotavljam, da je nizek
delež zaposljivosti posledica izvajanja programov, ki so v večini vključevali že
zaposlene osebe.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2010
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2010

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 13.480 / 100.504 = 0,1341 =
13,41 %

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb izhaja, da je v letu 2010 s
finančno podporo ESS dobilo zaposlitev kar 13,41 % registriranih brezposelnih oseb.
Po podatkih ZRZS se je v letu 2010 na novo zaposlilo 104.134 brezposelnih oseb, 240
ESS pa je omogočil zaposlitev 13.480 brezposelnim osebam, kar prestavlja 12,94 %
vseh zaposlitev.

240

Letno poročilo 2010, ZRZS, Ljubljana 2011, str. 2.
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Analiza programov za leto 2011
Gospodarska kriza se je nadaljevala tudi v letu 2011. Negotovost je še naprej glavna
ovira, ki zavira okrevanje celotnega gospodarstva, to pa se seveda odraža tudi na trgu
dela, saj se je brezposelnost kljub ukrepom APZ povečevala.241
Iz tabele 32 je razvidno, da je v letu 2011 bilo s pomočjo sredstev ESS v programe APZ
vključenih 38.320 oseb. Največ, 11.895 oseb, je bilo vključenih v program
Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo. Največ zaposlitev
v letu 2011 so omogočili program Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011 (3.742
zaposlitev), program Subvencije za samozaposlitev 2010 (3.162 zaposlitev) in program
Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK (2.582 zaposlitev).
Tabela 32: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2011
Število udeležencev
Programi

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Usposabljanje
zaposlenih, ki so
napoteni na začasno

11.895

11.895

4.191

4.191

2.740

2.740

6.229

3.875

/

čakanje na delo
Subvencija za
samozaposlitev 2010

3.162

Zaposli.me /
Spodbujanje
zaposlovanja težje

1.712

zaposljivih
brezposelnih oseb
Institucionalno
usposabljanje in

2.582

priprave na NPK
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Usposabljanje
absolventov na
delovnem mestu in
subvencija za

342

180

89

6.205

6.205

3.742

370

370

77

77

48

6.271

2.405

/

38.320

31.938

11.335

zaposlitev
diplomantov/
Absolvent – aktiviraj
in zaposli se!
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko

/

karierno orientacijo
brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Priložnost zame
Znanje uresničuje
sanje
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2011, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2012.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2011
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2011
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 31.938 / 38.320= 0,8334 = 83,34 %
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Po izračunu Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2011 ugotavljam, da kar
83,34 % vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Visok delež uspešnosti
lahko pripišem udeležencem, ki so v večini uspešno opravili program Usposabljanje
zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo, in jim je omogočil večjo
konkurenčnost na trgu dela in s tem večjo zaposljivost.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2011
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2011
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 11.335 / 38.320= 0,2957 = 29,57 %
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2011 razberem, da je 29,57 %
vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev. Ocenjujem, da je delež
tistih, ki so se zaposlili, sorazmerno nizek. Največji delež vključenih predstavljajo
udeleženci, ki so vključeni v program Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na
začasno čakanje na delo, ki ni omogočal novih zaposlitev.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2011
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2011

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 11.335 / 110.692 = 0,1024 =
10,24 %

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za leto 2011 izhaja, da je
10,24 % registriranih brezposelnih na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev.
Po podatkih ZZZS, ki so bile izvedene na podlagi predhodno prijavljenih prostih
delovnih mest, je bilo v letu 2011 zabeleženih 118.298 vseh novih zaposlitev.242 S
pomočjo sredstev ESS je dobilo zaposlitev 11.335 brezposelnih oseb, kar predstavlja
9,58 % vseh zaposlitev.

242

Letno poročilo 2011, ZRZS, Ljubljana 2012, str. 28.
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Analiza programov za leto 2012
Zaradi počasne gospodarske rasti v letu 2012 so se razmere na trgu dela znova
poslabšale, zato je zaposlenost ostala na nižji ravni kakor je bila pred letom dni.243
Precej se je zmanjšal delež vključenih dolgotrajno brezposelnih starejših in nizko
izobraženih, močno se je znižala tudi vključenost brezposelnih v programe
usposabljanja in izobraževanja, kar je problematično z vidika odpravljanja strukturnih
neskladij na trgu dela. Kljub povečanju strukturnih problemov na trgu dela v letu 2012,
je število brezposelnih oseb, vključenih v programe APZ, močno upadlo. Slabe razmere
na trgu dela imajo vpliv tudi na izvajanje programov ESS, saj so mnogi instrumenti
prilagojeni razmeram, hkrati pa se počasneje črpajo sredstva, saj podjetja težje
pridobivajo sredstva.244
Zgoraj naštete ključne posledice krize se odražajo tudi pri izvajanju APZ, še posebej se
kaže zahteva po dodatni krepitvi APZ. Iz tabele 33 razberem, da je bilo v letu 2012
17.640 oseb vključenih v programe APZ, ki so bili sofinancirani s sredstvi ESS. Na
podlagi programa Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK, je bilo vključenih
največ, kar 6.502 oseb. Največ zaposlitev sta omogočila program Institucionalno
usposabljanje in priprave na NPK (2.734 brezposelnih oseb je dobilo zaposlitev) in
program Prvi izziv (2.028 brezposelnih oseb je dobilo zaposlitev).
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Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o urejanju trga dela v letu 2012, ZRZS, Ljubljana 2013,

str. 3.
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Letno poročilo 2012 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, ZRZS, Ljubljana 2013, str. 7.
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Tabela 33: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2012
Število udeležencev
Programi APZ

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Subvencija za
samozaposlitev – v

2.706

2.706

1.999

1.457

1.457

863

6.502

5.649

2.734

8

8

/

1.644

1.644

16

1.770

1.494

/

56

11

11

848

828

219

Prvi izziv

2.649

2.028

2.028

Skupaj

17.640

15.825

7.870

letu 2010
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih osebe
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo
brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Usposabljanje na
delovnem mestu
2012/2013
Priložnost zame
Za Pokolpje –
aktivno in dejavno

Vir: Letno poročilo 2012, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2013.
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Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2012
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2012
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 15.825/ 17.640= 0,8971 = 89,71 %
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2012 izhaja, da je 89,71 % vključenih
oseb uspešno zaključilo programe ESS. Delež tistih, ki so uspešno končali programe
ESS, je sorazmerno visok, zaradi dejstva, ker največji delež vključenih predstavljajo
vključeni v program Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK, in so imeli
visoko stopnjo uspešnosti programov ESS.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2012
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2012
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 7.870/ 17.640= 0,4461 = 44,61 %
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 20012 razberem, da je 44,61 %
vključenih oseb na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev. Ugotavljam, da je na tako
sorazmerno dober delež zaposljivosti vplivalo predvsem redno izvajanje programov za
zaposlene.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2012
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2012
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Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 7.870/ 110.183 = 0,0714 = 7,14
%
V letu 2012 je bilo 110.183 povprečno število registriranih brezposelnih oseb. Iz
Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb je razvidno, da je v letu 2012
kar 7,14 % registriranih brezposelnih s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prijavah v pokojninsko
(ZZZS), invalidsko in zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2012 zabeleženih 110.613
vseh novih zaposlitev.245 S pomočjo sredstev ESS je dobilo zaposlitev 7.870
brezposelnih oseb, kar predstavlja 7,11 % vseh zaposlitev.

Analiza programov za leto 2013
V letu 2013 se je zaposlenost prilagodila nižji ravni gospodarske dejavnosti, kar se je
odražalo tudi na brezposelnosti. Zaradi velikih strukturnih problemov na trgu dela je
pomembna naloga APZ, da okrepi in poveča učinkovitost programov APZ. Glede na
napovedi je bil trend gibanja brezposelnosti tudi v prihodnje neugoden, zato je bilo
smiselno zmanjšati število brezposelnih in jih vključiti v različne programe APZ in tako
prispevati k hitrejšemu okrevanju trga dela. Največji izziv na področju trga dela še
vedno obstaja dolgotrajna brezposelnost, brezposelnost mladih, starejši brezposelni in
poklicna neskladja.246
Iz tabele 34 razberem, da je v letu 2013 bilo 35.229 oseb vključenih v programe APZ,
ki so bili sofinancirani s sredstvi ESS. Na podlagi programa Razvoj in promocija
storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve in neaktivnih je bilo vključenih največ, kar 9.931 oseb. Največ
zaposlitev v letu 2013 sta omogočila program Institucionalno usposabljanje in priprave

245

Letno poročilo 2012, ZRZS, Ljubljana 2013, str. 130.

246

Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o urejanju trga dela v letu 2013, ZRZS, Ljubljana 2013,

str. 14.
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na NPK (3.994 zaposlitev) in program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb (2.443 zaposlitev).
Tabela 34: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2013
Število udeležencev
Programi

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Institucionalno
usposabljanje in

9.113

7.339

3.994

9.931

1.008

/

748

748

238

3.934

3.934

2

199

199

ni podatka

3.958

2.443

2.443

Program 50PLUS

672

10

6

Prvi izziv

239

239
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priprave na NPK
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo
brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Za Pokolpje –
aktivno in dejavno
Subvencija za
samozaposlitev – v
letu 2010
Samozaposlovanje
2014
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih osebe

179

Usposabljanje na
delovnem mestu

6.435

3.926

774

35.229

19.846

7.633

2012/2013
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2013, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2014.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2013
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2013
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 19.846/ 35.229= 0,5633 = 56,33 %
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2013 razberem, da je 56,33 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Ocenjujem, da je delež tistih, ki so
uspešno končali programe ESS, sorazmerno visok, ker največji delež uspešno
vključenih predstavljajo prav vključeni v program Institucionalno usposabljanje in
priprave na NPK, ki je imel visoko stopnjo uspešnosti zaključka programa.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2013
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2013
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 7.633/ 35.229= 0,2166 = 21,66 %
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2013 izhaja, da je kar 21,66 %
vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev. Ugotavljam, da je nizek
delež zaposljivosti posledica izvajanja programov APZ, ki neposredno niso omogočili
novih zaposlitev.
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Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2013
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2013

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 7.633/ 119.827 = 0,0637 =
6,37%

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb izhaja, da je za v letu 2013 s
finančno podporo ESS kar 6,37 % registriranih brezposelnih oseb dobilo zaposlitev.
Po podatkih ZRZS se je v letu 2013 na novo zaposlilo 111.301 brezposelnih oseb,247
ESS pa je omogočil zaposlitev 7.633 brezposelnim osebam, kar prestavlja 6,85 % vseh
zaposlitev.

Analiza programov za leto 2014
Zaradi okrevanja gospodarske aktivnosti se je brezposelnost v letu 2014 nekoliko
zmanjšala. Na zniževanje števila brezposelnih je pomembno vplivalo predvsem večje
število vključitev brezposelnih v programe APZ, večje zaposlovanje mladih zaradi
zakona o interventnih ukrepih na trgu dela in večje povpraševanje po kadrih ob
okrevanju gospodarske rasti. Ob trenutnih izzivih na trgu dela je pomembno
vključevanje čim večjega števila brezposelnih v ukrepe APZ, zlasti dolgotrajnih in
starejših brezposelnih oseb.248
Iz tabele 35 je razvidno, da je bilo v letu 2014 s pomočjo sredstev ESS v programe APZ
vključenih 49.177 oseb. Največ, 26.123 oseb, je bilo vključenih v program Razvoj in
promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih,
drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih. Največ zaposlitev v letu 2014 so omogočili
program Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK (3.565 zaposlitev), program
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 (3.331 zaposlitev) in program

247

Poslovno poročilo ZZZS za leto 2013, ZZZS, Ljubljana 2014, str. 21.

248

Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o urejanju trga dela v letu 2014, ZRZS, Ljubljana 2015,

str. 8.
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Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih osebe (1.152
zaposlitev).
Tabela 35: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2014
Število udeležencev
Programi

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Institucionalno
usposabljanje in

14.505

11.320

3.565

26.123

26.123

278

278

125

217

217

ni podatka

132

132

ni podatka

1.152

1.152

1.152

5.123

5.119

3.331

983

3

2

priprave na NPK
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo

/

brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Za Pokolpje –
aktivno in dejavno
Subvencija za
samozaposlitev – v
letu 2010
Samozaposlovanje
2014
Zaposli.me/
Spodbujanje
zaposlovanja težje
zaposljivih
brezposelnih osebe
Usposabljanje na
delovnem mestu
2012/2013
Zaposli me plus
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Program 50PLUS

1

1

0

663

430

/

49.177

44.775

8.173

Projektno učenje za
mlajše odrasle PUM
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2014, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana 2015.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2014
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2014
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 44.775/ 49.177= 0,9104 = 91,04 %
Po izračunu Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2014 ugotavljam, da je 91,04
% vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Visok delež uspešnosti lahko
pripišem udeležencem, ki so v večini uspešno opravili program Razvoj in promocija
storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve in neaktivnih, s katerim so dosegli večjo konkurenčnost na trgu
dela.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2014
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2014
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 8.173/ 49.177= 0,1661 = 16,61 %
Iz Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za leto 2014 razberem, da je le 16,61 %
vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS dobilo zaposlitev. Ocenjujem, da je delež
tistih, ki so se zaposlili, sorazmerno nizek. Največji delež vključenih predstavljajo
udeleženci, ki so vključeni v program Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za
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vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in
neaktivnih, kateri ni omogočal novih zaposlitev.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v letu 2014
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v letu 2014

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 8.173/ 120.109 = 0,0680= 6,80
%

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za leto 2014 izhaja, da je 6,80
% registriranih brezposelnih na podlagi programov ESS dobilo zaposlitev.

Po podatkih ZZZS, ki so bile izvedene na podlagi predhodno prijavljenih prostih
delovnih mest, je bilo v letu 2014 zabeleženih 118.298 vseh novih zaposlitev.249 S
pomočjo sredstev ESS se je zaposlilo 8.173 brezposelnih oseb, kar predstavlja 6,91 %
vseh zaposlitev.

Analiza programov za leto 2015
Skladno z okrepljeno in višjo gospodarsko rastjo v letu 2015 so bila tudi spodbudna
gibanja na trgu dela. Nov gospodarski zagon je prispeval k manjšemu odpuščanju že
zaposlenih oseb in postopno omogočil odpiranje novih delovnih mest. Brezposelnost
se je v letu 2015 še naprej zmanjševala, kljub manjšemu obsegu sredstev za izvajanje
ukrepov APZ. Vključevanje v ukrepe APZ je bistveno zaradi slabših strukturnih
značilnosti brezposelnosti, kjer gre predvsem za zaposljivost brezposelnosti mladih, kot
tudi dolgotrajno brezposelnih oseb.250

Iz tabele 36 razberem, da je bilo v letu 2015 v programe APZ, ki so bili sofinancirani
z ESS, vključenih 40.148 oseb. Na podlagi programa Razvoj in promocija storitev ter

249

Poslovno poročilo ZZZS za leto 2014, ZZZS, Ljubljana 2015, str. 30.

250

Drugo poročilo Delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela (maj 2015),

MDDSZ, Ljubljana 2015, str. 3-5.
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pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev
zaposlitve in neaktivnih je bilo vključenih največ, kar 27.956 oseb. Ker še ni preteklo
12 mesecev od zaključka programov, ki so se izvrševali v letu 2015, še nimam vseh
podatkov o številu zaposlitev, ki so jih omogočili omenjeni programi.
Tabela 36: Programi APZ, sofinancirani s pomočjo ESS, v letu 2015
Število udeležencev
Programi

Število vključenih

s uspešno končanim

oseb

programom
*

Število izhodov v
zaposlitev
**

Iz faksa takoj
praksa/Spodbujanje
prvih delovnih
izkušenj mladih z

765

1

1

6.568

6.568

ni podatka

27.956

27.956

/

153

153

/

4.286

4.286

ni podatka

izpopolnjevanjem za
konkretno delovno
mesto
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK
Razvoj in promocija
storitev ter
pripomočkov za
vseživljenjsko
karierno orientacijo
brezposelnih, drugih
iskalcev zaposlitve
in neaktivnih
Projektno učenje za
mlajše odrasle PUM
Usposabljanje na
delovnem mestu
2015

185

Za Pokolpje –

420

420

ni podatka

40.148

39.384

1

aktivno in dejavno
Skupaj

Vir: Letno poročilo 2015, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, , Ljubljana 2016.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v letu 2015
Število vključenih oseb v programe ESS, v letu 2015
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 39.384/ 40.148= 0,9809 = 98,09 %
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za leto 2015 razberem, da je 98,09 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Ocenjujem, da je delež tistih, ki so
uspešno končali programe ESS, sorazmerno visok, ker največji delež uspešno
vključenih predstavljajo vključeni v večino programov v opazovanem obdobju 2015.
Podatkov na podlagi kazalnika zaposljivosti vključenih oseb in kazalnika zaposljivosti
registriranih brezposelnih oseb še ne morem podati, saj od zadnjih vključitev v program
še ni poteklo 12 mesecev, zato še podatki niso popolni, in posledično ne bi bili realni.

Analiza kumulativnih podatkov za celotno obdobje 2007-2014
Iz tabele 37 razberem, da se je v obdobju 2007-2014 v programe ESS vključilo 264.917
oseb, od teh jih je 216.100 uspešno pridobilo izobrazbo, nova znanja, veščine ali
zaposlitev. Na novo se je v tem obdobju s pomočjo sredstev ESS zaposlilo 65.508
oseb.
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Tabela 37: Število udeležencev ESS programov, število vseh novih zaposlitev in
povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v obdobju 2007-2014
Število

Povprečno
število

Število

registriranih

vključenih

brezposelnih

oseb

oseb

udeležencev

Število

s uspešno

izhodov v

končanim

zaposlitev

programom

**

*

2007

71.336

36.701

34.999

993

2008

63.216

8.704

8.125

864

2009

86.354

34.018

17.788

7.327

2010

100.504

39.085

31.610

14.252

2011

110.692

44.363

43.132

18.396

2012

110.183

17.640

15.825

7.870

2013

119.827

35.229

19.846

7.633

2014

120.109

49.177

44.775

8.173

Skupaj

97.777

264.917

216.100

65.508

Vir: Letno poročilo 2007-2015, Koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, ZRZS, Ljubljana
2008-2015.
Opomba:
* pridobitev usposobljenosti, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali
usposabljanja, pridobitev zaposlitve.
** število izhodov v zaposlitve, ki so se zgodile v času trajanja programa ter v obdobju 12 mesecev po
zaključku posamezne pogodbe/zaključku programa.

Na podlagi oblikovanih kazalnikov sem za obdobje 2007-2014 prikazala uspešnost
Slovenije pri izvajanju programov ESS.
Kazalnik uspešnosti programov ESS =
Število udeležencev z uspešno končanim programom, v obdobju 2007-2014
Število vključenih oseb v programe ESS, v obdobju 2007-2014
Kazalnik uspešnosti programov ESS = 216.100 / 264.917= 0,8157 = 81,57 %
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Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za obdobje 2007-2014 izhaja, da je 81,57 %
vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Za celotno obdobje ugotavljam, da
je delež tistih, ki so uspešno dokončali aktivnost, sorazmerno visok in ga lahko ocenim
kot pozitivno. Sklepam, da programi ESS zagotavljajo nove zaposlitve, izboljšujejo
znanje, usposobljenost in delovno kondicijo udeležencev.
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb =
Število zaposlenih na podlagi programov ESS, v obdobju 2007-2014
Število vključenih oseb v programe ESS, v obdobju 2007-2014
Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb = 65.508 / 264.917= 0,2473 = 24,73 %
Po izračunu Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za obdobje 2007-2014 ugotavljam,
da se je 24,73 % vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS zaposlilo. Za celotno obdobje
ocenjujem, da je delež tistih, ki so se s pomočjo sredstev ESS zaposlili, sorazmerno
nizek. Sklepam, da so se v tem obdobju izvajali predvsem programi, ki niso omogočili
novih in dodatnih zaposlitev. Programi, ki so se v opazovanem obdobju izvajali
številčno, so zagotavljali predvsem dvig nivoja usposobljenosti in izboljšanje
konkurenčnosti tako delavcev kot tudi delodajalcev. S tem so se omejevali negativni
učinki gospodarske krize, s katero so se zagotavljali varna prožnost in notranja
fleksibilnost podjetij ter varnost zaposlenih.

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb =
Povprečno število zaposlenih na podlagi programov ESS, v obdobju 2007-2014
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb, v obdobju 2007-2014

Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb = 8.188/ 97.777 = 0,0837=
8,37%

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za obdobje 2007-2014
razberem, da se je 8,37 % registriranih brezposelnih na podlagi programov ESS
zaposlilo.
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S pomočjo sredstev ESS se je v obdobju 2007-2014 zaposlilo skupno 65.508
brezposelnih oseb.
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE

Države članice EU pri razvoju sledijo različnim prioritetam, pri tem pa dajejo prednost
gospodarskemu razvoju in hitrejšemu zaposlovanju prebivalstva. Med vsemi
potrebnimi potenciali je ključen predvsem usposobljen in dovolj izobražen kader, ki je
pomemben za konkurenčno in uspešno gospodarstvo vsake države. Tako ostajajo
vlaganja v kadrovski potencial prednostna naloga vsakega nacionalnega gospodarstva.
Za te namene EU razpolaga z denarnimi sredstvi, s katerimi znotraj ESS ponuja denarno
pomoč državam članicam za dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva in s tem
posledično prispeva k večji gospodarski rasti in boljši zaposljivosti.
ESS s finančno podporo vpliva na zaposlovanje v posameznih državah EU. Finančna
sredstva iz tega sklada namreč odločilno vplivajo na izvajanje programov zaposlovanja
posamezne države članice, s tem pa prispevajo k uresničevanju strategije zaposlovanja.
ESS je postal ključni člen med politiko zaposlovanja na ravni EU in nacionalno politiko
zaposlovanja vsake države članice. Države članice poleg odobrenih sredstev za
zaposlovanje znotraj obstoječih proračunov razpolagajo z dodatnimi finančnimi
sredstvi, ki jih za te namene prejmejo iz ESS. Na tak način ESS ustvarja pozitivne
komplementarne učinke pri pospeševanju zaposlovanja, razvoja kadrovskih
potencialov in trga dela nasploh, zlasti v okviru državnih akcijskih programov
zaposlovanja prebivalstva.
Delež proračuna ESS, ki ga prejme vsaka država članica, je odvisen od več kriterijev.
Praviloma velja, da je večjim državam članicam, ki imajo več prebivalcev, namenjenih
več sredstev. Sorazmerno več sredstev prejmejo tudi manj razvite države članice, kot
tudi tiste, ki beležijo višjo stopnjo brezposelnosti. Iz primerjalnih podatkov lahko
navedem, da je za delovanje ESS bilo do 3.3.2016 skupno razdeljenih 76.617.405.870
EUR. Največ sredstev, v višini 10.007.397.937 EUR je pridobila Poljska.
Prizadevanje vsake države članice EU je preprečevanje brezposelnosti prebivalstva, saj
je brezposelnost postala zaskrbljujoč ekonomski in socialni problem na evropski ravni.
Pri tem je smiselno poudariti, da se dogajanja v gospodarstvu izredno hitro odražajo na
trgu dela, ki se hitro prilagodi in odziva na trenutno situacijo. V kolikor gospodarstvo
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dosega manjšo rast in se čutijo učinki recesije v podjetjih, delodajalci zaradi slabšega
poslovanja prilagodijo število zaposlenih. Naglo zmanjševanje zaposlenih namreč
povečuje brezposelnost, ki se kot ekonomsko-socialni dejavnik najbolj odraža prav v
gospodarski krizi.
Zaradi poslabšanja razmer na trgu dela in velikih strukturnih neskladij je slovenski cilj
v okviru strategije EU 2020, da bi do leta 2020 dosegli 75 % stopnjo delovne aktivnosti
prebivalstva v starostni skupini 20−64 let, postal nedosegljiv, saj je stopnja delovne
aktivnosti v obdobju 2007−2015 močno upadla. Slovenija je v času gospodarske krize
sprejela številne ukrepe, s katerimi je skušala omejiti brezposelnost in povečati
zaposlenost v državi. V letu 2009 sta bila sprejeta dva intervencijska zakona, namenjena
ohranjanju delovnih mest, ki sta ublažila padec zaposlenosti v Sloveniji. Na spremembe
v regulaciji trga dela vplivata sprejeta ZDR-1 in ZUTD-A. Spremembe na področju
varovanja rednih zaposlitev so bile narejene v smeri povečanja fleksibilnosti, saj so se
zmanjšali stroški odpuščanja delavcev in poenostavil postopek odpuščanja. Ker pa je
bil namen sprememb tudi zmanjšanje segmentacije na trgu dela, so bile sprejete tudi
nekatere spremembe, ki vplivajo na zmanjševanje fleksibilnosti (uvedba odpravnin za
zaposlitve za določen čas in uvedba kvot pri zaposlovanju agencijskih delavcev za
določen čas). Na obstoj segmentacije bo še vedno vplivalo študentsko delo. Študentsko
delo je za delodajalce cenovno še vedno zanimivo in bo še naprej oteževalo
zmanjševanje segmentacije. Dodatno konkurenco novim zaposlitvam predstavljajo
začasna in občasna dela upokojencev. Konkurenca sili delodajalce k bolj prožnim in
cenejšim oblikam dela, kakršne so delo za določen čas, delo s krajšim delovnim časom,
pogodbeno delo in podobno. Zaradi tega je vprašljivo, ali bi spremembe pomembneje
vplivale na večji obseg sklepanja pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in s tem na
zmanjšanje segmentacije. Sprejete spremembe naj bi tako imele skromne učinke na
zaposlenost. Prav tako si mora država prizadevati, da na trgu ne bi bilo več dela na črno,
da bi nekdo opravljal dejavnost pa zato ne bi bil registriran ali da bi delavec pri
delodajalcu opravljal delo brez ustrezne pogodbe.
V nalogi sem opravila analizo uspešnosti črpanja sredstev ESS in primerjala
zaposljivost s sosednjo državo Avstrijo. Ugotovila sem, da se zaradi bolj stabilnih
temeljev avstrijsko gospodarstvo lažje sooča z gospodarsko krizo. Za avstrijski trg dela
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je značilna nizka zaposlenost starejših delavcev in tujcev. Slovenski trg dela se je na
krizo odzval s precejšnjo zamudo in trend zaposlovanja je naglo padel. Stopnja
zaposlenosti starejših delavcev je zelo nizka, predvsem zaradi nizke upokojitvene
starosti in nezadostnih spodbud za aktivno staranje. Strukturne težave so poleg
razdrobljenosti trga dela opazne tudi v neusklajenosti med potrebami na trgu dela ter
ponudbo znanja in veščin na njem. Slovenija izpolnjuje merilo konvergenčnosti, kjer
manj razvite države, ki beležijo višjo stopnjo brezposelnosti, prejmejo več sredstev.
Na podlagi opravljene empirične analize ugotavljam, da se poznajo učinki delovanja
ESS v RS. Za ugotovitev uspešnosti Slovenije pri črpanju sredstev ESS za zaposlovanje
sem v obdobju 2007-2015 podrobneje proučila porabo vseh planiranih sredstev za
programe ESS, ki se izvajajo v okviru APZ. Ugotovila sem, da Slovenija ni bila najbolj
uspešna pri črpanju sredstev ESS za izvajanje ukrepov APZ, saj v opazovanem obdobju
ni v celoti izkoristila vseh planiranih sredstva ESS. V obdobju 2007-2015 je bilo za
izvajanje programov ESS realiziranih 324.311.406 EUR sredstev, kar predstavlja 69,94
% vseh planiranih sredstev za programe, ki sem jih obravnavala. Največji delež
realizacije sredstev za programe ESS v višini 95,23 % je bil dosežen v letu 2008. V letu
2009, ko se je brezposelnost v Sloveniji povečevala, pa je bilo pridobljeno znatno manj
sredstev, kot jih je bilo planiranih. Največ sredstev ESS, v višini 57.339.757 EUR, je
Slovenija za programe APZ porabila v letu 2011. Okrepljeno izvajanje programov APZ
in izvajanje intervencijskih zakonov je močno povečalo izdatke za aktivno politiko v
letih 2010 in 2011. Zmanjšanje sredstev ESS v letih 2014 in 2015 za aktivne programe
je z vidika zmanjševanja naraščajočih neskladij neprimerno, kar dolgoročno vodi k
ohranjanju visoke brezposelnosti.
Naredila sem tudi analizo uspešnosti zaključitve posameznega programa APZ, ki je bil
sofinanciran s sredstvi ESS. Program je bil uspešen, če so se vključene osebe
usposobile, če so nadaljevale izobraževanje ali usposabljanje, s čimer se jim je povečala
možnost za zaposlitev ter če so pridobile zaposlitev v času trajanja programa ter v
obdobju 12 mesecev po zaključku posamezne pogodbe oz. zaključku programa.
Raziskovala sem, kako programi APZ, ki so sofinancirani s sredstvi ESS, vplivajo na
zaposlenost slovenskega prebivalstva. Pri tem sem si pomagala z oblikovanimi
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kazalniki: Kazalnik uspešnosti programov ESS, Kazalnik zaposljivosti vključenih oseb
in Kazalnik zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb.
Iz Kazalnika uspešnosti programov ESS za obdobje 2007-2014 izhaja, da je kar 81,57
% vključenih oseb uspešno zaključilo programe ESS. Za celotno obdobje sklepam, da
je delež tistih, ki so uspešno dokončali programe ESS visok, in ga ocenjujem kot
pozitivno. Uspešno končani programi ESS namreč pospešujejo zaposlovanje,
omogočajo ponovno delovno vključenost, pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti
in delovnih izkušenj ter izobraževanje udeležencev programov ESS za dvig
izobrazbene ravni.
Po izračunu Kazalnika zaposljivosti vključenih oseb za obdobje 2007-2014 ugotavljam,
da se je 24,73 % vključenih oseb s pomočjo sredstev ESS zaposlilo. Ugotavljam, da
programi ESS prispevajo k znižanju brezposelnosti ter povečanju stopenj aktivnosti in
delovne aktivnosti slovenskega prebivalstva.

Iz Kazalnika zaposljivosti registriranih brezposelnih oseb za obdobje 2007-2014
razberem, da se je 8,37 % registriranih brezposelnih na podlagi programov ESS
zaposlilo. S pomočjo sredstev ESS je v tem obdobju dobilo zaposlitev 65.508
brezposelnih oseb.

Evropska sredstva so prav gotovo pozitivno prispevala k stopnji zaposlovanja
brezposelnih oseb. Če država ne bi bila upravičena do teh sredstev, brezposelnim
osebam v tolikšnem obsegu ne bi bila omogočena vključitev v programe, ki so
omogočali tudi zaposlovanje.
Sklepam, da sredstva ESS omogočajo odpravljanje strukturnega neskladja med
ponudbo in povpraševanjem ter poskrbijo neposredno za ohranjanje in ustvarjanje
novih delovnih mest.

Glede na rezultat zastavljenih meril in kazalnikov ugotavljam, da so izvajani programi
relativno uspešni. Posledično temu potrjujem hipotezo, da programi financirani iz
sredstev ESS vplivajo na višjo zaposlenost brezposelnega prebivalstva v Sloveniji, saj
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se z njegovo pomočjo veča konkurenčnost slovenskega gospodarstva, izboljšujejo se
zaposlitvene možnosti, krepi se izobraženost, usposobljenost in fleksibilnost oseb,
povečuje se mobilnost delovno aktivnega prebivalstva in odliv brezposelnih oseb v
zaposlitev. Po drugi strani pa velja omeniti manjšo uspešnost letne finančne realizacije
od pričakovane, kar nakazuje na slabšo absorpcijsko sposobnost Slovenije pri črpanju
sredstev ESS.
Zaželeno je, da so novi ukrepi zaposlitvene politike naravnani na povečanje delovne
aktivnosti in regulacijo trga dela. Predvsem bo potrebno programe APZ prilagoditi
obstoječim strukturam brezposelnosti. Vsekakor ne zadostujejo le spremenjene razmere
na trgu dela, ampak bo potrebno večjo povezovanje in skladnost delovanja različnih
politik v RS. Zlasti bo potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo usmerjeni k ustvarjanju novih
delovnih mest. Hitrejšo gospodarsko rast lahko zagotovi le boljša regulacija trga dela
in aktivnejša vloga države, ki s svojimi programi vpliva na zagotavljanje večje
zaposljivosti prebivalstva.
Pri tem pa je koristno programe usposabljanja in izobraževanja čim bolj prilagoditi
potrebam delodajalcev, ki tako prispevajo k dvigovanju gospodarske rasti v državi.
Pomembno bi bilo sprejeti sisteme spremljanja in napovedovanja povpraševanja po
kadrih in kreirati strategijo zaposlovanja, ki bo pomagala pri oblikovanju APZ
programov, tudi tistih, ki so financirani iz sredstev ESS, kakor tudi politike
usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja v RS. Probleme brezposelnosti je
potrebno reševati celostno, ob tem pa upoštevati, da konkurenčno okolje zahteva bolj
dinamična in prilagodljiva delovna mesta, z višjo stopnjo strokovne usposobljenosti in
večjo fleksibilnostjo delovnih razmerij.

Pomembna izziva na trgu dela sta gotovo staranje zaposlenih in nizka stopnja delovne
aktivnosti. Staranje zaposlenih je posledica staranja prebivalstva, s katero se soočajo
tudi druge države EU, kar glede na demografske trende lahko vodi v pomanjkanje
kadrov. Nizka stopnja delovne aktivnosti je posledica izstopa delavcev s trga dela in
strukturne brezposelnosti, ki pogosteje prizadene starejše delavce. Prav ta kategorija
brezposelnih se najtežje vrne na trg dela.
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Poudariti je treba, da je tudi Slovenija s pomočjo sredstev ESS pomembno razširila in
okrepila APZ, saj z izvajanjem programov APZ bistveno prispeva k obvladovanju
razmer na trgu dela. Zlasti s programi izobraževanja in usposabljanja brezposelnih,
programi za pospeševanje zaposljivosti ter oblikovanja in ustvarjanja novih delovnih
mest za doseganje hitrejše gospodarske rasti. Za učinkovitejšo črpanje sredstev ESS za
zaposlovanje bi bilo treba izboljšati komunikacijo z upravičenci sredstev, ter
poenostaviti in skrajšati postopke pridobitve sredstev.
Sredstva ESS tudi v obdobju izvajanja finančne perspektive 2014-2020 pozitivno
vplivajo na zaposlovalno politiko, saj se tudi s temi ukrepi lažje približujemo ciljem
strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja.
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PRILOGE
Priloga 1: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti,
države EU-28, 2007–2015 (v %)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EU - 28

3,1

2,6

3,0

3,8

4,1

4,7

5,1

5,1

Avstrija

1,3

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,5

1,7

Belgija

3,8

3,3

3,5

4,1

3,5

3,4

3,9

4,3

4,4

Bolgarija

4,1

2,9

3,0

4,8

6,3

6,8

7,4

6,9

5,6

Ciper

0,7

0,5

0,6

1,3

1,6

3,6

6,1

7,7

6,8

Češka

2,8

2,2

2,0

3,0

2,7

3,0

3,0

2,7

2,4

Danska

0,6

0,5

0,6

1,5

1,8

2,1

1,8

1,7

1,7

Estonija

2,3

1,7

3,7

7,6

7,1

5,5

3,8

3,3

2,4

Finska

1,6

1,2

1,4

2,0

1,7

1,6

1,7

1,9

2,3

Francija

3,2

2,8

3,2

3,7

3,8

3,9

4,2

4,4

4,3

Grčija

4,2

3,7

3,9

5,7

8.8

14,5

18,5

19,5

18,2

Hrvaška

6,0

5,3

5,1

6,6

8,4

10,2

11,0

10,1

10,3

Irska

1,4

1,7

3,5

6,8

8,7

9,1

7,9

6,7

5,3

Italija

2,9

3,1

3,5

4,1

4,3

5,7

6,9

7,8

6,9

Latvija

1,4

1,3

3,3

7,4

8,0

6,6

5,1

4,8

4,5

Litva

1,6

1,9

4,5

8,8

8,8

7,8

5,8

4,7

3,9

Luksemburg

1,2

1,6

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

1,7

1,9

Madžarska

3,4

3,6

4,2

5,5

5,2

5,0

4,9

3,7

3,1

Malta

2,7

2,5

2,9

3,1

3,1

3,1

2,9

2,7

2,4

Nemčija

4,8

3,9

3,5

3,3

2,8

2,4

2,3

2,2

2,0

Nizozemska

1,6

1,3

1,1

1,4

1,7

2,0

2,6

3,0

3,0

Poljska

4,9

2,4

2,5

3,0

3,6

4,1

4,4

3,8

3,0

Portugalska

4,3

4,1

4,7

6,3

6,2

7,7

9,3

8,4

7,2

Romunija

3,2

2,3

2,1

2,4

2,9

3,0

3,2

2,8

3,0

Slovaška

8,3

6,7

6,5

9,3

9,3

9,4

10,0

9,3

7,6

Slovenija

2,2

1,9

1,8

3,2

3,6

4,3

5,2

5,3

4,7

Španija

1,7

2,0

4,3

7,3

8,9

11,0

13,0

12,9

11,4

Švedska

0,9

0,8

1,1

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Združeno

1,3

1,4

1,9

2,5

2,7

2,7

2,7

2,2

1,6

kraljestvo
Vir: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti,države EU-28, Eurostat.
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Priloga 2: Stopnja anketne brezposelnosti, države EU-28, 2007−2015 (v %)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EU - 28

7,2

7,0

9,0

9,6

9,7

10,5

10,9

10,2

Avstrija

4,9

4,1

5,3

4,8

4,6

4,9

5,4

5,6

5,7

Belgija

7,5

7,0

7,9

8,3

7,2

7,6

8,4

8,5

8,5

Bolgarija

6,9

5,6

6,8

10,3

11,3

12,3

13,0

11,4

9,2

Ciper

3,9

3,7

5,4

6,3

7,9

11,9

15,9

16,1

15,1

Češka

5,3

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,0

6,1

5,1

Danska

3,8

3,4

6,0

7,5

7,6

7,5

7,0

6,6

6,2

Estonija

4,6

5,5

13,5

16,7

12,3

10,0

8,6

7,4

6,2

Finska

6,9

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,2

8,7

9,4

Francija

8,0

7,4

9,1

9,3

9,2

9,8

10,3

10,3

10,4

Grčija

8,4

7,8

9,6

12,7

17,9

24,5

27,5

26,5

24,9

Hrvaška

9,9

8,6

9,2

11,7

13,7

16,0

17,3

17,3

16,3

Irska

4,7

6,4

12,0

13,9

14,7

14,7

13,1

11,3

9,4

Italija

6,1

6,7

7,7

8,4

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

Latvija

6,1

7,7

17,5

19,5

16,2

15,0

11,9

10,8

9,9

Litva

4,3

5,8

13,8

17,8

15,4

13,4

11,8

10,7

9,1

Luksemburg

4,2

4,9

5,1

4,6

4,8

5,1

5,9

6,0

6,4

Madžarska

7,4

7,8

10,0

11,2

11,0

11,0

10,2

7,7

6,8

Malta

6,5

6,0

6,9

6,9

6,4

6,3

6,4

5,9

5,4

Nemčija

8,5

7,4

7,6

7,0

5,8

5,4

5,2

5,0

4,6

Nizozemska

4,2

3,7

4,4

5,0

5,0

5,8

7,3

7,4

6,9

Poljska

9,6

7,1

8,1

9,7

9,7

10,1

10,3

9,0

7,5

Portugalska

9,1

8,8

10,7

12,0

12,9

15,8

16,4

14,1

12,6

Romunija

6,4

5,6

6,5

7,0

7,2

6,8

7,1

6,8

6,8

Slovaška

11,2

9,6

12,1

14,5

13,7

14,0

14,2

13,2

11,5

Slovenija

4,9

4,4

5,9

7,3

8,2

8,9

10,1

9,7

9,0

Španija

8,2

11,3

17,9

19,9

21,4

24,8

26,1

24,5

22,1

Švedska

6,1

6,2

8,3

8,6

7,8

8,0

8,0

7,9

7,4

Združeno

5,3

5,6

7,6

7,8

8,1

7,9

7,6

6,1

5,3

kraljestvo
Vir: Stopnja anketne brezposelnosti, države EU-28, Eurostat
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PRILOGA 4

IZJAVA
ŠTUDENTA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Podpisana Lidija Domanjko, vpisna številka 71158450

izjavljam,

da je magistrska naloga z naslovom Vpliv porabe sredstev Evropske Unije na
zaposlovanje v Republiki Sloveniji


rezultat lastnega raziskovalnega dela,



da so rezultati korektno navedeni in



da nisem kršila avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Podpis študentke:
_________________________________
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DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
Po zaključku gimnazijskega izobraževanja sem nadaljevala študij na Pravni fakulteti
Univerze v Mariboru, kjer sem leta 2004 diplomirala.

V nadaljevanju navajam delovna mesta, kjer sem bila oz. sem zaposlena.

Delodajalec

Obdobje trajanja

Delovno mesto

zaposlitve
Center za socialno

2005-2006

delo Gornja

pripravnica,
strokovna delavka

Radgona

Arcont d.d.

2006-2007

svetovalka za
kadrovanje

Zavod PIP

2007-2011

pravna svetovalka

Občina Križevci

2012-

višja svetovalka,
tajnica občinske
uprave

Opravila sem strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku, strokovni
izpit na področju socialnega varstva, državni izpit iz javne uprave, uspešno sem
zaključila program vodenje in upravljanje v upravi.

210

PRILOGA 5

IZJAVA
KANDIDATOVEGA MENTORJA O
USTREZNOSTI MAGISTRSKE NALOGE

Podpisana doc.dr. Etelka Korpič Horvat, mentorica študentki magistrskega študijskega
programa Davčno pravo,

izjavljam, da je magistrska naloga z naslovom Vpliv porabe sredstev Evropske Unije
na zaposlovanje v Republiki Sloveniji,
ki jo je izdelala študentka Lidija Domanjko,

v skladu z odobreno temo ter mojimi navodili in predstavlja izviren prispevek k razvoju
znanstvene discipline.

Datum in kraj:
Maribor, 11.7.2016

Podpis mentorja-ice:
_________________________
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ZAHVALA
Iskrena hvala doc. dr. Etelki Korpič Horvat za neprecenljive napotke pri snovanju in
pisanju magistrske naloge.
Zahvala tudi domačim, ki so me moralno podpirali in spodbujali.
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