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UVOD 

Mladost je zelo dinamično življenjsko obdobje polno prehodov med statusi in situacijami na 

raznih področjih. Med najpomembnejše situacije bi lahko šteli prehod od šolanja k redni 

zaposlitvi, saj z uspešno zaposlitvijo posameznik pridobi na številnih področjih – lahko 

načrtuje svojo dolgoročno kariero, si ustvari družino in uredi bivalne razmere, hkrati pa  

postane neodvisen član družbe.  

Svetovno gospodarstvo je v procesu številnih sprememb, ki prinašajo nove priložnosti in 

izzive ter na drugi strani številna tveganja in negotovosti. Naraščajoče spremembe na trgih 

dela dajejo vedno večji pomen znanju, razvoju in inovativnosti.  

Terciarno izobraževanje ima koristi za posameznika, gospodarstvo in družbo, saj pridobljena 

terciarna izobrazba pozitivno vpliva na produktivnost posameznika in organizacije ter na 

gospodarski razvoj. Posamezniki s terciarno izobrazbo imajo v primerjavi z osnovno in 

srednje izobraženimi v povprečju višji dohodek, prav tako pa je manjša verjetnost, da bodo 

brezposelni. 

Kljub temu pa razmere na trgu dela zanje niso ugodne, saj se je v zadnjih letih znižal delež 

mladih, ki imajo kakršno koli obliko redne zaposlitve. Mladi se soočajo s številnimi problemi, 

ki jih prinese brezposelnost, na katere pogosto pozabimo. Negativne psihološke posledice 

lahko povzročijo slabo samopodobo, na katero še dodatno vpliva pomanjkanje denarnih 

sredstev in pozno osamosvajanje ter odločanje za družino. Zato je potrebno mladim 

diplomantom nameniti posebno pozornost in jim pomagati pri vključitvi na trg dela, saj so 

prav oni nosilci naše prihodnosti. 

Cilj diplomske naloge je preučiti pomen znanja v sodobnem gospodarstvu, s poudarkom na 

osebah s terciarno izobrazbo, ter povezavo med mladimi diplomanti in trgom dela. Na eni 

strani so mladi z novim svežim znanjem, katerega želijo prenesti na nova delovna mesta, 

medtem ko je na drugim strani trg dela, kjer delodajalci mladim, kljub številnim prednostim, 

ki jih le-ti imajo, zaradi neizkušenosti ne zaupajo. Namen diplomske naloge je preučiti trende 

ter rešitve za zniževanje brezposelnosti mladih diplomantov na trgu dela. 

Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju je predstavljeno terciarno 

izobraževanje ter pomen in analiza stanja po različnih strukturah v Sloveniji in na ravni držav 

Evropske unije, skupaj s Slovenijo. Drugo poglavje je osredotočeno na trg dela, kjer so 

predstavljene značilnosti in položaj mladih diplomantov na njem. Podrobneje je analizirana 

brezposelnost mladih v Sloveniji in na ravni Evropske unije. Naslednje poglavje govori o 

prehodu diplomantov na trg dela. Predstavljeni so slovenski in tuji programi za pomoč 

mladim ob vstopu na trg dela. V zadnjem, četrtem poglavju, je predstavljena prihodnost 

mladih diplomantov in napovedi oziroma cilji, ki naj bi jih dosegli v naslednjih letih ter 

rešitve, ki naj bi pripomogle k zmanjševanju problematike mladih diplomantov na trgu dela. 
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1 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

1.1 Opredelitev terciarnega izobraževanja 

Sodobne države in znanstvena skupnost opisujejo učenje in izobraževanje predvsem glede na 

stopnjo družbene formaliziranosti tega procesa. V tem kontekstu se najpogosteje omenjajo 

naslednje tri kategorije (Ignjatović M., Kramberger A., Pavlin S., Svetličič M., Štarkl D. & 

Trbanc M., 2007, str. 174):  

 Formalno izobraževanje, ki se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter 

vodi do javno priznanih diplom in kvalifikacij;  

 Neformalno izobraževanje, ki se odvija izven sistemov izobraževanja in usposabljanja in 

za katerega ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov;  

 Aformalno učenje, ki je naravni spremljevalec vsakdanjega življenja. V nasprotju z 

formalnim in neformalnim učenjem za to učenje ni nujno, da je namerno. 

Izobraževanje se v državah razlikuje, zato je bila v ta namen s strani organizacije »United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization« oblikovana mednarodna 

standardna klasifikacija izobraževanja (v nadaljevanju ISCED). Po definiciji ISCED-a 

terciarno izobraževanje predstavljata zadnji dve stopnji izobraževanja: 5. stopnja – prvo 

obdobje in 6. stopnja – drugo obdobje. Terciarne programe – višje in visoke strokovne, 

univerzitetne in podiplomske programe  –  izvajajo univerze, fakultete, akademije in druge 

podobne institucije (Ignjatović et al, 2007, str. 90).  

Kljub ISCED-u je imela v preteklosti vsaka država svoj visokošolski sistem, v nekaterih 

državah jih je bilo celo več. Primerljivost študijev je bila zelo majhna, kar je predstavljalo 

velike ovire pri priznavanju kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah, pri mobilnosti 

študentov in akademskega osebja ter pri oblikovanju skupnih študijskih programov s strani 

več univerz. Potrebno je bilo ustvariti enoten evropski visokošolski prostor, v katerem bi vsi 

nacionalni visokošolski sistemi imeli nekatere skupne imenovalce, zato je bil v ta namen 

ustanovljen bolonjski proces, katerega cilj je ustvarjanje evropskega visokošolskega 

prostora, ohranjanje nacionalnih raznolikosti, tako jezikovnih in kulturnih kot tudi tistih na 

področju študijskih vsebin (Belak Ben P., Brus S., Colja A., Dizdarević M., Jelnikar K., Jeraj 

S., Jerman U., Lazar M., Lukežič P., Lukić G., Matjašič I., Štrbanc J., Vinko D. & Vrabič J., 

2008, str. 9). 

Ena pomembnejših sprememb v strukturi visokega šolstva je bila vpeljava treh študijskih 

stopenj (Belak et al, 2008, str. 12):  

1. 3-letna diplomska stopnja (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni 

študijski programi), ki naj bi, poleg podlage za vstop na drugo stopnjo, študentu 

omogočila pridobitev veščin in znanj, pomembnih za uspešen vstop v svet dela; 
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2. 2-letna magistrska stopnja (magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski 

programi), ki naj bi študentu omogočila nadaljnjo poglobitev na področju študija iz prve 

stopnje ali dopolnitev znanja z drugim področjem študija. Diplomant druge stopnje bi bil 

pripravljen za nadaljevanje študija in samostojno raziskovanje na doktorski ravni ali za 

vstop na trg dela; 

3. doktorska stopnja (doktorski študijski programi), kjer se študente obravnava kot 

raziskovalce, ki ustvarjajo novo znanje.  

1.2 Pomen terciarnega izobraževanja 

V preteklosti so družbe temeljile na delu in kapitalu. Z vidika zaposlovanja ni bilo bistvenih 

zahtev na trgu dela, vendar so se z razvojem ekonomije in prehodom v storitveno družbo 

pojavile številne spremembe. Procesi novih tehnologij, ki so postopno zamenjevali starejše 

proizvode, spremembe na strani socialno-ekonomskih odnosov in vpliv globalizacije, ki je 

spodbudila mednarodno menjavo blaga in storitev ter večjo konkurenčnost, so bili dejavniki, 

ki so vplivali na družbene spremembe.  

Pridobivanje znanja je postajalo vedno bolj pomembno, zato lahko današnjo družbo označimo 

tudi kot »družbo znanja«. Po eni strani »družba znanja« omogoča dostop do znanja vsem 

posameznikom, po drugi strani pa ustvarja vedno večje razlike med tistimi, ki znanje imajo in 

ga uporabljajo, ter med tistimi, ki ga nimajo. Konkurenčno prednost tako ne predstavljajo več 

proizvodi in storitve, temveč posamezniki z znanjem. Spremembe na trgu dela, ki jih je 

zaznamovala informacijska tehnologija, inovacije, storitveni dejavniki, zahtevajo vedno večjo 

fleksibilnost znanja, zato je potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati, če želimo slediti 

trendom in se uveljaviti na trgu dela. Zato lahko pojem »družba znanja« razširimo v pojem 

»učeča se družba znanja«. Pridobljeno formalno znanje ni dovolj, potrebno ga je razširiti z 

novimi izkušnjami v obliki neformalnega in aformalnega učenja na vseh ravneh v življenju. 

Navedene spremembe so razlogi, zaradi katerih se vedno več mladih odloči za nadaljevanje 

študija na terciarni stopnji, saj jim to znanje omogoča doseganje višjih ciljev in kakovostnejše 

življenje, kot bi ga imeli brez dobre izobrazbe. V preteklosti, ko pomen znanja še ni bil tako 

izrazit, so se lahko posamezniki odločili za nižje poklicne klasifikacije in tudi tisti, ki so 

predčasno opustili šolanje, so dobili dobro plačano zaposlitev in so kasneje lahko tudi 

napredovali. Z družbenega stališča je pomen znanja prav tako pomemben kot s strani 

posameznika, saj se le družba temelječa na znanju razvija in širi skupaj z ekonomsko 

situacijo. Pomembno je, da se oblikuje takšen sistem pridobivanja znanja, ki bo zadostoval 

potrebam gospodarstva in bo sledil evropskim ter svetovnim razmeram. Razmere na področju 

znanja se bodo v prihodnosti še bolj zaostrovale, zato bo vedno večji pomen imelo terciarno 

izobraževanje.  
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1.3 Analiza terciarnega izobraževanja 

1.3.1 Struktura terciarnega izobraževanja v Sloveniji 

V nadaljevanju bom analizirala terciarno izobraževanje v Sloveniji po različnih strukturah – 

glede na način in vrsto programa, po visokošolskih zavodih ter starosti in spolu. 

1.3.1.1 Struktura terciarnega izobraževanja glede na način in vrsto programa študija 

Študij terciarnega izobraževanja se izvaja v dveh oblikah – redni in izredni. Redni študij je 

namenjen mladim, ki se odločijo za nadaljevanje študija po zaključeni srednji izobrazbi in je 

brezplačen. Ostalim, ki se želijo šolati poleg službenih obveznosti, je na voljo izredni študij, 

ki se izvaja v popoldanskem času in je plačljiv. 

V tabeli 1 v prilogi je predstavljeno število študentov terciarnega izobraževanja glede na način 

študija v obdobju 2000–2009. Skupno število študentov terciarnega izobraževanja narašča, saj 

so se razmere in pogledi na izobraževanje v navedenem obdobju spremenili v smer večjega 

pomena znanja. Iz 91.494 v letu 2000 je število naraslo na 114.873 v zadnjem preučevanem 

letu. 

Glede na način študija prevladuje redni študij, saj mladim še vedno več pomeni kakovostno 

znanje in šele nato zaposlitev. V obdobju 2000-2009 je v povprečju v programih terciarnega 

izobraževanja redno študiralo 71.092 študentov, medtem ko je bilo izrednih študentov 

polovica manj (37.331). V zadnji letih je opazna sprememba na strani izrednega študija, 

medtem ko je po letu 2005 med rednimi študenti opazno naraščanje vpisa za povprečno 1.900 

novih študentov na leto, je med izrednimi študenti prišlo do padca v povprečju za isto število 

kot se je povečalo število študentov rednega študija, zato lahko zaključim, da se vedno več 

mladih odloča za redno izobraževanje. 

Iz razširjene tabele 2, ki dodatno prikazuje še vrsto programa, vključeni so stari in prenovljeni 

programi, je v splošnem razvidno, da število študentov po vrsti programa narašča. Med 

preteklimi programi v proučevanem obdobju 2000-2009 je največ študentov v povprečju 

študiralo na visokošolskih univerzitetnih programih (42.929), sledili so visokošolski strokovni 

(32.834) ter magistrski programi (4.784). Na doktorske in specialistične programe je bilo v 

povprečju vpisanih manj kot 1.000 študentov na leto. 

Za oba pretekla visokošolska programa so relevantni podatki le do konca študijskega leta 

2004, saj so se po navedenem letu začeli oblikovati novi bolonjski programi. V letih 2000-

2004 je na obeh programih v povprečju študiralo 87.250 študentov. Med univerzitetnimi 

programi je bilo v povprečju vpisanih več rednih študentov (40.623), kot izrednih (5.888), 

medtem ko je bilo na strokovne programe v povprečju na oba načina študija vpisanih 

približno 20.000 študentov. 

Za specialistični študij je značilno, da prevladuje izredni način študija, saj se pogosto opravlja 

poleg službenih obveznosti, kar dokazuje podatek vpisanih v izredni študij v letu 2004 



5 

 

(1.171), medtem ko je bilo v redni program vpisanih le 78 študentov. Podoben primer v praksi 

je tudi magistrski študij, ki je s 4.864 izrednimi študenti v letu 2004 prevladal nad rednimi 

(1.301).   

Med novima programoma 1. bolonjske stopnje je razvidno enakomerno število študentov, ki 

se izobražujejo na visokošolskih strokovnih in visokošolskih univerzitetnih programih, in 

sicer v povprečju 12.000 študentov na leto, vendar je v zadnjem proučevanem letu opazen 

večji porast na univerzitetnih programih, podobno kot v preteklih programih. Še vedno 

največji delež predstavljajo redni študentje. Na visokošolskem strokovnem programu jih je 

bilo v povprečju 6.787, medtem ko je bilo izrednih le 5.134, na visokošolskih univerzitetnih 

programih pa je bilo 10.253 rednih in 1.936 izrednih študentov. 

Na 2. in 3. bolonjski stopnji se v zadnjih letih vpis povečuje in se bo tako nadaljevalo tudi v 

naslednjih letih, saj se generacije od vpeljave bolonjskih programov približujejo 

zaključevanju študija na 1. bolonjski stopnji. Na sedanji magistrski ravni prevladujejo redni 

študentje, ki se izobražujejo na bolonjskih programih 3+2, medtem ko je bilo v preteklih 

študijskih programih na 6. stopnji izobrazbe vpisanih več izrednih študentov. V zadnjih 4-ih 

letih je bilo na 2. bolonjsko stopnjo v povprečju vpisanih 3.253 študentov. Za 3. doktorsko 

stopnjo je v zadnjem letu opazen porast za slabih 1.500 študentov. Na tej ravni še vedno 

prevladuje izredni način študija, saj je pogosto ta način izobraževanja primeren po 

izoblikovanju službene kariere. 

1.3.1.2 Struktura terciarnega izobraževanja po visokošolskih zavodih 

Študijski programi terciarnega izobraževanja se izvajajo na visokošolskih zavodih, in sicer na 

univerzah v Ljubljani in Mariboru, na Primorskem, v Novi Gorici ter na samostojnih 

visokošolskih zavodih po Sloveniji. Glede na podatke iz tabele 3 v prilogi, ki prikazuje število 

študentov terciarnega izobraževanja glede na način študija, spol in vpis na visokošolske 

zavode v obdobju 2004–2008, lahko zaključim, da je v povprečju največ študentov študiralo 

na Univerzi v Ljubljani (61.923) in Univerzi v Mariboru (25.423). Na navedenima 

univerzama in univerzi v Novi Gorici je prevladoval redni način študija, medtem ko je v 

samostojnih visokošolskih zavodih prevladoval izredni študij. Razlog za izbiro študija je 

oddaljenost visokošolskih zavodov, saj so tri največje univerze locirane v največjih mestih, 

medtem ko so zavodi po manjših kraji v Sloveniji.  

Univerza v Ljubljani je imela največ študentov leta 2004 (63.118), po tem letu je zaznan 

padec, vendar nikoli pod 60.000 študentov v skupnem številu na leto. Glede na način študija v 

povprečju prevladuje redni študij (48.407), medtem ko je izrednih le 13.516. Glede na spol v 

povprečju prevladujejo ženske (37.010), število moških je nižje (24.913). 

Na drugi največji univerzi, Univerzi v Mariboru, prav tako prevladuje redni način študija, v 

povprečju je bilo vpisanih 15.970 rednih študentov, medtem ko je izrednih manj kot 10.000. 

Med izrednimi študenti prevladujejo ženske, največ jih je bilo v letu 2004 (6.442), v katerem 

je bilo tudi največ moških, vendar le 5.500. Med rednimi študenti se število v splošnem vsako 
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leto povečuje, in sicer iz prvotnih 15.466 v letu 2004 je število naraslo na 16.356 v zadnjem 

preučevanem letu, vendar je za navedeno univerzo značilen manjši vpis kot na ljubljanski 

univerzi. V zadnjih petih letih je na mariborski univerzi v povprečju študiralo 11.119 

študentov in 14.223 študentk. 

Na Univerzi na Primorskem se vpis zadnja leta povečuje, število študentov je nad 6.000. 

Glede na način študija prevladuje izredni študij, in sicer v povprečju 3.291 študentov na leto, 

medtem ko je rednih manj kot 3.000. V obdobju 5-ih let je na tej univerzi v povprečju 

študiralo 1.759 študentov in 4.390 študentk.  

Univerza v Novi Gorici ima podatke za zadnja 3 leta. Skupno število študentov letno se je 

gibalo pod 800. Med študenti prevladuje redni način študija (povprečno 640 študentov na 

leto), izrednih študentov pa v istem obdobju ni bilo nikoli več kot 100. V obdobju 3-ih let je 

bilo v povprečju vpisanih 348 študentov in 375 študentk. 

V ostalih samostojnih visokošolskih zavodih prevladuje izredni študij, povprečno 3.840 

študentov na leto, medtem ko je bilo rednih študentov polovico manj (1.714). Med vpisanimi 

tako kot v ostalih visokošolskih zavodih prevladujejo ženske, največ jih je bilo leta 2008 

(4.651), medtem ko je bilo moških polovico manj (2.615). V obdobju 5-ih let je bilo v 

povprečju vpisanih 2.189 študentov in 3.364 študentk. 

1.3.1.3 Struktura terciarnega izobraževanja po starosti in spolu 

Iz slike 7 v prilogi, ki prikazuje gibanje študentov terciarnega izobraževanja glede na spol v 

obdobju 2000-2009, je razvidno, da število udeležencev terciarnega izobraževanja narašča. 

Večja je udeležba študentk, povprečno 62.417 na leto, medtem ko je študentov le 46.007. 

Med študenti moškega spola je bil največji porast v letu 2003/2004 (2.314), medtem ko je bil 

pri ženskem spolu v istih letih zaznan še enkrat večji vpis (5.518). Padec študentov je 

zaznamovalo leto 2007/2008, in sicer za 235 moških in 819 žensk. 

Iz razširjene tabele 4, ki prikazuje število študentov terciarnega izobraževanja glede na starost 

in spol, vključena je glavna populacija 18–27 let v obdobju 2005–2009, lahko zaključim, da 

največje število vseh študentov predstavljajo študentje stari 20 let, sledijo jim 21- in 22-

letniki, najmanjši delež predstavljajo študentje stari18 let in mlajši ter 26- in 27-letniki. Med 

študenti moškega in ženskega spola tako prevladuje starost 20-22 let, padec študentov pa se 

zazna po 24. letu. Razlog je starost šolanja na terciarni ravni, saj se podravni terciarnega 

izobraževanja zaključijo z 18. leti, na drugi strani pa je predviden zaključek študija pred 26. 

oziroma 27. letom.  

1.3.2 Struktura terciarnega izobraževanja na ravni Evropske unije  

V nadaljevanju bom analizirala terciarno izobraževanje na ravni Evropske unije (v 

nadaljevanju EU) in položaj Slovenije po različnih strukturah – delež oseb v populaciji 15–64 

let, ki imajo terciarno izobrazbo in delež moških in žensk v populaciji 15–64 let, ki imajo 

terciarno izobrazbo 
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1.3.2.1 Delež oseb v populaciji 15–64 let, ki imajo terciarno izobrazbo 

Iz tabele 5 v prilogi, ki predstavlja delež oseb v populaciji 15–64 let, ki imajo terciarno 

izobrazbo, skupaj, za države EU, v obdobju 2000–2009, je razvidno, da je v območju EU 27 

povprečni delež oseb s terciarno izobrazbo 19,24 %. 

V letu 2000 je največji delež oseb s terciarno izobrazbo v populaciji 15–64 let imela Litva 

(35,3 %), sledile so ji Finska (27,1 %), Švedska (26,8 %) in Združeno kraljestvo (25,7 %). 

Najmanjši delež so imele Malta (4,9%) ter Portugalska in Romunija (7,5 %). Slovenija je 

imela 12,9 % oseb s terciarno izobrazbo.  

Po prvih dveh proučevanih letih je v letu 2002 prišlo v nekaterih državah do velikih 

sprememb – padcev in vzponov.  In sicer  Litva, ki je imela dve leti zaporedoma več kot 35 

%,  je padla le na 19 %, tudi na Finskem je prišlo do manjšega  padca, na 26,9 %, vendar je 

bila to kljub temu država z največjim deležem oseb s terciarno izobrazbo. Sledilo je Združeno 

kraljestvo (26,7 %), Ciper (25,7 %) ter Danska (25,1 %) in Francija (21,5 %). Padec je bil 

najbolj izrazit v Nemčiji, iz 21,4 % v letu 2000 je padel na 18,9 %, na Švedskem je bilo 

podobno, delež oseb s terciarno izobrazbo je padel na 23,2 % iz prvotnih 26,8 %. Slovenija je 

padla na 12,3 %. 

V letu 2003 je bil opazen podoben trend kot leto prej, izstopala je le Nemčija, ki se je 

povzpela iz 18,9 % na 20,3 %. Najmanjši delež je imela Malta (8,5 %), vendar je v zadnjih 

treh letih napredovala iz prvotnih 4,9 %. Slovenija pa je imela višji delež, in sicer 14,4 %. 

V naslednjih dveh letih je še vedno Finska dosegala največji delež (več kot 28 %), sledila je 

Danska, ki se ji je zelo hitro približevala. V letu 2004 so na dnu lestvice pristale Romunija 

(8,7 %),  Italija (10,0 %) ter Malta (10,2 %). Slovenija se je povzpela na 15,7 %. 

Leta 2006 se je zgodil preobrat. Na vrhu je pristala Danska (29,3 %), takoj za njo pa Finska 

(29,0 %), sledila so Belgija (27,9 %), Irska (27,7 %). Slovenija je dosegla 17,8 % in se je po 

lestvici v zadnjih 6-ih letih v primerjavi z ostalimi državami zelo povzpela. Najmanjši delež 

oseb s terciarno izobrazbo je bil v Romuniji (9,6 %), vendar višji kot v letu 2000 (7,5 %), ter 

na Malti (11,1 %), v Italiji in v Češki (11,4 %).  

V letih 2007 in 2008 se je v vseh državah delež povečal. Slovenija je bila s 18,5 % (2007) in 

19,00 % (2008) med prvimi štirimi državami v intervalu 10–20 % udeležbe. 

Zadnje preučevano leto (2009) je zaznamovala Irska s 31,6 %, kar je bil najvišji delež v 10-ih  

letih, ter  Ciper in Finska s 30,9 %. Romunija se je sicer povzpela na 11,2 %, vendar je bila na 

dnu lestvice, medtem ko je Slovenija dosegla 19,6 % in bila prva med državami, ki so dosegle 

med 10–20% delež oseb s terciarno populacijo. 

Na splošno so vse države EU v letih 2000–2009 napredovale in se število oseb s terciarno 

izobrazbo v populaciji 15–64 let povečuje in se bo najbrž še v naslednjih letih. Na vrhu se 

držijo najbolj razvite evropske države: Finska, Danska, Združeno kraljestvo na drugi strani pa 
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Romunija, katere najvišje število je bilo trikrat manjše od števila najbolj razvitih držav. V 

splošnem je v Sloveniji delež oseb v populaciji 15–64 let, ki imajo terciarno izobrazbo, visok, 

k čemur prispevata tako število mlade generacije primerne za vpis v terciarno izobraževanje 

kot tudi država, ki vlaga in spodbuja izobraževanje. 

Razširjeni tabeli 6 in 7 prikazujeta delež moških in žensk v populaciji 15–64 let, ki imajo 

terciarno izobrazbo, za države EU, 2000–2009. Najvišji odstotek moških s terciarno izobrazbo 

v proučevanih letih je za posamezne države takšen (v povprečju): Združeno kraljestvo 

(27,3%), Ciper (26,6 %), Nizozemska (26,4 %), Danska (24,9 %), Nemčija (24 %). Države z 

najmanjšimi deleži moških, ki imajo terciarno izobrazbo (v povprečju), pa so Portugalska (8,3 

%), Romunija (9,3 %), Italija (9,8 %), Malta (10,2 %). Slovenija je iz prvotnih 11,4 % v letu 

2000 v desetih letih napredovala na 15,8 %. Najvišji odstotek žensk s terciarno izobrazbo za 

isto obdobje pa je (v povprečju): Finska (32,4 %), Estonija (32,1 %), Danska (28,6 %) in Irska 

(27,4 %). Najmanj žensk s terciarno izobrazbo (v povprečju) so imele Romunija (8,8 %), 

Malta (9,2 %) ter Češka (1,0 %). Slovenija je imela povprečno 18,32 % žensk s terciarno 

izobrazbo.  

Razlike med spoloma niso več tako izrazite kot v preteklosti. Udeležba obeh spolov na ravni 

EU 27 je v povprečju približno enaka, moški 19,15 %, ženske 19,32 %.Vedno več ženske in 

moških se odloča za kakovostno izobrazbo, na kateri kasneje gradijo svojo kariero. Razlike so 

še vedno očitne med državami in njihovimi prizadevanji za izobraženost prebivalstva, saj se 

na podlagi teh usmerjanj mladi odločijo za študij.   

1.3.3 Diplomanti terciarnega izobraževanja 

V nadaljevanju bom analizirala število diplomantov v Sloveniji po različnih strukturah – po 

vrsti programa ter starosti in spolu. 

1.3.3.1 Struktura diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti programa 

V prilogi tabela 8 predstavlja število diplomantov terciarnega izobraževanja v obdobju 2000-

2009 v Sloveniji po vrsti programa. Število diplomantov vseh programov v preučevanem 

obdobju je bilo v povprečju 15.152 na leto. Med preteklimi programi je največje število 

diplomantov obiskovalo in zaključilo visokošolske univerzitetne programe (57.810) in 

visokošolske strokovne programe (51.371), medtem ko je magistrske in specialistične 

programe (11.804) ter doktorski študij (3.670) zaključilo manjše število diplomantov. Zadnja 

tri leta pa je opazen padec, saj so se navedeni programi že zaključili.  

Za novejše programe je opazen podoben trend – število diplomantov se na vseh področjih 

povečuje. Na prvi stopnji še vedno prevladujejo diplomanti visokošolskih univerzitetnih 

programov (1.939), sledijo jim diplomanti visokošolskih strokovnih programov (1.030). Na 2. 

bolonjski stopnji prvi diplomanti že zaključujejo študij, v zadnjih 4-ih letih jih je bilo 739. Za 

3. bolonjsko stopnjo je podatek le za zadnji dve preučevani leti, vendar se je že v enem letu 

število diplomantov doktorskega študija povečalo za 8. 
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1.3.3.2 Struktura diplomantov terciarnega izobraževanja po starosti in spolu 

V prilogi tabela 9 prikazuje število diplomantov terciarnega izobraževanja v Sloveniji glede 

na starost in spol za obdobje 2005–2009. Skupno število diplomantov v obdobju 5-ih let je 

bilo 84.936, v povprečju 16.987 na leto. Največ diplomantov je bilo starih 30–34 let (13.020), 

sledijo tisti, ki so stari 40 ali več let (12.075) ter 25-letniki (10.681). V povprečju je na leto v 

navedenih skupinah diplomiralo 2.604 (30–34 let), 2.415 (40 in več let), 2.136 (25 let) 

študentov. Najmanjše število diplomantov je bilo v starostni skupini 20–22 let, saj se v tem 

obdobju študij šele postopoma zaključuje. 

Med moškimi je povprečno diplomiralo 10.533 študentov na leto, skupno jih je bilo 52.667. 

Prevladovali so diplomanti starosti 30–34 let (7.463), 25 let (7.220) in 40 in več let (7.158), 

najmanjše število pa so prav tako kot v skupnem številu dosegli diplomanti v starostni skupini 

20–22 let. Število diplomantov moškega spola se povečuje, iz prvotnih 9.750 v letu 2005 je v 

letu 2009 število naraslo na 11.192. Število diplomantk se prav tako povečuje, iz 6.037 v letu 

2005 je število naraslo na 6.911 v letu 2009. Med vsemi diplomantkami izstopajo stare 30–34 

let (5.557), sledijo tiste s 40 in več leti (4.917) ter 26-letnice (3.536), najmanjše število jih 

prav tako diplomira starih 20–22 let. V letih 2005–2009 je študij zaključilo 32.269 

diplomantk. 

1.3.3.3 Struktura diplomantov visokošolskega dodiplomskega izobraževanja na univerzah 

glede na način študija in trajanje študija od vpisa do diplomiranja 

Tabela 10 v prilogi predstavlja diplomante visokošolskega dodiplomskega študija na 

univerzah glede na način študija in trajanje študija od vpisa do diplomiranja v Sloveniji v 

obdobju 2004–2009. V skupnem številu se je v vseh 5-tih letih največ študentov izobraževalo 

7, 6 in 5 let do diplomiranja. V 6-tih letih je diplomiralo in zaključilo študij 13.648 

diplomantov, sledili so diplomanti, ki so zaključili študij v 5-ih letih (12.458), ter študentje, ki 

so študirali 7 let (10.306). Najmanj je bilo študentov, ki so se izobraževali 2 leti (870), 3 leta 

(2.270) in 9 let (3.607). 

Med rednimi študenti je bil podoben trend, v preučevanih letih se je največ študentov 

izobraževalo 6 let (11.455), 5 let (9.981) in 7 let (8.491), najmanj pa 2 leti (156), 3 leta 

(1.134) ter  9 let (2.672).  V obdobju 2004–2009 je bilo skupno 46.958 rednih študentov, ki so 

zaključili študij in diplomirali. Med izrednimi študenti je diplomiralo 14.967 študentov. 

Največ izrednih študentov je študiralo in zaključilo študij v 5-ih letih (2.477), v 4-ih (2.209) in 

6-ih letih (2.193), najmanj pa v dveh (714), treh (1.136) in 9-ih (935). 

2 TRG DELA 

Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter 

delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta. Nove zaposlitvene možnosti iščejo 

tako brezposelni kot tisti, ki delo sicer imajo, vendar bi želeli opravljati drug poklic/drugo 
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delo ali pa jim bo zaposlitev kmalu prenehala in iščejo nove priložnosti na trgu dela (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, e-svetovanje). 

Razmere na slovenskem trgu delovne sile so se v zadnjem desetletju zelo spremenile. Iz 

relativno polne zaposlenosti in »sistema neposredne varnosti« zaposlitve, ki jo je desetletja 

zagotavljal prejšnji sistem, je Slovenija v zelo kratkem obdobju prišla v sistem tržnega 

gospodarstva. Transformacija je povzročila številne spremembe, med katerimi so 

najopaznejše izrazito povečanje števila brezposelnost, zmanjšanje delovno aktivne populacije 

ter spremembe poklicne strukture (Svetlik I., Glazer J., Kajzer A. & Trbanc M., 2002, str. 12, 

29). 

2.1 Diplomanti na trgu dela 

2.1.1 Značilnosti mladih na trgu dela 

Osnovna karakteristika kategorije mladih na trgu dela je mladost kot obdobje različnih 

prehodov in čas vključevanja v različne vloge, ne le na delovnem področju, ampak tudi pri 

oblikovanju različnih socialnih in osebnih odnosov. Mladost pogojuje tri sklope značilnosti, 

ki so pomembne z vidika delodajalcev, in sicer: znanje, delovne izkušnje ter značilnosti, ki so 

posledica socializacije (sociokulturni kapital) ali osebnostnih lastnosti (Svetlik et al, 2002, str. 

339).  

Mladi vstopajo na trg dela po končanem izobraževanju na različnih stopnjah, zato je njihova 

glavna prednost najbolj sveže znanje. S tega vidika imajo prednost pred tistimi, ki so 

izobraževanje končali že pred časom. Ker se čas izobraževanja podaljšuje, mladi tudi 

prihajajo na trg dela z vse bolj kompleksnim znanjem. Poleg podaljševanja trajanja 

izobraževanja se spreminjajo oziroma dopolnjujejo tudi vsebine izobraževanja, ki vključujejo 

spretnosti in pridobivanje kompetenc, ki jih zahteva spreminjajoča se narava dela, na primer 

uporaba računalnika, komunikacijske spretnosti, delo v skupinah, aktivna uporaba tujih 

jezikov (Svetlik et al, 2002, str. 340). 

Delodajalci mlade vidijo kot delovno silo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in delovne 

usposobljenosti, saj so brez delovne zgodovine, iz katere bi bilo mogoče sklepati o določenih 

delovnih lastnostih, kot so stalnost, pripadnost, odgovornost in avtonomnost pri delu. 

Delodajalci tako ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato jim zaposlitev 

tega kadra predstavlja tveganje in jim ob vstopu v zaposlitev ponujajo bolj nestalne in 

fleksibilne oblike zaposlitve. V večini primerov pa mladi niso povsem brez delovnih izkušenj, 

pogosto jih pridobijo pri svojih predhodnih občasnih delih (študentsko delo), vendar mladim 

svoje izkušnje le redko uspe predstaviti delodajalcem na zanimiv način (Svetlik et al, 2002, 

str. 341). 

Mlade označujejo tudi lastnosti, ki so posledica socializacije, predhodnih izkušenj ter osebnih 

lastnosti, ki skupaj sestavljajo tako imenovani sociokulturni kapital. V razmerah velike 

ponudbe sorazmerno dobro usposobljene delovne sile delodajalci prav sociokulturnemu 
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kapitalu posameznika prepisujejo vedno večji pomen, še posebej pri zaposlovanju na področju 

storitvenega sektorja. Mladim pogosto pripisujejo manjšo odgovornost, nestalnost, nagnjenost 

k večjim spremembam že utečenih stvari in podobne lastnosti, zaradi katerih so za delodajalce 

tvegana delovna sila. Vendar pa so prav mladi veliko dovzetnejši za spremembe v delovnem 

procesu od starejših delavcev, so bolj inovativni, prilagodljivi in manj zahtevni, zaradi česar 

so pripravljeni sprejeti slabše zaposlitve, manj zahtevne glede na njihovo izobrazbo, začasne 

ali delne zaposlitve, fizično naporne zaposlitve ali dela v slabših delovnih razmerah (Svetlik 

et al, 2002, str. 342, 343). 

2.1.2 Položaj mladih na trgu dela 

Na položaj mladih na trgu dela v zadnjih desetletjih vplivajo spreminjajoče se okoliščine, ki 

nastajajo tako pri povpraševanju po delovni sili kot pri ponudbi. Zaradi teh kombinacij se 

položaj mladih na trgu dela spreminja oziroma se močno spreminjajo načini prehoda iz 

šolanja k zaposlitvi. Med pomembnejše okoliščine in trende, ki vplivajo na položaj mladih na 

trgu dela, spadajo: zmanjšanje rodnosti v večini evropskih držav, spremembe v izobraževalnih 

sistemih in spremembe na trgu dela (Svetlik et al, 2002, str. 343). 

Nižanje rodnosti v preteklih desetletjih se v večini evropskih držav že kaže v manjših 

pritokih mladih na trgu dela. Če se bodo nizke stopnje rodnosti nadaljevale ali še celo 

zniževale, pa v nekaterih evropskih državah lahko pričakujemo celo primanjkljaj delovne sile 

(Svetlik et al, 2002, str. 343). 

Dinamika sprememb na področju dela in zaposlovanja je vplivala tudi na odnos držav do 

izobraževalnih sistemov in spreminjanje vsebine le-teh. Hkrati z vse večjim pomenom 

izobrazbe in usposobljenosti na trgu delovne sile so se začele hitro dvigovati tudi izobrazbena 

prizadevanja med mladimi, zato se udeležba mladih v izobraževanje in usposabljanje na 

terciarni stopnji povečuje, s čimer mladi dejansko odlagajo vstop na trg dela. Večjo 

vključenost mladih v nadaljevanje šolanja je mogoče pojasniti na različne načine ali z 

različnimi razlogi (Svetlik et al, 2002, str. 344, 345): 

 Neugodne gospodarske razmere in pomanjkanje razpoložljivih zaposlitev, zaradi česar 

mladi izberejo nadaljevanje izobraževanja in ne vstop na trg dela; 

 Visok življenjski standard v državah EU omogoča večini mladih iz širokih srednjih slojev, 

da ostajajo v izobraževanju ob delni ali polni pomoči svojih družin; 

 Povečanje želje po izobraževanju med mladimi in njihovimi starši kot posledica 

spoznanja, da pomeni boljša izobrazba možnost boljšega poklicnega oziroma 

profesionalnega položaja na trgu dela ter boljših dohodkov; 

 Širjenje izobraževalnih sistemov, ki postajajo zelo razvejani, s številnimi vstopi in izstopi 

in različnimi možnostmi dodatnega izobraževanja.  

Za »mladinske trge dela« so v državah EU že nekaj časa značilne velike spremembe, saj je 

za mlade, ki na novo vstopajo na trg dela, veliko verjetneje, da jih bodo zajeli novi 

zaposlitveni vzorci, pomanjkanje delovnih mest in brezposelnost kot za skupine, ki so na trgu 
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dela že dalj časa. Mladi se ob vstopu na trg dela srečujejo z močno spremenjeno strukturo 

zaposlitvenih možnosti, ki jih predstavlja predvsem povečanje netipičnih zaposlitev – 

zaposlitev za krajši in nedoločen čas (Svetlik et al, 2002 str. 347). 

2.2 Analiza brezposelnosti mladih diplomantov 

Klasifikacija mladih se veže na klasifikacijo starostne strukture brezposelnosti, pri čemer pa 

ugotovimo, da privzete standardne klasifikacije populacije mladih ni. Mednarodna 

organizacija dela uporablja kot okvir skupine mladih osebe stare 15–24 let, medtem ko Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju  ZRSZ) uporablja klasifikacijo za mlade, 

ki je raztegnjena do 26. leta (Lukič, 2008, str. 6). 

2.2.1 Analiza brezposelnih mladih v Sloveniji 

V nadaljevanju bom analizirala brezposelnost med mladimi v Sloveniji po različnih strukturah 

– po starostnih razredih, stopnji izobrazbe in med osebami, ki iščejo prvo zaposlitev. 

2.2.1.1 Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih 

Tabela 11 v prilogi prikazuje število registrirano brezposelnih oseb po starostnih razredih v 

obdobju 2005–2010. V starostnih razredih nad 18 do 25 let in nad 25 do 30 let je registrirano 

brezposelnost zaznamovalo neenakomerno gibanje. Izstopali sta dve leti, v letu 2008 je bila v 

starostnem razredu nad 18 do 25 let najnižja stopnja registrirano brezposelnih oseb (12 %), 

medtem ko jih je bilo v letu 2005 največ (222.303), kar je predstavljalo 20,16 % izmed vseh 

starostnih razredov. V starostnem razredu nad 25 do 30 let je bilo prav tako v letu 2008 

najmanj registrirano brezposelnih oseb (111.493), zadnje leto pa se je številka povzpela na 

188.561, kar je največ v teh 5-ih letih.  

2.2.1.2 Registrirano brezposelne osebe po stopnji izobrazbe 

Tabela 12 v prilogi predstavlja število registrirano brezposelnih osebe po stopnji izobrazbe v 

Sloveniji v obdobju 2005–2010. Na ravni terciarnega izobraževanja sta pomembni VI. in VII. 

+ VIII. stopnja izobrazbe. Na obeh ravneh je bil v letih 2006–2008 opazen padec, vendar v 

zadnjih dveh letih ponovno zasledimo porast. Najmanj registrirano brezposelnih oseb s VI. in 

VII. + VIII. stopnjo izobrazbe je bilo v letu 2008 (VI.st.:  23.483, VII+VIII: 54.021), medtem 

ko je bilo v zadnjem letu število le-teh najvišje. Na VI. stopnji se je iz najnižjega števila 

26.136 v letu 2005 povečalo na 40.263 v letu 2008, na VII+VIII stopnji pa iz prvotnih 58.186 

na 91.283. 

2.2.1.3 Registrirano brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev 

Slika 8, povzeta po tabeli 13 v prilogi, prikazuje gibanje števila registrirano brezposelnih 

oseb, ki iščejo prvo zaposlitev (na dan 31. 12.), v obdobju 2000–2009, v Sloveniji. Iz slike je 

razvidno, da je iz prvotnih 19.918 (19,05 %) iskalcev prve zaposlitve leta 2000 v naslednjih 

treh letih število naraščalo in je s 25,48 % doseglo vrhunec v letu 2003 (24.460), nato je do 
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leta 2008 število upadalo in v navedenem letu doseglo najnižjo točko (10.945;16,52 %). V 

zadnjem preučevanem letu (2009) je ponovno prišlo do naraščanja, vendar je ta skupina 

registrirano brezposelnih oseb v skupnem številu predstavljala le 15,29 %. 

2.2.2 Analiza brezposelnih mladih na ravni Evropske unije 

V nadaljevanju bom analizirala brezposelnost na ravni EU po stopnji brezposelnosti oseb v 

starostnem razredu 15–24 let s terciarno izobrazbo (ISCED 5-6) 

2.2.2.1 Stopnja brezposelnosti oseb v starostnem razredu 15–24 let s terciarno izobrazbo 

(ISCED 5-6) 

V prilogi tabela 14 predstavlja stopnjo brezposelnosti oseb v starostnem razredu 15–24 let, ki 

imajo terciarno izobrazbo (ISCED 5-6) v državah EU v obdobju 2000–2009. Med državami 

EU so nadpovprečno visoko stopnjo brezposelnosti v omenjenih letih imele naslednje države: 

Grčija ( v povprečju 29,14 %), njena najvišja stopnja je bila leta 2005 (33 %), medtem ko je 

bila v državah EU 27 le 14,1 %, ter Italija (v povprečju 26,68 %) in Poljska (v povprečju 

25,02 %). Irska (5,51 %), Združeno kraljestvo (7,36 %) ter Švedska (7,73 %) in Madžarska 

(8,57 %) so kljub pomanjkanju podatkov, bile države, katerih povprečni delež brezposelnih 

mladih s terciarno izobrazbo je bil pod povprečjem EU 27 (12,69 %). 

3 PREHOD DIPLOMANTOV NA TRG DELA 

3.1 Analiza prehoda diplomantov s fakultet na trg dela 

Znotraj dinamike prehodov mladih med različnimi statusi in situacijami ostaja eden 

najzahtevnejših in ključnih prehodov prav prehod od šolanja na trg dela, to je v bolj ali manj 

stabilne zaposlitve. Šele uspešen prehod mlade tudi dejansko postavi v položaj enakopravnih 

članov družbe, saj jim prav zaposlitev zagotavlja socialno-ekonomsko neodvisnost, hkrati pa 

jim daje možnost dolgoročnega načrtovanja življenja, kariere, družine, bivalnih razmer in 

podobno. Dokler se mladi tudi ekonomsko ne osamosvojijo, kar je v sodobnih družbah realno 

mogoče le preko zaposlitve, živijo še naprej neke vrste podaljšano otroštvo v odvisnosti od 

izvorne družine in širše v odvisnosti od družbe (Trbanc, str. 1). 

Mladi zaposlitev iščejo na več različnih načinov, najpogosteje uporabljen način je preko 

sorodnikov, prijateljev, znancev ter neposredno spraševanje pri delodajalcih. Uporaba 

intenzivnega pregledovanja zaposlitvenih oglasov v različnih medijih in javljanje na 

zaposlitvene oglase narašča s starostjo in izobrazbo, vendar le dobra polovica brezposelnih 

mladih išče delo s posredovanjem ZRSZ (Kramberger, 1999, str. 49). 

Dejavnike, ki vplivajo na hitrost in gladkost prehoda mladih od šolanja k zaposlitvi, lahko 

razdelimo v tri večje skupine: strukturne, institucionalne, individualne. V skupino 

strukturnih dejavnikov sodijo predvsem demografski in različni ekonomski. Zaradi 

spremenjene demografske strukture populacij evropskih družb – staranje populacij in 
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aktivnega prebivalstva, manjše generacije mladih in s tem tudi manjši pritok mladih na trg 

delovne sile, zaradi napovedanega pomanjkanja delovne sile, bi bilo logično pričakovati, da 

se bo brezposelnost mladih zmanjševala in da bodo mladi, zlasti dobro izobraženi, med 

najbolj iskanimi kategorijami delovne sile. Vendar v kolikšni meri se bo to res zgodilo, je 

močno odvisno od različnih ekonomskih dejavnikov, predvsem od obsega in strukture 

povpraševanja po delovni sili ter usklajenosti strukture prilivov mladih na trg delovne sile 

(Kramberger, 1999, str. 50). 

V institucionalno skupino štejemo dejavnike povezane s strukturo in organizacijo 

izobraževalnega sistema, povezave med šolami in delodajalci ter institucionalizirane prehode 

od šolanja k zaposlitvi (vajeništvo, delovna praksa, pripravništvo, štipendije). Podatki o višini 

mladinske brezposelnosti že vrsto let nakazujejo, da je prehod mladih v zaposlitev lažji in 

hitrejši v državah z izobraževalnimi sistemi, ki omogočajo poklicno specifične kvalifikacije 

na ravni sekundarnega in terciarnega izobraževanja, vendar to ni dovolj. Za hiter prehod 

mladih v zaposlitev je pomembno, da so poklicne spretnosti in delovne izkušnje, ki jih mladi 

med šolanjem in usposabljanjem dobijo pri specifičnih delodajalcih, takšne, da so zanimive 

tudi za druge delodajalce. Na drugi strani je pomemben tudi splošen odnos in zavzetost 

delodajalcev za zaposlovanje mladih, kar je pogosto odvisno od spodbud in akcij politike 

zaposlovanja (Kramberger, 1999, str. 51). 

Individualne lastnosti, po katerih se mladi razlikujejo od starejših kategorij delovne sile, 

predstavljajo konkurenčne prednosti in hkrati slabosti mladih na trgu dela. Lastnosti so lahko 

objektivno določljive npr. novo znanje, pomanjkanje delovnih izkušenj, lahko pa so pripisane 

npr. splošne predstave, ki jih imajo o mladih delodajalci (Kramberger, 1999, str. 56). 

3.2 Predstavitev trenutnih programov za pomoč diplomantom pri prehodu 

na trg dela 

3.2.1 Programi različnih subjektov na trgu dela v Sloveniji 

V nadaljevanju bom predstavila programe različnih subjektov na trgu dela. Na ravni države 

deluje program Aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), v okviru podjetji se 

razpisujejo štipendije in pripravništvo, na ravni agencij se organizira študentsko delo in v 

okviru ostalega je predstavljen karierni sejem »Moje delo«. 

3.2.1.1 Na ravni države: program APZ 

Program APZ  je nabor raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi država neposredno in 

selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovno aktivne vključila in/ali v tem statusu 

zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva ter da bi preprečila in/ali zmanjšala 

brezposelnost (Svetlik et al, 2002, str. 174). V okviru programa se predvidevajo štirje ukrepi: 

svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje 

zaposlovanja in samozaposlovanja ter programi za povečanje socialne vključenost (Drobnič, 

2009, str. 138). 
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V letu 2009 je bilo v program APZ vključenih 11.104 brezposelnih mladih starih do 26 let. V 

posamezne programe, ki jih je izvajal ZRSZ, je bilo v navedenem letu vključeno naslednje 

število mladih (ZRSZ, letno poročilo, 2009, str. 71–75): 

1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve: izvajanje v obliki delavnic 

(Poti do dela in zaposlitve, Nov začetek, Po študiju v zaposlitev), vključenih je bilo 1.980 

mladih (25,48 %  vseh udeležencev programa);  

2. Klubi za iskanje zaposlitve: namenjeni sistematičnemu iskanju zaposlitve v dveh delih 

(izobraževanje in samostojno iskanje zaposlitve), vključenih je bilo 492 mladih (24,19 %  

vseh udeležencev programa); 

3. Programi institucionalnega usposabljanja: namenjeni pridobitvi spretnosti in znanj, ki 

bodo povečale zaposljivost, vključenih je bilo 1.533 mladih (18,07 % vseh udeležencev 

programa);  

4. Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev 

diplomantov/Absolvent-aktiviraj in zaposli se: je aktiviranje študentov v absolventskem 

stažu, da aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo 

vključitev na trg dela, vključenih je bilo 44 brezposelnih, od tega 20 žensk;  

5. Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb: cilj aktivnosti je povečati odliv 

brezposelnih oseb v zaposlitev za najmanj eno leto, vključenih je bilo 33 mladih, od tega 

13 žensk;  

6. Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb: izvaja se s 

subvencijo pri delodajalcih, izbranih na podlagi javnega razpisa, vključenih je bilo 944 

mladih (32,15 % izmed vseh udeležencev programa). 

3.2.1.2 Na ravni podjetji: štipendije in pripravništvo 

Štipendiranje je sistem financiranja izobraževanja mladih, v katerem šolajoči se mladi 

prejemajo določena sredstva v času izobraževanja. Pogoji za pridobitev štipendije so zelo 

različni, od socialne ogroženosti mladih do pomembnosti kadrov za poslovanje podjetja. 

Dajalci štipendije so lahko različne dobrodelne ustanove, izobraževalne fundacije in ustanove, 

podjetja in država (Svetlik et al, 2002, str. 356). 

Kadrovske štipendije so način načrtovanja kadrov, s katerim podjetja vežejo nase mlade že v 

obdobju začetnega izobraževanja. S štipendiranjem podjetja usmerjajo izobraževanje mladih v 

skladu s svojimi potrebami in v stiku z njimi pred zaposlitvijo lahko ocenijo njihove delovne 

sposobnosti. Mladim štipendije olajšajo izobraževanje in jim zagotavljajo zaposlitev po 

končanem izobraževanju, saj se tovrstne štipendije običajno vračajo z obvezno zaposlitvijo pri 

podjetju – štipenditorju. Pripravništvo ureja način vključevanja mladih v njihovo prvo 

zaposlitev. Zakonodaja ga opredeljuje kot prvo zaposlitev ustrezno vrsti in stopnji strokovne 

izobrazbe, njegovo bistvo pa je časovna omejenost. Zaposlitev za določen čas oziroma za čas 

pripravništva po eni strani delodajalcu omogoča presojo delavčeve ustreznosti, po drugi strani 

pa mlademu delavcu zagotavlja vpogled v celotni delovni proces (Svetlik et al, 2002, str. 

357). 
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3.2.1.3 Na ravni agencij: študentsko delo 

Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba 

opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servisi, ZRSZ, agencije za delo) na 

podlagi napotnice. Preko študentskega servisa lahko delajo samo člani– osebe, ki so dopolnile 

15 let, ki imajo status dijaka ali rednega/izrednega študenta (Študentska organizacija 

Slovenije, študentsko delo). 

Študentsko delo je priložnost za preverjanje poklicnih ciljev mladih, poklicno socializacijo in 

pridobivanje delovnih navad ter hkrati za študente predstavlja pomemben finančni vir. V času 

izobraževanja se s študentskim delom srečajo tričetrtine mladih. Študentsko delo mladim 

prinaša številne prednosti: pridobivanje delovnih navad, spoznavanje delovanja organizacije, 

osnovnih delovnih procesov, toka informacij, vpogled v sistem hierarhije; razvijanje 

kompetenc za delo (timsko delo, prilagodljivost, vztrajnost, odgovornost za delovne naloge, 

inovativnost, sposobnost postavljanja delovnih prioritet); pridobivanje uporabnih znanj in 

veščin (poslovno komuniciranje, računalniška znanja, uporaba tujih jezikov); preverjanje na 

fakulteti pridobljenih teoretičnih znanj z lastnimi delovnimi izkušnjami in izkušnjami 

sodelavcev v podjetjih; pogosto se študentsko delo za študenta  po končanem študiju nadaljuje 

z njegovo redno zaposlitvijo v istem podjetju (Strokovno interesno združenje agencij za 

posredovanje začasnih del, prednosti študentskega dela). 

3.2.1.4 Ostalo: karierni sejem »Moje delo« 

Vsak, ki išče delo, se zaveda, kako težko je priti do zaposlitvenega intervjuja, še posebno, če 

je začetnik in nima veliko delovnih izkušenj. Zaposlitveni sejmi so izredna priložnost 

ponudbe in povpraševanja po delu na enem mestu. Namenjeni so srečanju delodajalcev in 

iskalcev dela. Cilj soočenja je, da obe strani pridobita kar največ koristi v najkrajšem možnem 

času. Delodajalci se izognejo pisanju zaposlitvenih oglasov, čakanju in zbiranju ter selekciji 

prijav. Na drugi strani pa lahko iskalci v enem dnevu opravijo več kvalitetnih razgovorov za 

službo kot bi jih sicer v celem letu. Število zaposlitvenih sejmov se iz leta v leto povečuje, 

največjega pri nas pod imenom karierni sejem »MOJE DELO« organizira portal za zaposlitev 

Mojedelo.com in se odvija v mesecu decembru na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

(Zaposlitveni sejem Moje delo). 

3.2.2 Programi po različnih regijah v Sloveniji 

V nadaljevanju bom predstavila programe po različnih regijah v Sloveniji. Na področju 

Osrednje regije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani deluje Center za razvoj in svetovanje 

študentom (v nadaljevanju CERŠ), na Gorenjskem je organiziran Mladinski laboratorij (v 

nadaljevanju M-LAB) ter javni zavod Koroške višje in višješolsko središče (v nadaljevanju 

javni zavod KOVIVIS) na Koroškem. 
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3.2.2.1 Področje Osrednje regije: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – CERŠ 

Osnovni namen CERŠ-a je pomagati študentom pri študiju, načrtovanju kariere in osebnem 

razvoju, da kot diplomanti lažje vstopijo v poslovni svet. Preko centra imajo hkrati tudi 

delodajalci lažjo pot do dobrih kadrov z ekonomsko/poslovno izobrazbo (CERŠ, Ekonomska 

fakulteta, Ljubljana).  

CERŠ nudi podporo v različnih oblikah: organizacija delavnic in predavanj (Kako poiskati 

zaposlitev?, Zaposlitveni razgovor, Kako napisati življenjepis?, Retorika, Načrtovanje 

poklicne poti, Premagovanje stresa, Timsko delo, Medsebojni odnosi, Poslovna pogajanja, 

Pogodba o zaposlitvi, Računalniške delavnice), organizacija različnih dogodkov, ki 

omogočajo povezovanje s potencialnimi delodajalci (Posvet o zaposljivosti mladih, Delo 

MeNE išče, Career Day v okviru poletne šole, srečanja, okrogle mize na različne teme), vnos 

življenjepisa preko uporabniških strani CERŠ, pomoč pri načrtovanju poklicne poti in 

obveščanje o prostih delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela.  

V sliki 1 v prilogi so predstavljene stične točke CERŠ-a. CERŠ povezuje tri glavne subjekte 

na trgu dela – študente, delodajalce in fakulteto. Na eni strani fakulteta nudi študentom in 

delodajalcem svetovanje, na drugi strani se povezujejo študenti in delodajalci preko 

kadrovanja na fakulteti. Osrednjo vlogo ima center, ki povezuje in koordinira vse dejavnosti. 

(CERŠ, Ekonomska fakulteta, Ljubljana).  

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani vsako leto CERŠ in »Management group« organizirata 

karierni dan »Delo MeNE išče«, ki poteka v mesecu aprilu. Namen dogodka je povečati 

zaposlitvene možnosti študentov in diplomantov ekonomije, s poudarkom na pridobivanju 

znanj in veščin, ki jih na karierni poti, poleg formalno pridobljenih znanj v času študija, 

študenti še potrebujejo. V ta namen pripravijo predavanja o tem, kako se pripraviti na prvi stik 

z delodajalcem, kako iskati zaposlitev v tujini ter predstavijo pomembne značilnosti trga dela 

v Sloveniji in tujini. Posebnost letošnjega dogodka je bil »ZAPOSLITVENI LABoratorij«, 

kjer so se študenti na praktičnih primerih lahko seznanili, kaj pomeni dobra prestavitev 

delodajalcu in preko simulacije zaposlitvenega razgovora spoznali, katera so tipičnima 

vprašanja, ki jih izpraševalci postavljajo mladim iskalcem zaposlitvem (Delo Mene išče, 

Ekonomska fakulteta, Ljubljana). 

3.2.2.2 Področje Gorenjske: M-LAB 

Razvojno partnerstvo M-LAB je projekt sofinanciran s strani EU, ki odgovarja na realne 

probleme strukturne brezposelnosti mladih na Gorenjskem. Koordinatorja projekta sta RRA 

Gorenjske in BSC Poslovno podporni center d. o. o. Kranj ter 23 drugih partnerjev. Poglavitni 

cilj izvedbe aktivnosti razvojnega partnerstva M-LAB je vzpostaviti nov, inovativni in 

alternativni pristop zaposlovanja mladih na Gorenjskem. Ta bi pripomogel k dolgoročno večji 

zaposljivosti in konkurenčnosti mladih po zaključenem šolanju. Ciljna skupina razvojnega 

partnerstva M-LAB so mladi stari 19–35 let oziroma natančneje diplomanti z vsaj V. stopnjo 

http://www2.ef.uni-lj.si/enote/mednarodnapisarna/poletnasola.asp?pic=mp
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izobrazbe in več, znotraj katere so vključene podskupine: nezaposleni, mlade ženske, mladi na 

črnem trgu dela in podzaposleni (Kaj pa mi?, Študentska organizacija Slovenije, M-LAB). 

Namen partnerstva M-LAB je dvigniti zaposlitvene priložnosti mladih, povečati njihovo 

socialno vključenost, zmanjšati brezposelnost, dolgoročno zagotoviti večjo zaposljivost, 

dvigniti regijsko konkurenčnost ter konkurenčnost mladih po zaključenem šolanju 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, M-LAB). 

3.2.2.3 Področje Koroške: javni zavod KOVIVIS 

Poslanstvo javnega zavoda KOVIVIS je s povezanimi in učinkovitim aktivnostmi vseh 

ključnih akterjev, ki delujejo na področju razvoja človeških virov v regiji, izboljšati stanje na 

področju koroške regije in s tem prispevati k njenemu hitrejšemu razvoju. Glavni problemi, ki 

jih projekt opredeljuje, so: strukturno neskladje na trgu dela, beg možganov iz regije, 

naraščanje brezposelnosti med mladimi, pomanjkanje informacij o stanju in trendih na trgu 

dela, nepovezane aktivnosti na področju razvoja človeških virov v regiji ter nizko 

vključevanje mladih v neformalno izobraževanje (javni zavod KOVIVIS). 

Dolgoročni cilji projekta so zmanjšati strukturno neskladje na trgu dela in brezposelnost med 

mladimi, spodbuditi mlade za vključevanje v neformalno izobraževanje in osveščanje 

prebivalcev regije o pomenu vseživljenjskega učenja, zvišati zavedanje mladih, kot tudi širše 

javnosti, o trendih in novih zahtevah na znanju temelječe družbe in pomenu, ki ga v le-tej nosi 

znanje, zmanjšati beg možganov iz regije in zagotoviti koroškim podjetjem in institucijam 

ustrezno izobražen in motiviran kader (javni zavod KOVIVIS). 

V preteklosti so pripravili različne projekte in javne forume. Lansko leto je bil izveden javni 

forum na temo »Mladi kadri za dvig konkurenčnosti in skladen razvoj regije«. Udeležilo se ga 

je 30 predstavnikov različnih razvojnih institucij, šol, študentskih organizacij, podjetij, občin 

ter medijev. Udeleženci so bili seznanjeni z aktivnostmi in rezultati projekta, s podatki o 

stanju in trendih na področju razvoja človeških virov v regiji, na nacionalnem nivoju in v EU 

ter imeli  so priložnost izraziti svoje mnenje o učinkovitosti izvedenih aktivnostih in idejah za 

morebitne izboljšave. Med pomembnejšimi projekti je bilo prikazano projektno sodelovanje 

podjetij in študentov imenovano »Mladi asi«. V okviru projektnega sodelovanja ima podjetje 

možnost razrešiti konkretne poslovne probleme, pridobiti sveže ideje in hkrati spoznati 

potencialne sodelavce, saj se ugotavlja, da nadarjeni mladi diplomanti ne ostajajo v regiji. Na 

drugi strani pa imajo študenti priložnost v praksi preizkusiti svoja teoretična znanja in 

pridobiti nova ter spoznati potencialne delodajalce (javni zavod KOVIVIS, projekti). 

3.2.3 Programi v tujini 

V tujini delujejo številni programi za pomoč mladim diplomantom pri prehodu na trg dela. V 

nadaljevanju bom predstavila dva – program New Deal for Young People v Veliki Britaniji in 

nizozemski projekt Youth Unemployment Task Force (v nadaljevanju YUFT). 
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3.2.3.1 Velika Britanija: program New Deal for Young People 

New Deal for Young People je vladni program Velike Britanije, katerega ciljna populacija so 

mlade brezposelne osebe stare 18–24 let, katerim se nudi pomoč in podpora na poti do 

zaposlitve. Vsakdo, ki je vključen v program, je upravičen do osebnega svetovalca, ki igra 

vlogo osrednjega kontakta brezposelne osebe s programom (Kaj pa mi?, Študentska 

organizacija Slovenije, Velika Britanija).  

Program New Deal for Young People se izvaja v štirih korakih (Kaj pa mi?, Študentska 

organizacija Slovenije, Velika Britanija):  

1. Gateaway: mlada brezposelna oseba se seznani z osebnim svetovalcem, s katerim se 

pogovori o svojih ciljih, ki jih nato natančno določita v naslednjih štirih mesecih;  

2. Option: če brezposelna oseba v štirih mesecih ne najde zaposlitve, pade v 2. fazo, kjer se 

osebni svetovalec posveti zaposlitvenim potrebam mlade brezposelne osebe. Odvisno od 

zaposlitvenih potreb se mlado brezposelno osebo usmeri v delo v humanitarnih 

organizacijah, na tečaje za specifično delo, na tečaje, ki nudijo pridobitev spretnosti, ki jih 

zahteva delodajalec, v programe praktične pomoči pri prijavljanju na delovna mesta ali pa 

v programe vaj za intervjuje;  

3. Follow Trough: v primeru, da še vedno ni prišlo do sprememb, pride takšna oseba v 

končno fazo programa, kjer se ji določi novega osebnega svetovalca. Delovne izkušnje, 

pridobljene z zgoraj naštetimi programi, se vključijo v življenjepis; 

4. Rotacija: v primeru, da je mladi iskalec prve zaposlitve po treh stopnjah tega programa še 

vedno brezposeln, se ga preusmeri nazaj na začetek programa. 

Zastavljen cilj je bil aktivirati 250.000 mladih brezposelnih oseb, starih do 25 let v obdobju 

1997–2002, dosežen pa je bil že septembra 2000 (Kaj pa mi?, Študentska organizacija 

Slovenije, Velika Britanija).  

3.2.3.2 Nizozemska: projekt YUTF 

Nizozemski projekt YUTF je primer dobre prakse na področju prehoda mladih k zaposlitvi. 

Glavni namen projekta YUTF je po besedah Martine Trbanc vzpodbuditi zaposlovanje mladih 

s kombinacijo dejavnosti, usmerjenih v aktivacijo mladih brezposelnih in mladih neaktivnih 

ljudi na eni strani ter delodajalcev na drugi strani (Kozoderc, Kos & Sulič, 2005, str. 26). 

Projekt je koordiniran na treh nivojih hkrati : državnem, regionalnem in sektorskem. Veliko 

pozornosti se namenja pridobivanju in motiviranju delodajalcev z namenom, da bi ponudili 

mladim priložnost za zaposlitev vsaj za določen čas, da si pridobijo delovne izkušnje in 

pozitiven odnos do sebe in dela. Poudarek je tudi na pospeševanju zaposlovanja mladih na 

ravni gospodarskih panog in na bolj intenzivnem posredovanju dela (Kozoderc, Kos & Sulič, 

2005, str. 26). 
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Projekt YUTF ponuja številne podprograme, med njimi (Kaj pa mi?, Študentska organizacija 

Slovenije, Nizozemska):  

 Choose a proffesion month – vrsta aktivnosti, ki je usmerjena v informiranje mladih 

glede izbire nadaljnje izobrazbene poti; 

 CWI teachnig packages – informacijski paket za učence in poklicne svetovalce, ustvarjen 

v koordinaciji delovne skupine za mladinsko brezposelnost ter nizozemskimi uradi za 

delo;  

 MKBuddy program – akcija, ki je usmerjena k mladim v zadnjem letu šolanja. Te osebe 

imajo na voljo posebnega svetovalca, ki jim intenzivno svetuje o trgu dela (kako napisati 

prošnjo, kako se obnašati na trgu dela) in jim je na razpolago do pridobitve zaposlitve  

S pomočjo partnerjev v projektu YUTF je v letu 2005 24.218 mladih našlo zaposlitev, 

medtem ko je bil cilj 22.500 novih zaposlitev (Kaj pa mi?, Študentska organizacija Slovenije, 

Nizozemska). 

4 NAPOVEDI IN REŠITVE  

4.1 Prihodnost mladih diplomantov 

Glede na trend zmanjševanja industrijske proizvodnje in povečevanja storitvenih dejavnosti 

lahko domnevamo, da bo pri nas v prihodnje v industriji zaposleno manj ljudi, delo pa se bo 

opravljalo predvsem v storitvenih dejavnostih, trg dela bo zahteval nove poklice in še bolj 

fleksibilno delovno silo (Drobnič, 2009, str. 247). 

Prihodnost bo še bolj zaznamovana s spremembami in z nujnostjo prilagajanja le-tem, tako v 

gospodarstvu kot pri posamezniku, sodelujočem na trgu dela. Generacija Y je navajena na 

spremembe, tako da bo verjetno lažje sprejemala prihajajoči koncept fleksibilnosti ali prožne 

varnosti na trgu dela (Drobnič, 2009, str. 247). 

Prehod v trajno družbo znanja bo zahteval velike napore vseh, ki so vanjo vpleteni, to velja za 

visokošolski prostor, državo, subjekte na trgu dela ter za študente. Izgradnja družbe znanja 

mora tako na formalni kot na neformalni ravni temeljiti na dolgoročnem strateškem 

ravnotežju interesov vseh odgovornih. Poleg tega bo potrebno na trgu dela ustrezno 

prilagoditi selekcijske mehanizme, ki se pri delodajalčevi izbiri novega kadra ne bodo več 

opirali na kombinacijo togih, zastarelih in subjektivnih kriterijev, temveč bodo upoštevali 

predvsem nabor posameznikovih kompetenc. Pomembno je poudariti, da pri diplomantu ni v 

ospredju le naziv, temveč tudi kvaliteta študija in kakovost znanj ter kompetenc, ki jih le-ta 

pridobi do zaključka študija (Lukič, 2008, str. 5). 

Naše družbe se starajo in so posledica nižje stopnje rodnosti in vedno daljše življenjske dobe. 

V letih 2000–2020 se bo starostna skupina 65–90 let povečala s 16 % na 21 % celotnega 

prebivalstva EU, medtem ko se bo starostna skupina 15–24 let skrčila na 11 %. Izziv za mlade 
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čez nekaj desetletji ne bo več čakanje na pokojnino, temveč ohranitev delovnega mesta in 

dostojnega zaslužka na dolgi rok (Komisija evropskih skupnosti, 2001, str. 7). 

Slika 3 v prilogi prikazuje  SWOT matriko na področju zaposlovanja, kjer so predstavljene 

glavne prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, na katere naj bi bili pozorni v 

prihodnosti, da bomo družbo gradili na prednostih, odpravili pomanjkljivosti, izkoristili 

priložnosti ter se izognili nevarnostim. 

4.2 Napovedi 

Po podatkih APZ za obdobje 2007–2013 (slika 5), naj bi se razmere za mlade do leta 2013 

izboljšale. Na področju povečanja stopnje delovne aktivnosti v starostnem razredu 15– 24 let 

naj bi se iz izhodiščne vrednosti 35 % povečala na 38 %, medtem ko naj bi se širši razred 15–

64 let povečal iz 67,1 % na 70,4 %. Povprečna doba brezposelnosti naj bi se znižala na 13 

mesecev, medtem ko je današnja bistveno višja – 25,1 mesecev. Na področju spodbujanja 

novega zaposlovanja sta podana dva ukrepa: povečanje števila podprtih podjetniških in 

zaposlitvenih projektov (iz 2.094 na 7.000) in povečanje števila podprtih prehodov 

brezposelnih oseb v samozaposlitev v okviru APZ (iz 1.566 na 1.800) (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, str. 9). 

V Operativnem programu razvoja človeških virov (v nadaljevanju OP ESS) so za obdobje 

2007–2013 predstavljene razvojene prioritete, katere temeljijo tudi na mladih. Na področju 

spodbujanja podjetništva so predvidene različne aktivnosti za povečanje prilagodljivosti in 

usposobljenosti posameznikov. Število »mladih raziskovalcev« v gospodarstvu na osnovi OP 

ESS naj bi se iz števila 181 povečalo na 500 ob koncu preučevanega obdobja. V programu 

»mladi raziskovalci« se mladi usposabljajo z delom pri konkretnih raziskovalnih projektih. 

Pomembno je, da se mlade raziskovalce po končanem doktoratu ali magisteriju spodbudi k 

prehodu v gospodarstvo, ki potrebuje nova strokovna znanja, saj so v preteklosti pretežno 

ostajali v razvojno-raziskovalnih institucijah (Služba vlade Republike Slovenije, 2007, str. 

70). 

Število zaposlenih posameznikov vključenih v vseživljenjsko učenje naj bi doseglo število 

70.000, od tega bo kar polovica žensk. Poudarek bi imelo na izmenjavi znanja obogatenega z 

delovnim izkušnjam ter konkretnimi veščinami, ki se pridobijo na delovnih mestih med 

zaposlenimi in novo zaposlenimi, predvsem mladimi brez delovnih izkušenj ter iskalci prve 

zaposlitve (Služba vlade Republike Slovenije, 2007, str. 70). 

Število prejemnikov iz štipendijske sheme naj bi bilo 470.500. S štipendijsko shemo bi 

stimulirali in usmerjali študente za študij na smereh, kjer je že sedaj opazen primanjkljaj 

diplomantov (naravoslovje, matematika, računalništvo, zdravstvo), da se bodo v prihodnosti 

zagotovili ustrezno kvalificirani kadri za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve 

razvoja produktov in storitev (Služba vlade Republike Slovenije, 2007, str. 70). 
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Število novonastalih podjetji naj bi se iz trenutno 1.527 povečalo na 8.400. V okviru te 

usmeritve se bodo še naprej razvijali programi za pomoč pri samozaposlovanju oseb, ki želijo 

uresničiti svojo poslovno idejo, predvsem bo pozornost namenjena spodbujanju 

samozaposlovanja žensk (Služba vlade Republike Slovenije, 2007, str. 72). 

4.3 Rešitve na področju zmanjševanja brezposelnosti diplomantov 

V nadaljevanju so predstavljene nekatere rešitve na področju zmanjševanja brezposelnosti 

diplomantov v Sloveniji in na ravni EU, s katerimi bi lahko mladim ponudili boljše pogoje na 

trgu dela.  

Za načrtovanje kvalitetnega izobraževanja in usposabljanja v posameznih strokah in 

izobraževalnih organizacijah potrebujemo kakovostno bazo podatkov o načrtih delodajalcev 

za razvoj podjetij in ustanov, kako se bodo v prihodnjih letih razvijale posamezne panoge in 

podjetja ter kakšne so potrebe po novih znanjih za nove tehnologije. Prav tako potrebujemo 

prave informacije o tem, kakšen je že danes razkorak med znanji, ki obstajajo kot ponudba na 

trgu dela in po katerih znanjih obstaja povpraševanje s strani delodajalcev. Vedenje o tem, 

kakšen je razkorak, s kakšnimi človeškimi viri razpolagamo in kakšne so v resnici potrebe 

dela, je tista kvalitetna informacija, ki jo potrebujejo politiki za odločanje, oblikovalci 

izobraževalnih programov, svetovalci za zaposlovanje in izbiro izobraževanja, oblikovalci 

ukrepov APZ ter podjetja (Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2010, str. 

50). Slika 2 v prilogi prikazuje primer sistema informiranja in izobraževanja ter pridobivanje 

delovnih izkušenj na ravni terciarnega izobraževanja, v katerem sodelujejo različni subjekti na 

trgu dela (izobraževalne institucije, predstavniki mladih in negospodarstva ter država).Tako 

naj bi se mladim že pred vstopom na trg dela omogočilo pridobiti različne kompetence, 

znanja in veščine ter spoznati različne delovne procese. S pripravo kariernega načrta in 

priznanje neformalnih izkušenj bo tako vsak posameznik bolje pripravljen na nastop pred 

delodajalcem (Lukič, 2008, str. 14.). 

Nov okvir evropskega sodelovanja na področju mladine v obdobju 2010–2018, sprejet s strani 

Sveta EU v letu 2009, prikazan v sliki 4 v prilogi, ki predvideva vzpostavitev in krepitev 

strukturiranega dialoga med predstavniki mladih in evropskimi institucijami, je v okviru 

problematike izobraževanja in zaposlovanja mladih predlagal številne rešitve. V okviru 

izobraževanja so predlagane rešitve na področju povečanja kadrovskih štipendij, saj bi se le 

tako mladim zagotovila prva delovna mesta po končanem šolanju, delodajalci pa bi že v času 

študija spoznali bodočega zaposlenega in ga oblikoval v »duhu« podjetja. Hkrati bi bilo 

potrebno predstaviti več dobrih primerov praks in jih vključiti v učne načrte, s katerimi bi 

mlade usmerjali k dobrim zaposlitvam že v času študija. Ob dobri predstavitvi praks bi lahko 

ponudili tudi več možnosti za pridobitev praktičnih izkušenj iz področja za katerega se 

izobražujejo. Na področju bolonjske reforme bi bilo potrebno večje ozaveščanje udeležencev 

izobraževanja, z vidika kaj določeni programi predstavljajo in za katere profile se 

usposabljajo (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010, str. 1–14).  
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Na področju praktičnega znanja je glavni problem pomanjkanje delovne prakse, katero bi 

lahko rešili z večjim povezovanjem fakultet z delodajalci in vpeljavo obvezne študijske 

prakse v času študija. Država bi lahko podjetjem, ki bi študentom omogočila opravljanje 

delovne prakse, ponudila subvencije, s katerimi bi motivirala podjetja k dvigu kakovosti 

delovne prakse študentov, hkrati pa bi študentom nudila možnost izkušenj, ki bi jim olajšale 

kasnejši prehod na trg dela. Primer dobre prakse je »inkubator prakse«, ta praksa bi se 

izvajala na konkretnih primerih, in sicer v različnih časovnih razmikih (Ministrstvo za šolstvo 

in šport, 2010, str. 1–14). 

Področje študentskega dela je neurejeno. Potrebno se bo usmeriti na omejitve te vrste dela, 

predvsem na opravljanje tistega dela, ki sovpada s področjem študija posameznika ter 

potrebno bi ga bilo upoštevati kot formalno delovno izkušnjo, ki bi se mladim štela tudi v 

delovno dobo. Študentsko delo navidezno prinaša ugodnosti, vendar so le te začasne in 

mladim utegnejo dolgoročno celo škoditi, z omejitvijo teh ugodnosti bi postala redna 

zaposlitev bolj privlačna za delodajalce kot tudi za študente (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2010, str. 1–14).  

Problem je tudi na področje zaposlovanja mladih, predvsem področje samozaposlitev. 

Državna podpora v obliki finančne, tehnične in strokovne podpore bi mladim pomagale pri 

ustanavljanju lastnega podjetja. Potrebno bi bilo tudi sodelovanje že uveljavljenih 

podjetnikov, preko katerih bi se mladim ponudila pomoč in uveljavitev na trgu dela. Za 

obstoječa podjetja bi bili mladi tudi dobra naložba, saj bi po končanem šolanju v podjetje 

vstopili z novimi, svežimi in inovativnimi idejami. Formalne izobraževalne inštitucije in trg 

dela še vedno niso dovolj povezani. Potrebne so rešitve na področju prehoda in ozaveščanju 

delodajalcev o prednostih, ki jih prinaša izobrazba. Karierne orientacije bi bilo potrebno 

uvesti že v osnovne šole. Te bi mladim ponujale karierne usmeritve – predstavitev poklicev, 

delovnih mest in obisk podjetji (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010, str. 1–14). 

Študija s strani Evropske komisije za zaposlovanje in socialne zadeve prikazana v sliki 6, 

predstavlja glavne trende na trgu dela, na katere naj bi se posamezne države EU osredotočile 

v prihodnosti za boljše pogoje mladih na trgu dela. V analizi so navedeni štirje glavni 

kazalniki. Na področju prijaznega delovanja trga dela se bodo morale države kot so 

Avstrija, Danska, Nizozemska, Švedska, Finska, Združeno kraljestvo in Irska osredotočiti na 

znižanje visoke brezposelnosti mladih, večjo socialno vključenost mladih, zmanjšanje deleža 

mladih v NEET-u in dokončanje reforme izobraževalnega sistema. Francija, Belgija, Nemčija, 

Luksemburg in Slovenija naj bi imele najbolj nefleksibilen trg dela in v prihodnosti bi 

morale iskati rešitve na področju večje prožnosti sistema izobraževanja in usposabljanja ter 

fleksibilnosti trga dela, razviti bi morale delovne pristope, osredotočiti se na sodelovanje med 

javnim in zasebnim sistemom zaposlovanja in povečati vključenost mladih žensk na trgu dela. 

Tretje področje, v katerega so vključene naslednje države – Grčija, Italija, Portugalska, 

Španija in Poljska, je področje segmentiranosti trga dela. Glavni izzivi za te države so 

oblikovanje konkurenčnega, integriranega, prilagojenega, tržno usmerjenega in visoko 

kakovostnega  sistema vseživljenjskega učenja, spodbujanje ekonomske neodvisnosti za 
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mlajše odrasle, vključevanje fleksibilizacije na trgu dela z varnostnimi deli, razširitev javnih 

in zasebnih omrežij za zaposlovanje ter prav tako spodbujanje večje udeležbe žensk na trgu 

dela. Zadnje področje je neusklajenost pri prehodu na trg dela. Prestrukturiranje 

ekonomskih procesov in uskladitev le-teh z gospodarstvi EU 15, uvedba novih nacionalnih 

strategij in novih struktur za sistem izobraževanja in usposabljanja, povečanje fleksibilnosti 

trga dela, razširitev ALMP-ja in posodobitev sistema socialne varnosti so glavne rešitve za 

Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Slovaško, Ciper, Malto, Romunijo in Bolgarijo 

(Eurostat, str. 1-2). 

SKLEP 

V diplomskem delu sem predstavila pomen znanja, predvsem terciarnega izobraževanja, v 

sodobnem gospodarstvu in prikazala, kako se mladi spopadajo s prehodom in uveljavljanjem 

na trgu dela, ter kakšni so programi različnih akterjev na trgu dela, ki pomagajo mladim pri 

prvi zaposlitvi. 

Naraščajoče število študentov na terciarni ravni nakazuje, da se vedno več mladih odloča za 

študij, vendar hkrati odlaga prehod v zaposlitev. Tako se na eni strani soočamo z vedno 

večjim številom mladih, ki  na trgu dela nastopajo kot visoko izobražen kader, na drugi pa jih 

delodajalci ne sprejmejo, ker so zaradi različnih pripisanih lastnosti rizična skupina. Na 

področju prenove terciarnega izobraževanja je bilo v zadnjih letih narejenih veliko sprememb 

in lahko zaključim, da se vedno bolj usmerjamo v kakovostne, mednarodno primerljive 

študije. Število študentov se vsako leto povečuje, prisotnih je vedno več oseb ženskega spola 

in tudi oseb, ki se za študij odločijo ob redni zaposlitvi. Slovenija v primerjavi z ostalimi 

državami EU še vedno zaostaja, vendar v splošnem zadnjih 10 let zelo napreduje in število 

mladih, ki so visoko izobraženi v primerjavi s starejšimi generacijami, je vedno večje. 

Izobrazbena struktura se je povečala in se bo še v prihodnosti, če bomo sledili takim in še 

izboljšanim trendom.  

Na področju prehoda diplomantov na trg dela lahko povzamem, da so se prav tako  zgodile 

številne pozitivne spremembe, vendar še vedno ne dovolj velike, da bi zmanjšali 

brezposelnost med mladimi. Mladi so na trgu dela ena izmed rizičnih skupin, ki je s 

pomanjkanjem izkušenj in znanjem o trgu dela, med najbolj ranljivimi. Trenutni problem na 

trgu dela je na eni strani kombinacija dolgotrajne vključenosti mladih v izobraževanje ob 

hkratni podpori družine ter na drugi strani negotove in toge razmere na trgu dela, zaradi 

katerih se mladi ne morejo uspešno zaposliti. V prihodnosti bo zato potrebno vzpostaviti 

sistem različnih udeležencev trga dela, ki bodo s svojimi nalogami uskladili povpraševanje in 

ponudbo po novih delavcih. Programi, ki se izvajajo za mlade, jim pozitivno pomagajo pri 

uveljavljanju na trgu dela, vendar bo potrebno predvsem zmanjšati negotovost in povečati 

zaupanje v njih, da vstopijo na trg dela in dokažejo svoje sposobnosti in znanja.  

Brezposelnost je velik finančni in psihični problem, predvsem pri mladih, ki iščejo prvo 

zaposlitev in si ustvarjajo kariero in družino. Na eni strani terciarna izobrazba mladim do 

neke mere zagotavlja večjo materialno zagotovilo v prihodnosti, na drugi strani pa jih hkrati 
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ogroža, saj si z daljšim študijem podaljšujejo nestabilne razmere na področju občasnih 

zaposlitev, ki jim ne prinašajo zagotovila za uspešno gradnjo prihodnosti. Zmanjševanje 

brezposelnosti v prihodnosti bo močno odvisno od sposobnosti in zmožnosti gospodarstva, da 

ustvari kvalitetna in produktivna delovna mesta, ob hkratnem razvoju  inovativnosti, znanja in 

podjetništva. 

Podaljšanje izobraževanja v splošnem ugodno vpliva na izboljševanje izobrazbene strukture, 

vendar pa hkrati  povzroča nizke stopnje aktivnosti mladih, zato se bomo morali v prihodnosti 

osredotočiti na razvijanje in vlaganje v mlade in tako v sodelovanju z vsemi udeleženci na 

trgu dela ustvariti dobra delovna mesta. Uspeh na področju brezposelnosti mladih ni odvisen 

le od ene države, temveč predstavlja svetovni izziv in hkrati priložnost, da ustvarimo model 

socialnih držav za mlade.  
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Priloga 1: Seznam pogosto uporabljenih kratic 

 

ALMP – Active Labour Market Policy 

APZ – Aktivna politika zaposlovanja 

CERŠ - Center za razvoj in svetovanje študentov 

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje 

EK – Evropska komisija 

EU – Evropska unija 

EUROSTAT – European Statistics/Evropski statistični urad 

KOVIVIS – Javni zavod Koroške višje in višješolsko središče  

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

M-LAB – Mladinski laboratorij 

MSS –  Mladinski svet Slovenije 

MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

NEET – Not in Education, Employment, or Training 

OP ESS – Operativni program razvoja človeških virov 

RRA Gorenjska – Regionalna razvojna agencija Gorenjska 

SIZAD – Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

SVLR – Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

ŠOS – Študentska organizacija Slovenije 

ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

YUFT – Youth Unemployment Task Force 
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Slika 1: Stične točke CERŠ-a 

 

Vir: CERŠ (predstavitev centra), Ekonomska Fakulteta, Ljubljana. 

 

Slika 2: Primer sistema informiranja in izobraževanja ter pridobivanja delovnih izkušenj 

mladih na terciarni stopnji izobraževanja 

 

Vir: Samostojni prikaz po Ćeklič B., Kramer A., Strategija zaposlovanja mladih v družbi znanja, 2. knjiga, 

analiza stanj, 2008, str. 14. 
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Slika 3: SWOT matrika na področju zaposlovanja v Sloveniji 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• Zmerna gospodarska rast 

• Nizka stopnja brezposelnosti 

• Visoko kvalificirana mlajša generacija delovne sile 

• Dobro znanje tujih jezikov 

• Majhne geografske razdalje do glavnih središč in 

pripravljenost regij, da organizirajo visokošolska središča 

• Prost dostop do trga dela večine držav EU 

• Intenzivno uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja 

• Intenzivno usposabljanje v podjetjih 

• Visok delež gospodinjstev in podjetij opremljenih z 

internetom 

 

• Strukturna neskladja na trgu dela (izobrazbena, poklicna, 

regionalna) 

• Slabi demografski kazalci 

• Visok delež dolgotrajno brezposelnih 

• Nizka stopnja (delovne) aktivnosti mladih 

• Naraščajoč delež visoko izobraženih med brezposelnimi 

• Izjemno visok delež žensk med visoko 

izobraženimi brezposelnimi 

• Slaba varnostna mreža za mlade ob prehodu v samostojnost 

• Hitro naraščajoč delež zaposlenih za določen čas 

• Visoka izraba neprijaznih, fleksibilnih oblik dela 

(delo ob vikendih, delo v izmenah) 

• Slaba povezava med izobraževalnimi institucijami in trgom 

dela 

• Zgolj formalna prenova študijskih programov 

• Relativno majhna vlaganja v raziskovalne 

dejavnosti, ki potrebujejo visoko izobražen kader 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• Ukrepi APZ za povečevanje zaposljivosti 

• Rast števila delovnih mest v storitvenem sektorju 

• Izboljševanje izobrazbene strukture delovno 

aktivnega prebivalstva 

• Subvencije delodajalcem za zaposlovanje mladih 

za nedoločen čas 

• Učinkovitejša implementacija bolonjske reforme 

• Mednarodno sodelovanje 

• Finančna sredstva iz EU 

• Krepitev kariernega svetovanja 

• Širjenje mreže kariernih centrov 

• Ustrezno ovrednotenje obštudijskih dejavnosti z 

ECTS točkami in priznavanje kompetenc 

pridobljenih z neformalnim izobraževanjem 

• Zmanjševanje potrebe po delovni sili v delovno 

intenzivnem sektorju 

• Zmanjševanje potrebe po delovni sili v srednjih in 

velikih podjetjih 

• Rastoča brezposelnost nekvalificiranih delavcev 

• (Nadaljnje) naraščanje deleža visoko izobraženih 

med brezposelnimi 

• Ujetost mladih v nestabilne zaposlitve in vzorce 

• Odliv visoko izobražene delovne sile v tujino 

• Odliv mladih v slabe službe 

• Diskriminacija določenih skupin na trgu dela 

(mladi, ženske, spolna usmerjenost). 

 

Vir: Ćeklič B., Kramer A., Strategija zaposlovanja mladih v družbi znanja, 2. knjiga, analiza stanj, 2008, str. 3–

4. 
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Slika 4: Problematike v okviru izobraževanja in predlagane rešitve 

Področje Problemi Rešitve 

Izobraževanje 

Pomanjkanje karierne 

orientacije v obdobju 

izobraževanja 

 

 večja uporaba kadrovskih štipendij; 

 prestrukturiranje študentskih servisov; 

 neformalno izobraževanje; 

 predstavitev primerov dobrih praks 

Šibko povezovanje 

izobraževanja in 

zaposlovanja 

 področna omejitev študentskega dela; 

 povečanje možnosti za pridobitev praktičnih izkušenj s 

področja, za katerega se študent izobražuje; 

 vključevanje več prakse v učne načrte, povečanje odzivnosti 

delodajalcev za zagotavljanje prakse; 

 omejitve vpisa glede na zahteve trga dela; 

 razvoj mehanizmov za povečanje kadrovskih štipendij; 

 spodbujanje samozaposlitev 

Slaba implementacija 

bolonjske reforme 

 informiranje delodajalcev o programih in kompetencah ter 

kvalifikacijah prve bolonjske stopnje; 

 večje ozaveščanje udeležencev izobraževanja kot tudi tistih, 

ki se v visokošolski sistem še niso vključil, z vidika kaj 

določeni programi sploh predstavljajo, za katere profile se 

študenti usposabljajo; 

 sprememba mišljenja, da študijski program usposablja za 

točno določeno delovno mesto/zaposlitev; 

 več študijskih praks in konkretnih projektov 

Praktično 

znanje 

Nekoristna delovna 

praksa oz. pomanjkanje 

delovne prakse 

 več povezovanja fakultet oziroma izobraževalnih institucij z 

delodajalci in vpeljava obvezne delovne prakse v študijski 

proces; 

 vzpostavitev obvezne in kakovostnejše delovne prakse, 

državne subvencije za delodajalce, ki omogočajo opravljanje 

delovne prakse; 

 inkubator prakse; 

 delovna praksa naj nadomesti pripravništvo 

Študentsko delo 
Neurejeno študentsko 

delo 

 omejitev študentskega dela; 

 omejitev ugodnosti, ki jih  mladim in delodajalcem prinaša 

delo preko študentskega servisa; 

 spodbujanje delodajalcev, da zaposlujejo mlado delovno silo 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Področje Problemi Rešitve 

Zaposlovanje 

mladih 

Ne-varne oblike 

zaposlitve 

 državne subvencije za podjetja, ki mladim ponujajo 

zaposlitev za nedoločen čas 

Nizka stopnja 

samozaposlitev med 

mladimi 

 uvedba finančne in tehnične ter strokovne državne podpore 

mladim pri ustanavljanju lastnega podjetja in ugodnosti za 

inovativna podjetja v lasti mladih; 

 razvojni inkubatorji in razpisi za samozaposlene mlade; 

 finančna podpora mladim podjetnikom in povezovanje z 

uveljavljenimi podjetniki 

Povezovanje 

formalnih 

izobraževalnih 

institucij s trgom 

dela 

Nepovezanost med 

izobraževalnim sistemom 

in trgom dela 

 kadrovsko štipendijo bi bilo potrebno združiti s študentskim 

delom, ki bi ga opravljali v času študija, delodajalec pa bi že 

v času študija bodočega zaposlenega oblikoval v »duhu« 

podjetja 

Otežen prehod s trga dela 

v formalno izobraževanje 

 možnost koriščenja študijskega dopusta; 

 ozaveščanje delodajalcev o prednosti, ki jih prinaša izobrazba 

Pomanjkanje karierne 

orientacije in povezovanja 

med izobraževalnimi 

ustanovami in delodajalci 

 uvedba karierne orientacije in povezovanje izobraževalnih 

institucij z delodajalci; 

 vsem dostopni karierni centri povezani tako s 

fakultetami/srednjimi šolami kot delodajalci 

 

Nepriznavanje 

alternativnih oblik 

zaposlitve kot delovne 

izkušnje (študentsko in 

prostovoljno delo, 

avtorska pogodba) 

 spodbujanje študentov, da v času študija sprejemajo taka 

delovna mesta, ki so povezana s smerjo študija in želeno 

bodočo zaposlitvijo ter da bi imela enako veljavo kot delovne 

izkušnje 

Vir: Samostojni prikaz po Mladinski svet Slovenije. Zaključki nacionalne mladinske konference Mladi o 

zaposlovanju »Naj bo zaposlitev tvoja odločitev!«, 2010, str. 2–14. 
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Slika 5: Cilji APZ 2007-2013 

CILJI APZ 2007–2013 Kazalci 
Izhodiščna 

vrednost 

Planirana 

vrednost kazalca 

v letu 2013 

Povečanje zaposlenosti in 

znižanje brezposelnosti 

Povečanje stopnje delovne aktivnosti po 

starostnih skupinah: 

15–64 let 

15–24 let 

55–64 let 

 

67,1 % 

35,3 % 

33,5 % 

 

70,4 % 

38,0 % 

43,5 % 

Znižanje stopnje registrirane 

 brezposelnosti 
9,1 % 4,3 % 

Znižanje stopnje brezposelnosti po anketi o 

delovni sili 
5,9 % 3,3 % 

Preprečevanje prehoda v 

dolgotrajno brezposelnost 

Znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih 

med brezposelnimi 
49,7 % 37,0 % 

Znižanje povprečne dobe brezposelnosti na 

brezposelno osebo 
25,1 meseca 13 mesecev 

Zmanjšati strukturno 

brezposelnost: povečevanje 

zaposljivosti z dvigom 

izobrazbenega nivoja, 

usposobljenosti in veščin 

Znižanje deleža brezposelnih brez izobrazbe 

oz. nizko stopnjo izobrazbe 

(I-II) 

38,9 % 29,0 % 

 

Povečanje fleksibilnosti in 

konkurenčnosti zaposlenosti 

 

Povečanje deleža zaposlenih s krajšim 

delovnim časom v skupni zaposlenosti 
10,1 % 15,0 % 

Število zaposlenih, ki so vključeni v 

vseživljenjsko učenje v okviru APZ 
9.158 14.000 

Spodbujanje novega 

zaposlovanja 

Povečanje števila podprtih podjetniških in 

zaposlitvenih projektov 
2.094 7.000 

Povečanje števila podprtih prehodov 

brezposelnih oseb v samozaposlitev v okviru 

APZ 

1.566 1.800 

Vir: MDDSZ, Program ukrepov APZ za obdobje 2007–2013. 
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Slika 6: Kazalniki vključenosti mladih na trgu dela v EU in njihovi glavni izzivi za prihodnost 

PRIJAZEN TRG DELA 

Razvoj človeških virov in visoka stopnja zaposlovanja 

mladih 

Avstrija, Danska, Nizozemska, Švedska, Finska, 

Združeno kraljestvo in Irska 

Glavni izzivi: 

 Znižanje visoke brezposelnosti mladih; 

 Socialna vključenost najbolj ranljivih skupin mladih; 

 Zmanjšanje deleža mladih V NEET-u; 

 Dokončanje reform izobraževalnega sistema. 

NEFLEKSIBILEN TRG DELA 

Nizka stopnja zaposlovanja mladih 

 

Francija, Belgija, Nemčija, Luksemburg in Slovenija 

Glavni izzivi: 

 Prožnost sistema izobraževanja in usposabljanja; 

 Fleksibilnost trga dela; 

 Razvoj delovnih pristopov; 

 Sodelovanje med javnim in zasebnim sistemov 

zaposlovanja; 

 Vključenost mladih žensk na trg dela. 

SEGMENTIRAN TRG DELA 

 

 

Grčija, Italija, Portugalska, Španija in Poljska 

Glavni izzivi: 

 Oblikovanje konkurenčnega, integriranega, 

prilagojenega, 

tržno usmerjenega in visoko kakovostnega  sistema 

vseživljenjskega učenja; 

 Spodbujanje ekonomske neodvisnosti za mlajše odrasle; 

 Vključevanje fleksibilizacije na trgu dela z varnostnimi 

deli; 

 Razširitev javnih in zasebnih omrežij za zaposlovanje; 

 Spodbujanje večje udeležbe žensk na trgu dela. 

NEUSKLAJENOST PRI PREHODU NA TRG 

DELA 

 

Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Slovaška, 

Ciper, Malta, Romunija in Bolgarija 

Glavni izzivi: 

 Prestrukturiranje ekonomskih procesov in uskladitev le-

teh z gospodarstvi EU 15; 

 Uvedba novih nacionalnih strategij in novih struktur za 

sistem izobraževanja in usposabljanja; 

 Povečanje fleksibilnosti trga dela; 

 Razširitev ALMP; 

 Posodobitev sistema socialne varnosti. 

Vir: Eurostat. Executive Summary – The Labour - Market Integration of Young People: A Challenge for Europe. 
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Slika 7: Gibanje števila študentov terciarnega izobraževanja glede na spol, letno, Slovenija, 

2000-2009 

 

 

Vir: Samostojni prikaz po SURS, vpisani v terciarno izobraževanje - splošni pregled. 

 

Slika 8: Število registrirano brezposelnih oseb, ki iščejo prvo zaposlitev na dan 31.12., 

Slovenija, 2000-2009 

 

Vir: SURS, Statistični letopis 2010. 

 

 

http://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=4
http://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=4
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Tabela 1: Število študentov terciarnega izobraževanja, glede na način študija, letno, 

Slovenija, 2000–2009 

 Način študija 

Leto Redni Izredni Skupaj 

2000 60.180 31.314 91.494 

2001 63.725 35.489 99.214 

2002 65.177 36.281 101.458 

2003 67.579 36.817 104.396 

2004 71.401 40.827 112.228 

2005 72.680 42.114 114.794 

2006 75.309 40.635 115.944 

2007 76.480 38.965 115.445 

2008 77.925 36.466 114.391 

2009 80.467 34.406 114.873 

Vir: SURS, Vpisani v terciarno izobraževanje - splošni pregled. 
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Tabela 2: Število študentov terciarnega izobraževanja glede na način študija in vrsto programa, letno, Slovenija, 2000-2009 

Vrsta 

programa 

Način 

študija 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vrsta 

programa 

SKUPAJ 

SKUPAJ 91.494 99.214 101.458 104.396 112.228 114.794 115.944 115.445 114.391 114.873 

Redni 60.180 63.725 65.177 67.579 71.401 72.680 75.309 76.480 77.925 80.467 

Izredni 31.314 35.489 36.281 36.817 40.827 42.114 40.635 38.965 36.466 34.406 

Višješolski 

strokovni 

SKUPAJ 4.760 6.170 8.796 11.099 12.621 14.246 15.831 16.424 16.263 16.594 

Redni 1.966 2.361 2.974 3.470 4.096 4.785 5.523 5.991 6.731 7.497 

Izredni 2.794 3.809 5.822 7.629 8.525 9.461 10.308 10.433 9.532 9.097 

Visokošolski 

strokovni 

(prejšnji) 

SKUPAJ 39.671 41.548 41.421 39.819 41.235 36.822 32.411 25.712 19.331 10.374 

Redni 19.690 20.406 20.989 21.109 21.453 19.808 18.367 15.251 12.487 7.092 

Izredni 19.981 21.142 20.432 18.710 19.782 17.014 14.044 10.461 6.844 3.282 

Visokošolski 

strokovni (1. 

bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ - - - - - 3.486 6.592 11.200 15.592 22.748 

Redni - - - - - 1.394 3.326 6.176 8.947 14.090 

Izredni - - - - - 2.092 3.266 5.024 6.645 8.658 

Visokošolski 

univerzitetni 

(prejšnji) 

SKUPAJ 43.080 46.461 45.635 47.386 49.994 48.286 45.552 41.402 36.239 25.251 

Redni 37.314 39.931 39.865 41.900 44.105 43.058 41.348 37.782 32.956 23.098 

Izredni 5.766 6.530 5.770 5.486 5.889 5.228 4.204 3.620 3.283 2.153 

Visokošolski 

univerzitetni 

(1. bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ - - - - - 3.610 6.871 11.023 15.435 24.006 

Redni - - - - - 2.124 5.125 9.127 13.324 21.565 

Izredni - - - - - 1.486 1.746 1.896 2.111 2.441 

Specialistični 

SKUPAJ 190 452 668 944 1.249 706 695 495 485 169 

Redni 53 43 49 84 78 50 44 65 74 43 

Izredni 137 409 619 860 1.171 656 651 430 411 126 

            

 

»se nadaljuje« 
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Vir: SURS, Vpisani v terciarno izobraževanje - splošni pregled. 

 

 

 

»nadaljevanje« 
            

Vrsta 

programa 

Način 

študija 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Magistrski 

(prejšnji) 

SKUPAJ 3.732 4.492 4.938 5.148 6.165 5.473 4.635 4.477 4.902 3.882 

Redni 1.156 984 1.300 1.016 1.301 999 834 664 789 516 

Izredni 2.576 3.508 3.638 4.132 4.864 4.474 3.801 3.813 4.113 3.366 

Enovit 

magistrski    

(2. bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ - - - - - - - 221 759 1.688 

Redni - - - - - - - 163 640 1.565 

Izredni - - - - - - - 58 119 123 

Magistrski    

(2. bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ - - - - - 1.108 2.107 2.909 3.391 6.752 

Redni - - - - - 46 301 848 1.540 4.289 

Izredni - - - - - 1.062 1.806 2.061 1.851 2.463 

Doktorski 

(prejšnji) 

SKUPAJ ... ... ... ... 964 1.012 1.151 1.256 1.381 1.298 

Redni ... ... ... ... 368 416 425 401 414 362 

Izredni ... ... ... ... 596 596 726 855 967 936 

Doktorski     

(3. bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ - - - - - 45 99 326 613 2.111 

Redni - - - - - - 16 12 23 350 

Izredni - - - - - 45 83 314 590 1.761 
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Tabela 3: Število študentov terciarnega izobraževanja glede na način študija, spol in vpis na 

visokošolske zavode, letno, Slovenija, 2004–2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Visokošolski zavod Način študija/Spol SKUPAJ 

Univerza v Ljubljani 

SKUPAJ 63.118 62.690 62.314 61.210 60.284 

Redni 48.571 48.363 48.869 48.317 47.916 

Izredni 14.547 14.327 13.445 12.893 12.368 

Univerza v Mariboru 

SKUPAJ 27.408 26.592 25.531 24.221 23.363 

Redni 15.466 15.578 16.166 16.286 16.356 

Izredni 11.942 11.014 9.365 7.935 7.007 

Univerza na Primorskem 

SKUPAJ 5.392 6.264 6.256 6.344 6.490 

Redni 2.022 2.410 2.959 3.265 3.637 

Izredni 3.370 3.854 3.297 3.079 2.853 

Univerza v Novi Gorici 

SKUPAJ - - 696 749 725 

Redni - - 596 662 661 

Izredni - - 100 87 64 

Samostojni visokošolski 

zavodi 

SKUPAJ 3.689 5.002 5.316 6.497 7.266 

Redni 1.246 1.544 1.196 1.959 2.624 

Izredni 2.443 3.458 4.120 4.538 4.642 

Visokošolski zavod Način študija/Spol MOŠKI 

Univerza v Ljubljani 

SKUPAJ 25.414 24.985 25.086 24.648 24.433 

Redni 19.854 19.519 19.838 19.624 19.516 

Izredni 5.560 5.466 5.248 5.024 4.917 

Univerza v Mariboru 

SKUPAJ 12.153 11.669 11.164 10.602 10.411 

Redni 6.653 6.547 6.750 6.873 7.056 

Izredni 5.500 5.122 4.414 3.729 3.355 

Univerza na Primorskem 

SKUPAJ 1.603 1.870 1.773 1.799 1.749 

Redni 457 557 685 771 887 

Izredni 1.146 1.313 1.088 1.028 862 

Univerza v Novi Gorici 

SKUPAJ - - 349 368 328 

Redni - - 259 290 270 

Izredni - - 90 78 58 

Samostojni visokošolski 

zavodi 

SKUPAJ 1.681 2.107 2.078 2.466 2.615 

Redni 541 648 465 733 943 

Izredni 1.140 1.459 1.613 1.733 1.672 

Visokošolski zavod Način študija/Spol ŽENSKE 

Univerza v Ljubljani 

SKUPAJ 37.704 37.705 37.228 36.562 35.851 

Redni 28.717 28.844 29.031 28.693 28.400 

Izredni 8.987 8.861 8.197 7.869 7.451 

Univerza v Mariboru 

SKUPAJ 15.255 14.923 14.367 13.619 12.952 

Redni 8.813 9.031 9.416 9.413 9.300 

Izredni 6.442 5.892 4.951 4.206 3.652 

Univerza na Primorskem 

SKUPAJ 3.789 4.394 4.483 4.545 4.741 

Redni 1.565 1.853 2.274 2.494 2.750 

Izredni 2.224 2.541 2.209 2.051 1.991 

Univerza v Novi Gorici 

SKUPAJ - - 347 381 397 

Redni - - 337 372 391 

Izredni - - 10 9 6 

Samostojni visokošolski 

zavodi 

SKUPAJ 2.008 2.895 3.238 4.031 4.651 

Redni 705 896 731 1.226 1.681 

Izredni 1.303 1.999 2.507 2.805 2.970 

Vir: SURS, Vpisani v terciarno izobraževanje - splošni pregled. 

 



13 

 

Tabela 4: Število študentov terciarnega izobraževanja, glede na starost in spol, letno, 

Slovenija, 2005–2009 

Spol Starost 2005 2006 2007 2008 2009 

 

SKUPAJ 
SKUPAJ 114.794 115.944 115.445 114.391 114.873 

 18 let in manj 1.164 1.353 1.189 1.127 1.265 

 19 let 11.480 12.353 12.556 11.989 11.991 

 20 let 13.711 13.607 14.396 14.508 13.940 

 21 let 13.614 13.680 13.624 14.349 14.396 

 22 let 12.684 13.041 13.111 13.048 13.733 

 23 let 11.837 11.922 12.113 11.968 12.042 

 24 let 10.075 10.306 9.921 9.964 9.706 

 25 let 7.209 7.750 7.602 7.324 7.295 

 26 let 4.976 5.057 5.181 5.174 4.860 

 27 let 3.615 3.611 3.607 3.634 3.566 

Moški 

SKUPAJ 47.784 48.356 48.322 48.087 48.428 

18 let in manj 432 527 424 418 461 

19 let 4.727 5.188 5.365 5.151 5.097 

 20 let 5.761 5.613 6.013 6.184 6.022 

 21 let 5.581 5.619 5.511 5.944 6.075 

 22 let 5.071 5.212 5.296 5.128 5.639 

 23 let 4.748 4.738 4.842 4.829 4.762 

 24 let 4.062 4.216 4.005 4.025 3.969 

 25 let 3.035 3.191 3.172 3.052 2.980 

 26 let 2.197 2.227 2.212 2.288 2.074 

 27 let 1.643 1.615 1.639 1.624 1.609 

                    

Ženske 

SKUPAJ 67.010 67.588 67.123 66.304 66.445 

18 let in manj 732 826 765 709 804 

19 let 6.753 7.165 7.191 6.838 6.894 

20 let 7.950 7.994 8.383 8.324 7.918 

 21 let 8.033 8.061 8.113 8.405 8.321 

 22 let 7.613 7.829 7.815 7.920 8.094 

 23 let 7.ž 7.184 7.271 7.139 7.280 

 24 let 6.013 6.090 5.916 5.939 5.737 

 25 let 4.174 4.559 4.430 4.272 4.315 

 26 let 2.779 2.830 2.969 2.886 2.786 

 27 let 1.972 1.996 1.968 2.010 1.957 

Vir: SURS, Vpisani v terciarno izobraževanje - splošni pregled. 
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Tabela 5: Delež oseb v populaciji 15-64 let, ki imajo terciarno izobrazbo, skupaj, letno, 

države EU, 2000–2009 

Država/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 17,1 17,1 17,4 18,1 19,1 19,6 20,1 20,6 21,2 22,1 

Belgija 23,8 23,8 24,9 25,6 26,8 27,2 27,9 28,1 28,4 29,4 

Bolgarija 15,1 15,1 17,5 17,7 17,9 17,8 18,2 18,5 18,9 19,2 

Češka 9,5 9,5 9,9 10,0 10,4 11,0 11,4 11,6 12,4 13,4 

Danska 22,0 22,0 25,1 27,2 27,9 28,5 29,3 27,1 27,2 28,4 

Nemčija 21,4 21,4 18,9 20,3 21,1 20,6 20,1 20,4 21,4 22,3 

Estonija 24,1 24,1 25,0 25,2 25,7 27,4 27,2 27,3 28,1 29,8 

Irska 19,2 19,2 22,0 23,5 24,9 26,1 27,7 28,9 30,4 31,6 

Grčija 14,1 14,1 15,2 15,7 17,6 17,7 18,7 19,2 19,8 20,0 

Španija 21,2 21,2 22,6 23,2 24,1 25,8 26,1 26,5 26,8 27,1 

Francija 19,8 19,8 21,5 22,0 22,4 23,4 24,0 24,5 24,9 26,1 

Italija 8,1 8,1 8,6 9,1 10,0 10,7 11,4 12,0 12,7 12,8 

Ciper 22,1 22,1 25,7 26,1 25,7 25,7 27,6 29,7 31,0 30,9 

Latvija 15,1 15,1 16,2 15,1 16,7 17,1 17,6 18,8 21,0 21,7 

Litva 35,3 35,3 19,0 19,8 21,2 22,0 22,4 24,1 25,4 25,5 

Luksemburg 16,7 16,7 16,2 12,6 20,8 23,0 20,5 22,7 23,7 30,2 

Madžarska 11,7 11,7 12,1 13,1 14,2 14,5 15,0 15,4 16,4 16,9 

Malta 4,9 4,9 8,2 8,5 10,2 10,2 11,1 11,7 11,9 12,1 

Nizozemska 20,6 20,6 21,6 23,8 25,7 26,2 26,2 26,7 27,8 28,4 

Avstrija : : : : 15,7 15,1 14,8 14,8 15,2 16,1 

Poljska 9,2 9,2 10,2 11,6 12,8 13,9 14,9 15,7 16,5 18,1 

Portugalska 7,5 7,5 8,2 9,5 10,9 11,1 11,7 12,0 12,7 13,1 

Romunija 7,5 7,5 8,0 7,9 8,7 9,1 9,6 9,9 10,7 11,2 

Slovenija 12,9 12,9 12,3 14,4 15,7 16,7 17,8 18,5 19,0 19,6 

Slovaška 8,2 8,2 8,8 9,6 10,4 11,4 11,9 11,9 12,3 13,4 

Finska 27,1 27,1 26,9 27,5 28,3 28,6 29,0 30,0 30,2 30,9 

Švedska 26,8 26,8 23,2 23,9 24,7 25,9 26,5 27,0 27,5 27,9 

Združeno 

kraljestvo 
25,7 25,7 26,7 25,5 26,3 26,7 27,6 28,6 28,7 30,0 

Vir: Eurostat, Statistics - Database. 
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Tabela 6: Delež moških v populaciji 15-64 let, ki imajo terciarno izobrazbo, letno, države EU, 

2000–2009 

Država/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 17,8 17,6 17,7 18,3 19,1 19,5 19,7 20,1 20,5 21,2 

Belgija 22,8 23,5 23,8 24,5 25,5 25,7 26,4 26,4 26,6 27,4 

Bolgarija 12,4 14,4 14,0 14,0 14,1 13,9 14,1 14,6 15,0 15,0 

Češka 10,8 11,0 11,2 11,2 11,5 12,0 12,3 12,4 12,9 13,7 

Danska 21,1 22,0 23,5 25,9 26,2 26,3 27,3 25,2 25,1 25,6 

Nemčija 25,8 24,1 22,5 24,0 24,5 23,9 23,0 23,1 24,1 24,8 

Estonija 18,2 19,2 19,2 19,4 19,9 22,0 21,4 20,8 21,1 21,4 

Irska 18,5 19,8 20,8 22,5 23,3 24,0 25,0 26,1 27,4 28,7 

Grčija 15,1 15,3 15,8 16,3 18,4 18,1 19,0 19,6 19,8 19,7 

Španija 21,4 22,0 22,5 22,9 23,6 25,2 25,3 25,7 25,9 25,9 

Francija 19,0 19,8 20,4 20,8 21,2 22,1 22,5 23,0 22,9 24,2 

Italija 8,2 8,4 8,6 8,9 9,5 10,1 10,5 10,9 11,3 11,3 

Ciper 23,6 25,1 26,3 27,2 26,5 25,1 26,0 27,9 29,0 29,0 

Latvija 13,4 12,5 13,9 12,4 13,3 13,3 13,4 14,8 15,7 15,6 

Litva 30,5 15,7 15,7 16,6 18,5 18,7 18,6 20,2 20,8 20,7 

Luksemburg 18,9 18,3 18,6 14,4 23,5 24,7 21,7 23,6 25,0 32,3 

Madžarska 11,2 11,1 11,5 12,4 13,3 13,2 13,6 13,8 14,5 14,7 

Malta 5,9 9,9 9,3 8,9 10,9 10,9 10,9 11,9 12,1 11,3 

Nizozemska 22,6 22,7 23,3 25,6 27,4 27,9 27,5 28,0 29,1 29,4 

Avstrija : : : : 18,4 17,2 17,0 17,0 17,2 17,8 

Poljska 8,1 8,4 8,9 10,2 11,2 12,0 12,7 13,1 13,7 14,8 

Portugalska 6,3 6,4 6,1 7,3 8,6 8,9 9,5 9,5 9,9 10,5 

Romunija 8,2 8,5 8,5 8,2 9,0 9,3 9,7 10,0 10,7 10,9 

Slovenija 11,4 9,9 10,7 12,4 13,4 14,4 15,1 15,5 15,7 15,8 

Slovaška 8,6 8,8 8,5 9,4 10,2 11,6 12,2 11,5 11,9 12,5 

Finska 24,3 24,1 24,0 24,3 24,7 24,6 24,7 25,6 25,6 25,8 

Švedska 24,5 19,4 19,9 20,4 20,7 21,8 22,5 23,0 23,4 23,7 

Združeno 

kraljestvo 
26,8 26,6 27,2 25,8 26,5 26,7 27,3 28,1 28,2 29,4 

Vir: Eurostat, Statistics - Database. 
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Tabela 7: Delež žensk v populaciji 15-64 let, ki imajo terciarno izobrazbo, letno, države EU, 

2000–2009 

Država/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 16,5 16,6 17,1 17,9 19,0 19,7 20,4 21,1 21,9 23,0 

Belgija 24,8 25,4 26,1 26,7 28,1 28,7 29,4 29,9 30,3 31,5 

Bolgarija 17,6 21,0 20,9 21,3 21,6 21,7 22,1 22,4 22,7 23,3 

Češka 8,2 8,5 8,7 8,9 9,3 10,0 10,5 10,9 12,0 13,1 

Danska 23,0 26,3 26,9 28,5 29,6 30,8 31,3 29,1 29,3 31,3 

Nemčija 16,9 15,7 15,3 16,6 17,6 17,2 17,1 17,6 18,6 19,7 

Estonija 29,5 30,3 30,3 30,5 31,0 32,4 32,6 33,2 34,5 37,6 

Irska 19,9 21,9 23,3 24,5 26,5 28,2 30,4 31,7 33,4 34,5 

Grčija 13,1 13,6 14,6 15,0 16,9 17,3 18,4 18,9 19,9 20,3 

Španija 21,1 22,1 22,8 23,5 24,7 26,4 26,9 27,4 27,7 28,4 

Francija 20,7 21,6 22,6 23,1 23,7 24,7 25,4 25,9 26,8 28,0 

Italija 8,0 8,2 8,6 9,2 10,5 11,3 12,2 13,2 14,0 14,2 

Ciper 20,6 22,3 25,1 25,0 25,0 26,3 29,1 31,5 33,0 32,8 

Latvija 16,7 17,7 18,3 17,6 19,8 20,7 21,5 22,6 26,0 27,4 

Litva 39,8 22,3 22,0 22,8 23,7 25,2 25,8 27,8 29,6 30,0 

Luksemburg 14,5 13,7 13,7 10,7 18,0 21,3 19,4 21,8 22,4 28,1 

Madžarska 12,2 12,3 12,6 13,7 15,2 15,8 16,4 16,9 18,1 19,0 

Malta 3,9 7,2 7,0 8,2 9,5 9,4 11,2 11,4 11,6 12,8 

Nizozemska 18,6 18,8 19,8 21,9 23,8 24,5 24,9 25,4 26,6 27,3 

Avstrija : : : : 13,1 13,0 12,7 12,5 13,2 14,4 

Poljska 10,2 10,7 11,6 13,0 14,4 15,8 17,0 18,1 19,3 21,3 

Portugalska 8,7 9,4 10,1 11,5 13,1 13,4 13,8 14,5 15,4 15,6 

Romunija 6,8 7,4 7,5 7,5 8,5 8,9 9,4 9,8 10,7 11,6 

Slovenija 14,4 13,3 13,9 16,5 18,0 19,0 20,5 21,6 22,4 23,6 

Slovaška 7,9 8,5 9,1 9,8 10,7 11,1 11,6 12,3 12,8 14,4 

Finska 30,0 29,9 29,8 30,8 32,0 32,6 33,3 34,4 34,9 36,0 

Švedska 29,2 25,7 26,5 27,5 28,8 30,1 30,6 31,1 31,8 32,3 

Združeno 

kraljestvo 
24,6 25,1 26,1 25,1 26,1 26,8 27,9 29,2 29,3 30,6 

Vir: Eurostat, Statistics – Data. 
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Tabela 8: Število diplomantov terciarnega izobraževanja, glede na vrsto programa, letno, Slovenija, 2000-2009 

Vrsta programa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SKUPAJ 11.497 11.991 14.278 13.931 14.888 15.787 17.145 16.680 17.221 18.103 

Višješolski strokovni 215 413 873 1.250 1.829 2.330 2.834 2.874 3.435 3.170 

Visokošolski strokovni (prejšnji) 3.621 4.374 5.038 5.575 5.703 5.745 5.775 5.548 5.132 4.860 

Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) - - - - - - 7 67 284 672 

Visokošolski univerzitetni (prejšnji) 4.937 4.960 5.868 5.657 5.905 6.191 6.290 6.078 6.024 5.900 

Visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja) - - - - - 6 320 202 296 1.115 

Magisterij znanosti (prejšnji) in specialistični 754 905 1.058 1.082 1.096 1.146 1.504 1.421 1.402 1.436 

Enovit magistrski (2. bolonjska stopnja) - - - - - - - - 41 42 

Magistrski (2. bolonjska stopnja) - - - - - - 20 75 202 442 

Doktorat znanosti (prejšnji) 296 298 318 367 355 369 395 415 402 455 

Doktorski (3. bolonjska stopnja) - - - - - - - - 3 11 

Vir: SURS, Diplomanti terciarnega izobraževanja - splošni pregled. 
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Tabela 9: Število diplomantov terciarnega izobraževanja, glede na starost in spol, letno, 

Slovenija, 2005–2009 

Spol Starost 2005 2006 2007 2008 2009 

   

SKUPAJ 
SKUPAJ 15.787 17.145 16.680 17.221 18.103 

 20 let 1 1 1 4 2 

 21 let 15 31 27 54 102 

 22 let 158 167 180 262 501 

 23 let 678 675 748 806 1.195 

 24 let 1.684 1.610 1.681 1.675 1.848 

 25 let 2.161 2.200 2.129 2.029 2.162 

 26 let 1.772 2.025 1.978 1.980 1.953 

 27 let 1.435 1.497 1.454 1.472 1.516 

 

28 let 947 1.081 1.036 1.105 1.152 

29 let 764 866 873 815 874 

30-34 let 2.380 2.739 2.502 2.705 2.694 

35-39 let 1.528 1.701 1.749 1.751 1.701 

40 + let 2.264 2.544 2.322 2.542 2.403 

           

Moški 
SKUPAJ 9.750 10.614 10.303 10.808 11.192 

 20 let 1 0 0 3 2 

 21 let 10 19 15 31 60 

 22 let 108 106 105 165 346 

 23 let 478 484 513 551 843 

 24 let 1.166 1.105 1.184 1.144 1.251 

 25 let 1.480 1.458 1.422 1.375 1.485 

 26 let 1.093 1.285 1.280 1.246 1.268 

 27 let 823 906 857 917 946 

 

28 let 542 618 622 682 685 

29 let 439 498 513 446 525 

30-34 let 1.394 1.569 1.421 1.583 1.496 

35-39 let 895 1.013 997 1.075 950 

40 + let 1.321 1.547 1.374 1.581 1.335 

      

Ženske 
SKUPAJ 6.037 6.531 6.377 6.413 6.911 

 20 let 0 1 1 1 0 

 21 let 5 12 12 23 42 

 22 let 50 61 75 97 155 

 23 let 200 191 235 255 352 

 24 let 518 505 497 531 597 

 25 let 681 742 707 654 677 

 26 let 679 740 698 734 685 

 27 let 612 591 597 555 570 

 

28 let 405 463 414 423 467 

29 let 325 368 360 369 349 

30-34 let 986 1.170 1.081 1.122 1.198 

35-39 let 633 688 752 676 751 

40 + let 943 997 948 961 1.068 

Vir: SURS, Diplomanti terciarnega izobraževanja - splošni pregled. 

 

 



19 

 

Tabela 10: Število diplomantov visokošolskega dodiplomskega izobraževanja na univerzah 

glede na način študija in trajanje študija od vpisa do diplomiranja, letno, Slovenija, 2004–

2009 

Leto 
Trajanje 

študija 

Univerze SKUPAJ 

Vrsta programa SKUPAJ 

SKUPAJ Redni Izredni 

2004 

1 leto ali manj 0 0 0 

2 leti 361 16 345 

3 leta 519 124 395 

4 leta 1.118 612 506 

5 let 2.249 1.716 533 

6 let 2.449 1.969 480 

7 let 1.717 1.363 354 

8 let 1.142 790 352 

9 let 528 364 164 

10 let + 993 559 434 

2005 

1 leto ali manj 0 0 0 

2 leti 150 22 128 

3 leta 311 99 212 

4 leta 939 599 340 

5 let 2.087 1.677 410 

6 let 2.286 1.932 354 

7 let 1.718 1.390 328 

8 let 1.112 879 233 

9 let 568 420 148 

10 let + 719 512 207 

2006 

1 leto ali manj 0 0 0 

2 leti 103 21 82 

3 leta 211 86 125 

4 leta 947 604 343 

5 let 1.943 1.596 347 

6 let 2.284 1.934 350 

7 let 1.737 1.447 290 

8 let 1.129 883 246 

9 let 629 475 154 

10 let + 841 584 257 

2007 

1 leto ali manj 53 4 49 

2 leti 36 17 19 

3 leta 214 112 102 

4 leta 954 623 331 

5 let 2.005 1.611 394 

6 let 2.301 1.948 353 

7 let 1.754 1.467 287 

8 let 1.057 863 194 

9 let 639 463 176 

10 let + 899 590 309 

 

»se nadaljuje« 
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«nadaljevanje tabele« 

Leto 
Trajanje 

študija 

Univerze SKUPAJ 

Vrsta programa SKUPAJ 

SKUPAJ Redni Izredni 

2008 

1 leto ali manj 50 0 50 

2 leti 116 19 97 

3 leta 374 227 147 

4 leta 1.015 654 361 

5 let 1.901 1.559 342 

6 let 2.172 1.845 327 

7 let 1.695 1.428 267 

8 let 1.040 850 190 

9 let 600 470 130 

10 let + 976 626 350 

2009 

1 leto ali manj 24 4 20 

2 leti 104 61 43 

3 leta 641 486 155 

4 leta 1.585 1.257 328 

5 let 2.273 1.822 451 

6 let 2.156 1.827 329 

7 let 1.685 1.396 289 

8 let 1.111 877 234 

9 let 643 480 163 

10 let + 1.042 685 357 

Vir: SURS, Diplomanti visokošolskega dodiplomskega izobraževanja. 

 

Tabela 11: Število registrirano brezposelnih oseb* po starostnih razredih, letno, Slovenija, 

2005–2010 

Starostni razred/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

do 18 let 3.202 2.467 1.528 1.218 1.569 1.457 

nad 18 do 25 let 222.303 179.912 114.395 87.269 128.106 131.689 

nad 25 do 30 let 186.791 173.949 135.859 111.493 162.529 188.561 

nad 30 do 40 let 209.515 197.014 158.516 138.735 211.997 258.252 

nad 40 do 50 let 230.132 215.551 179.104 156.490 217.581 249.299 

nad 50 do 60 let 237.997 248.271 250.237 244.367 292.077 348.822 

60 let in več 12.732 12.867 16.387 19.017 22.386 27.973 

Legenda: * Registrirana brezposelnost – osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in ki ustrezajo vsem merilom 

brezposelnosti, določenimi s strani ZRSZ (www.stat.si). 

Vir: ZRSZ, Trg del v številkah - registrirana brezposelnost. 
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Tabela 12: Število registrirano brezposelnih oseb po stopnji izobrazbe, letno, Slovenija, 

2005–2010 

Stopnja izobrazbe/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I. 389.819 352.503 294.878 266.553 351.722 387.639 

II. 59.615 52.041 41.147 37.861 56.923 62.730 

III. 12.397 10.657 8.351 7.576 9.814 10.505 

IV. 258.727 239.183 190.606 171.543 251.679 294.558 

V. 297.792 284.916 234.748 197.332 261.968 316.572 

VI. 26.136 27.338 25.739 23.483 30.750 40.263 

VII.+VIII. 58.186 63.393 60.557 54.021 72.446 91.283 

Vir: ZRSZ, Trg dela v številkah - registrirana brezposelnost. 

 

Tabela 13: Število registrirano brezposelnih oseb, ki iščejo prvo zaposlitev na dan 31. 12., 

Slovenija, 2000–2009 

Registrirane brezposelne osebe, 31.12. 

Leto Skupaj Iščejo prvo zaposlitev 

2000 104.583 19.918 

2001 104.316 21.050 

2002 99.607 21.803 

2003 95.993 24.460 

2004 90.728 23.724 

2005 92.575 23.183 

2006 78.303 17.263 

2007 68.411 13.329 

2008 66.239 10.945 

2009 96.672 14.778 

Vir: SURS, Statistični letopis 2010.   
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Tabela 14: Stopnja brezposelnosti oseb v starostnem razredu 15–24 let, ki imajo terciarno 

izobrazbo (ISCED 5-6), letno povprečje, države EU, 2000–2009 

Država/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 12,6 11,3 12,5 12,0 12,6 14,1 13,4 11,4 11,6 15,4 

Belgija 6,5 9,7 8,3 6,2 10,0 16,0 16,1 11,5 11,2 16,7 

Bolgarija : 26,9 22,0 : : : : : : : 

Češka 13,4 15,1 8,7 13,2 9,5 16,2 13,6 8,8 8,2 13,6 

Danska : : : : : : : : : : 

Nemčija 6,4 : : 5,4 7,1 : : : : : 

Estonija : : : : : : : : : : 

Irska : : 4,8 4,6 4,2 6,4 5,3 5,5 7,6 16,7 

Grčija 29,4 29,3 23,1 28,5 30,5 33,0 30,1 32,0 24,6 30,9 

Španija 26,6 20,1 21,6 19,6 22,1 17,1 15,2 13,6 15,9 26,0 

Francija 11,3 8,2 11,6 13,2 11,4 14,8 14,8 12,3 10,0 12,3 

Italija 25,8 28,6 35,8 15,2 32,9 31,2 24,6 19,3 23,8 29,6 

Ciper : 8,2 7,8 13,7 8,2 14,3 13,1 10,7 10,1 16,7 

Latvija : : : : : : : : : 21,8 

Litva 21,4 21,3 18,2 : : : : : : : 

Luksemburg : : : : : : : : : : 

Madžarska : : : : 10,2 13,0 16,9 12,3 14,9 18,4 

Malta : : : : : : : : : : 

Nizozemska : : : 4,7 : 4,8 : : : 4,5 

Avstrija : : : : : : : : : : 

Poljska 26,1 29,0 27,5 27,7 31,0 29,3 23,2 20,0 16,8 19,6 

Portugalska : : : : : 24,3 29,0 25,9 27,3 24,5 

Romunija 9,0 17,1 19,8 15,8 13,0 22,1 27,7 21,1 20,4 24,9 

Slovenija : : : : : : : : : : 

Slovaška 26,4 24,0 21,4 23,6 24,5 17,3 16,2 19,0 15,5 22,4 

Finska 14,8 14,0 : : : : : : : : 

Švedska : : : : 11,7 16,1 12,9 12,3 11,6 12,7 

Združeno 

kraljestvo 
5,5 5,1 6,2 5,3 4,2 8,0 9,1 7,5 9,5 13,2 

Legenda: : podatki niso na voljo 

Vir: Eurostat, Statistics – Data. 

 

 


