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ZAPOSLOVANJE MLADIH

V zadnjih letih so posebej spodbudni trendi na področju zaposlovanja mladih:
- Brezposelnost mladih postopno upada že od leta 2013: decembra 2016 jih je
bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 33 % manj (21.530) kot konec
leta 2013 (32.523), ko beležimo najvišje število registrirano brezposelnih mladih.
- Stopnja registrirane brezposelnosti mladih (15-24 let) se je v istem obdobju
znižala za skoraj 40 % - decembra 2016 (21,8 %) je bila za 12 odstotnih točk
nižja, kot je bila decembra 2013 (33,8 %). Stopnja registrirane brezposelnosti
mladih, starih med 25-29 let se je v istem obdobju znižala iz 19,9 % na 13,4 %
(za 6,5 odstotnih točk oz. cca. 33 %).
- Pozitiven trend za mlade potrjujejo tudi podatki o delovni aktivnosti mladih:
V decembru 2016 je bilo po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji 112.526
delovno aktivnih prebivalcev v starosti od 15 do 29 let, kar je za 5.524 oseb oz.
4,9 % več kot decembra 2015.
- Stopnja anketne brezposelnosti mladih je dosegla najvišjo vrednost v letu
2012 – v zadnjem četrtletju leta 2012 znašala 24,4 %. Od leta 2013 dalje se kaže
jasen trend nižanja stopnje anketne brezposelnosti, ki je v zadnjem četrtletju
2016 znašala 15.9 %.
Slika 1: Stopnja anketne brezposelnosti
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V letu 2016 se je ustavil tudi negativni trend podaljševanja trajanja brezposelnosti
mladih in beležimo znižanje povprečne dobe brezposelnosti (slika 2), kar je tudi
posledica intenzivne obravnave dolgotrajno brezposelnih mladih in hitra
aktivacija novo prijavljenih mladih pri Zavodu.

Slika 2: Povprečno trajanje brezposelnosti v mesecih, za starostno skupino mladih
15-24 let in 25-29 let (Vir podatkov: ZRSZ)
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V ukrepe Jamstva za mlade je bilo v obdobju 2014 - 2016 vključenih več kot 55.000
mladih, od tega se je s pomočjo ukrepov zaposlilo 22.261 mladih oseb, število vseh
zaposlitev mladih pa je preseglo 73.300. Za ukrepe Jamstva za mlade je bilo v enakem
obdobju porabljenih 136 mio eur.
Na podlagi Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020, ki ga je potrdila Vlada
RS maja 2016, bo za ukrepe v navedenem obdobju predvidoma namenjenih okvirno 300
mio. evrov (integralni proračun RS + sredstva Evropskega socialnega sklada).
Mladi, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, se
lahko vključujejo tudi v raznovrstne programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) kot
prednostna skupina in podatki kažejo, da so ravno mladi največji koristniki ukrepov
aktivne politike zaposlovanja: 31,2 % vseh vključenih v programe APZ v letu 2016 je bilo
mlajših od 30 let. Tudi v letih 201-2015 je delež vključenih mladih v APZ presegel 30 %.
Največja ovira za zaposlitev, s katero se soočajo mladi po zaključku šolanja, je
pomanjkanje praktičnih delovnih izkušenj, zato se mladi največ vključujejo v ukrepe
praktičnega usposabljanja. Dejansko izkušnje Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in
povratne informacije delodajalcev kažejo, da mladi kandidati za delovna mesta v
povprečju nimajo vseh potrebnih kompetenc, ki jih delodajalci pričakujejo in potrebujejo:
Rezultati Napovednika zaposlovanja 2015 in 2016, ki ga izvaja ZRSZ, kažejo, da je kar
75 % delodajalcev kot problem izpostavilo nezadovoljiv nivo konkretnih poklicnih veščin,
ki so potrebni za opravljanje poklica za katerega so se izobraževali. Nadalje so
delodajalci izpostavili tudi, da veliko kandidatov za delovna mesta nima osnovnih prečnih
kompetenc kot so npr. organiziranja dela, veščine timskega dela in reševanja problemov.
Najpomembnejši izmed dolgoročnih ukrepov jamstva za mlade je ukrep Krepitev
svetovalnega dela z mladimi na zavodu, katerega cilj okrepiti delo z mladimi
brezposelnimi osebami, ob povečanem številu svetovalcev, ki so bili posebej

usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni poti.
Svetovalci, ki večinoma prihajajo iz vrst mladih, so bili deležni usposabljanja z različnih
področjih sodobne obravnave strank. Uporabljajo metode k rešitvam usmerjenega
svetovanja, organizirajo hitre zmenke z delodajalci in nanje pripravljajo udeležence.
Krepitev svetovalnega dela ZRSZ za mlade je tudi s strani Evropske Komisije prepoznan
kot primer dobre prakse izvajanja Jamstva za mlade. Krepitev svetovalnega dela za
brezposelne mlade se nadaljuje tudi v obdobju 2016 -2020, s posebnim poudarkom na
svetovalnem procesu aktivacije mladih brezposelnih ter ponovne aktivacije dolgotrajno
brezposelnih mladih.
Trenutno je mladim brezposelnim na voljo več različnih programov:
- Usposabljanje na delovnem mestu za mlade, ki je namenjen usposabljanju in
pridobivanju novih praktičnih znanj in kompetenc. Namen je, da se posameznik
vključi v delovni proces, pod nadzorom mentorja, in svoje teoretično znanje
nadgradi s praktičnimi izkušnjami. Program je zelo uspešen, saj izhodi
udeležencev v zaposlitev presegajo 70 % (merjeno eno leto po vključitvi v ukrep)
- Delovni preizkus, v mesecu februarju 2017 smo razširili ciljno skupino, tako da
se lahko v program vključijo tudi mladi (prej 30+). Možna je tudi kombinacija s
subvencijskimi programi (npr. Trajno zaposlovanje mladih;
- Trajno zaposlovanje mladih – NOV UKREP, pripravljen na pobudo mladih –
subvencija za zaposlitev za nedoločen čas. Subvencija je v višini 5.000 EUR za
zaposlitev za polni delovni čas, 40 ur na teden. ZRSZ bo zaposlitev spremljal 24
mesecev. Ciljna skupina so mladi, stari do vključno 29 let. Izvajanje od 1.1.2017
do 31.12.2021. Sredstva 27.733.520,00EUR za zaposlitev cca. 5500 mladih za
NDČ.
- Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade nudi
izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za opravljanje poklicnih del in
nalog, po katerih povprašujejo delodajalci;
- Mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, se lahko vključijo tudi v Javna dela,
- Prenovljeni program PUM-O, ki ponuja novo priložnost za mlade, ki predčasno
odidejo iz sistema izobraževanja.

PRVI IZZIV

V decembru 2015 je zavod objavil javno povabilo Prvi izziv, katerega namen je 15
mesečna zaposlitev mladih iz Vzhodne kohezijske regije. V okviru javnega povabila se
je v obdobju od januarja 2016 do vključno januarja 2017 zaposlilo 2.896 mladih. Med
njimi je bilo kar 31,0 % dolgotrajno brezposelnih, vključilo se je 1.687 (58 %) iskalcev
prve zaposlitve ter 944 (33 %) prejemnikov denarne socialne pomoči.
V poročilu Evropskega računskega sodišča so navedeni podatki za junij 2016. 28
oseb je do takrat program zaključilo, vendar ne zaradi tega, ker bi uspešno končali
program, pač pa za to, ker se delodajalci niso odločili podaljšati zaposlitve po izteku 3
mesečne poskusne dobre ali pa je prišlo do odpovedi s strani osebe. Med temi 28
mladimi, ki so pogodbo prekinili, so se 4 osebe zaposlile.
Glede na to, da se je prvih 47 mladih zaposlilo v decembru 2015, so se 15 mesečne
zaposlitve iztekle šele v marcu 2017. V januarju 2016 se je zaposlilo 278 mladih in
njihove zaposlitve se bodo končale v aprilu 2017. Maja 2017 se bo zaključilo 391 pogodb,
junija 359, julija 268, zadnje 15 mesečne zaposlitve se bodo iztekle aprila 2018. Zato o

rezultatih ohranitve zaposlitve še ne moremo govoriti. Seznam izbranih delodajalcev,
katerih ponudbe so bile sprejete, si lahko pogledate na spletni strani Zavoda RS za
zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/_files/7921/Seznam_izbranih_ponudb_prvi_izziv_2015.pdf
Lahko pa podamo podatke o ohranitvah zaposlitve za vključitve v program Prvi
izziv 2013 ter Prvi izziv 2014:
• v letu 2013 se je v program Prvi izziv vključilo 239 mladih. Na 365. dan po izteku
subvencionirane zaposlitve pa je bilo zaposlenih 184 mladih ali 77 % vseh
vključenih;
• v letu 2014 se je v Program Prvi izziv vključilo 477 mladih. Od tega jih je bilo 363
ali 76,1 % vseh vključenih zaposlenih na 365. dan po izteku subvencionirane
zaposlitve.
Glede na delež oseb, ki ohranijo zaposlitev po subvencionirani zaposlitvi oziroma jim
izkušnje iz subvencionirane zaposlitve omogoči zadržati zaposlitev ali najti novo
zaposlitev, lahko ugotovimo, da gre za uspešne programe aktivne politike zaposlovanja.

