UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Nina Šturm

Prekarno delo in samopodoba mladih

Magistrsko delo

Ljubljana, 2018

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Nina Šturm

Mentor: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Prekarno delo in samopodoba mladih
Magistrsko delo

Ljubljana, 2018

IZJAVA O AVTORSTVU

Prekarno delo in samopodoba mladih
Magistrsko delo naslavlja problematiko prekarnega dela, ki postaja vedno večji problem v
Sloveniji pa tudi drugod po Evropi, predvsem v postindustrijskih družbah. Nestandardiziranim
oblikam dela so najbolj podvrženi mladi, ki vstopajo na trg dela in se z novo realnostjo šele
spoznavajo. Naraščanje atipičnih oblik zaposlitev je posledica strukturnih sprememb v
gospodarstvu in neustreznih okoliščin trga dela, kar se odraža v ekonomski in socialni
negotovosti prekarnih delavcev. Prekarni zaposlitveni položaj mladim onemogoča finančno
neodvisnost ter socialno varnost, s čimer je ogrožen tudi napredek na drugih življenjskih
področjih, kot so: reševanje stanovanjskega problema, načrtovanje družine … Poklicno
doživljanje samega sebe vpliva na splošno samopodobo posameznika, ki temelji na občutku
lastne vrednosti. Nestalno in negotovo delo, kot je prekarno, pa tega občutka zagotovo ne more
vzpostaviti, niti vzdrževati.
Empirični del raziskuje pojem samopodobe pri populaciji mladih prekarnih delavcev.
Raziskava dokaže statistično pomembne razlike v stopnji samopodobe med mladimi prekarnimi
in neprekarnimi delavci, predvsem na področju dosežkov in sposobnosti. Nižja samopodoba pa
vpliva na stopnjo njihove aktivnosti in optimističnosti, ki stremi k izboljšanju položaja. Prekarni
mladi na osnovi ekonomske in socialne negotovosti težje sledijo življenjskemu ciklu, ki jih
usmerja proti popolni osamosvojitvi in vstopu v svet odraslih.
Ključne besede: mladi, prekarnost, samopodoba.

Precarious work and self-esteem of young people
Master paper is dealing with the topic of precarious work, which is growing problem in Slovenia
and elsewhere, especially in the post-industrial societies. Atipycal employment relationships
are especially frequent in the career path of young people, who are just entering the labour
market. The increasing prevalance of precarious work is the outcome of the structural changes
and inadequate market circumstances, which reflect on economic and social uncertainty of
young precarious workers. Their employment status can also create barriers in many of other
aspects of life, such as having a family, establishing healthy household…
Empirical data proves some statistically significant difference in self-esteem between
precarious and non-precarious young workers. Precarious workers are less confident in the field
of competences and achievements, but more active and optimistic in terms of exploring their
employment options and developing themselves as a professionals.
Precarious young people have difficulties in following the life cycle, which direct them towards
complete independence and entrance in the world of adults.
Key words: young people, precarious employment, self-esteem.
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1

UVOD

Mladi se dandanes soočajo z nezavidljivim položajem pri umeščanju v svet dela. Stopnja
brezposelnosti se zadnja leta statistično znižuje (Čuk, 2017, 9. januar 2018), vseeno pa prihajajo
v ospredje prekarne oblike zaposlitve. Tem naj bi bilo po ocenah Statističnega urada RS
podvrženih kar visokih 40 % delovno aktivnega prebivalstva (Brezar, 2014). Mednje sodijo:
študentsko delo, avtorska oz. podjemna pogodba, samozaposlitev, honorarno delo, volonterska
pripravništva in celo delovno razmerje o zaposlitvi, sklenjeno za določen čas (Cerovšek in
Lukič, 2013). Vse te oblike same po sebi niso problematične, saj lahko prispevajo k poklicnem
in osebnem razvoju posameznika (sodelovanje z različnimi delodajalci hkrati, fleksibilnost,
samoorganizacija, dinamičnost dela ...) (Barat, 2016). Težava se pojavi, ko posameznik, ki
opravlja delo, ni sam izbral takšnega načina dela in je ekonomsko prisiljen v tovrstno situacijo
(Gibanje za dostojno delo, 2014). Standing (2014) prekariat definira kot nov družbeni razred v
nastajanju, ki vztrajno izgublja osnovne delavske pravice, namenjene vsem državljanom.
Označuje ga negotovi trg dela, nenehno menjavanje delovnih mest oz. delodajalcev ter
sklepanje pogodb o zaposlitvi preko agencij ali drugih posrednikov (Standing, 2014). Tudi
Rapuševa (2005) se strinja, da fleksibilizacija trga delovne sile ne upraviči pomanjkanja
socialne varnosti prekarnih delavcev. Ti v večini primerov namreč nimajo zagotovljenega
zadostnega plačila za preživetje, so brez pravic do plačanega dopusta in regresa, malice,
povračila stroškov za prevoz in plačevanja socialnih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko varstvo) (Gibanje za dostojno
delo, 2014). Poklicno nezadovoljstvo in nezmožnost načrtovanja prihodnosti lahko pomembno
vplivata na posameznikovo doživljanje samega sebe in posledično tudi funkcioniranje v
vsakdanjem življenju. Kalleberg (2009) ugotavlja, da imajo delovni odnosi, poleg sorodstvenih
razmerij, največji vpliv na posameznikovo vsakdanje življenje. Samopodoba ni konstantna,
temveč je nenehno spreminjajoči se konstrukt, kljub temu da se najbolj izoblikuje prav v
adolescenci (Tacol, 2011).
V magistrski nalogi bom preučevala odnos med prekarnim delom in samopodobo mladih
prekarcev. V teoretičnem delu bom najprej predstavila razvoj prekarnega dela skozi
neoliberalistično ideologijo, opredelila bom pojem ''prekarnost'' in nekatere oblike tovrstnih
zaposlitev, tudi skozi pojem revščine zaposlenih. Dotaknila se bom zakonodajnega okvira in
socialne varnosti prekarnih oblik dela ter problematike združevanja delavcev, ki so v atipičnem
delovnem razmerju.
7

V empiričnem delu bom preverila naslednje hipoteze:
H1: Mladi prekarni delavci imajo nižjo samopodobo kakor mladi neprekarni delavci.
H2: Mladi prekarni delavci so bistveno manj optimistični in ambiciozni glede svoje
karierne poti kakor mladi neprekarni delavci.
H3: Večina staršev prekarnih delavcev je tudi sama vpeta v atipično delovno razmerje.
Glavno vprašanje raziskovalnega dela naloge bo, ali imajo prekarci res nižjo samopodobo kakor
neprekarni delavci. Nadalje bom ugotavljala, ali je morebitna slabša samopodoba posledica
prekarnega dela ali lahko predstavlja tudi pogoj za izbiro le-tega. Ugotovljene izsledke bom
skušala pojasniti tudi z družinskim ozadjem – zanimalo me bo, ali je prekarno delovno razmerje
posameznikov mogoče povezati s karierno potjo njihovih staršev. Menim, da je tovrstna
tematika dandanes vse bolj aktualna (še posebej med mladimi) in nujno potrebna nadaljnjega
raziskovanja. Še posebej pomembno je, da prekarno delo povežemo s psihološko komponento,
saj so delavci navsezadnje ljudje, s svojimi lastnimi izkušnjami, strahovi, željami, in ne stroji
brez duše. Verjamem pa, da bi si v današnjem sistemu marsikdo tega želel.
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2
2.1

PREKARNO DELO
Opredelitev pojma ''prekarnost''

Pojem je bil v družbeno-političnem kontekstu prvič uporabljen v antičnem Rimu. Prekarci so
bili ljudje, ki so bili pravno-formalno svobodni in so imeli vsaj na papirju pravice državljanov,
niso pa imeli lastniške pravice nad zemljo, na kateri so živeli, gojili hrano ... Bili so odvisni od
veleposestnikov, s katerimi niso imeli sklenjenih nikakršnih pravno zavezujočih pogodb. To je
pomenilo, da so se lahko kadarkoli znašli na cesti, saj so bili popolnoma odvisni od volje
lastnika, čeprav so za svoje bivanje plačevali. Kljub deklarativni svobodi so bili v realnosti
odvisni in nesvobodni (Poglajen, 2017).
Čeprav pojem sam po sebi ni nov in se tudi pomen do današnjih dni ni spremenil, se izraz
"prekarno delo" šele zadnja leta opazneje bori za svoje mesto v vsakdanji rabi slovenskega

jezika in med ljudmi. Tudi definicija samega pojma se je skozi leta nekoliko spremenila. Slovar
slovenskega knjižnega jezika iz leta 1991 (Bajec in drugi, 1991) besedo "prekaren" definira kot
"težaven, mučen". Dopolnjena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika iz leta 2014

(Komac Gliha in drugi, 2014) pa besedo že poveže z delavcem in tudi sam pridevnik razloži
takole: "nanašajoč se na negotovo, navadno slabo plačano začasno zaposlitev".
Oxfordski slovar "prekariat" definira kot "skupino ljudi oz. družbeni razred, katerih zaposlitev
in dohodki so negotovi". Osnovni definiciji je dodana še teza, da si prekarci želijo "le" osmisliti
svoje življenje (27. januar 2018). Omenjena teza nekoliko namiguje na socialno komponento
zaposlitve kot take in vpliv le-te na posameznikovo celotno življenje.
Standing (2014) je prekariat definiral kot nastajajoč družbeni razred, ustanovljen na podlagi
kronične negotovosti in ločen od tradicionalnega trga dela. Prekariat poveže z drugim
terminom, prekarizacijo, ki pravzaprav pomeni, da se ljudje že prej navajajo na dejstvo, da jih
v prihodnosti čaka nestabilna zaposlitev in posledično nestabilno življenje ter jim to kasneje ne
predstavlja življenjskega pretresa. Prekarizacija je nasprotje proletarizacije, kjer sta bili v
stabilna zaposlitev in redna plačilna disciplina nekaj vsakdanjega. Na proletarizaciji je bila
pravzaprav zgrajena socialna demokracija 20. stoletja. Pri prekarizaciji pa ne gre toliko za
izgubo statusa, temveč za izgubo kontrole/nadzora nad svojim časom (Standing, 2014). Po
njegovem mnenju lahko opredelimo tri razsežnosti prekariata: posebna produkcijska razmerja
(življenje nestabilnega dela brez zaposlitvene identitete), posebna distribucijska razmerja
(denarna plačila brez ugodnosti, sistemska zadolženost) in posebni odnosi z državo (sistemsko
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izgubljanje socialnih, kulturnih, ekonomskih, državljanskih in političnih pravic; prekarci se
morajo spustiti na raven prosilcev) (Poglajen, 2017).
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem in je ključno pri presojanju, ali je
dotično delo prekarno ali ne.
Pomembno je poudariti, da niso vse oblike fleksibilnih zaposlitev (torej vse oblike zaposlitev,
kjer ne gre za delovno razmerje za nedoločen čas), slabe. Barat (2016) meni, da sindikati preveč
poudarjajo negativno konotacijo fleksibilnih zaposlitev. Navaja nekatere prednosti atipičnih
oblik dela: delo za več različnih delodajalcev po lastnem izboru, večja prilagodljivost na trgu,
cenejša delovna sila za delodajalca, fleksibilen delovni čas, odprtost in dinamičnost na trgu,
profesionalen razvoj, širjenje socialne mreže ... Meni, da negativna nastrojenost proti
omenjenim oblikam zaposlitvam ubija zagon in ustvarjalnost ter povzroča pasivnost.
Poglajen (2017) prekarnost definira v povezavi s svobodnjaštvom. Meni, da imata oba pojma
več vzporednic. Bistvena točka razlikovanja je v tem, da je svobodnjaštvo stvar posameznikove
izbire, ne prisile. Poleg tega pa mu za razliko od prekarnosti omogoča razvoj jasne identitete in
prepoznavnost v družbi. Miroslav Stanojević svobodnjaštvo opredeljuje kot "prostovoljni del
nestandardnih oblik zaposlitve, ker ljudje v njem niso pripravljeni sprejeti zaposlitve za
nedoločen čas" (Poglajen, 2017, str. 9). So veliko manjša skupina kakor prekarci in so običajno
vezani na poklice, ki zahtevajo specifične okoliščine in načine dela. Sem bi lahko šteli
novinarje, delavce v informacijski tehnologiji ipd. (Poglajen, 2017). Menim, da je popolnoma
drugače, ali se posameznik sam zavestno odloči za spremembo načina dela ali pa je ujet v danem
položaju in nima druge možnosti, da bi si sploh zagotovil sredstva za preživetje. Poglajen
(2017) svari, da je nedosledna raba obeh pojmov še vedno prisotna, kar otežuje raziskovanje
problematike in predvsem iskanje rešitev.
Strnemo lahko, da se težava torej pojavi, ko je prekarnost posledica delovne aktivnosti, ki se
večinoma ne opravlja v okviru delovnega razmerja, torej na podlagi sklenjene pogodbe o
zaposlitvi, pri čemer posameznik, ki opravlja delo, ni sam izbral takšnega načina dela
(Gibanje za dostojno delo, 2014). Prekarno delo torej ni vsaka atipična oblika dela. Na drugi
strani pa so lahko vse prekarne oblike dela atipične (Pirnat, 2016). Prekarni delavci so za
delodajalca še vedno cenejši kakor delavci, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas.
Nimajo pravic do plačanega dopusta, regresa, malice ali povračila stroškov za prevoz. Nimajo
nobene socialne varnosti, saj ne dobijo plačanih prispevkov, kot jih delodajalec mesečno
plačuje delavcem, ki so pri njem v rednem delovnem razmerju (pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje, zavarovanje za primer brezposlenosti, starševsko varstvo itd.) (Gibanje za
dostojno delo, 2014). Priznana igralka Milena Zupančič poudarja, da imajo celo najslabše
plačani delavci neke pravice, minimalno varnost, minimalen dohodek, plačano zdravstvo (sicer
minimalno in absolutno premalo), prekarci pa ničesar (Poglajen, 2017). Tudi sama v tej točki
vidim največji srž problema.
Valentina Franca Poglajen (2017) prekarnost razume na dva elementarna načina. Prvi način
razumevanja pravi, da so prekarne oblike dela tiste, ki posameznika popolnoma prepuščajo
delovanju trga in ne zagotavljajo niti osnovnih delovnopravnih regulativ (minimalna plača,
dopust, regres). Sem spadajo samostojni podjetniki in zaposleni po civilnih pogodbah. Drugi
način razumevanja pa so vse tiste prekarne oblike dela, ki ne zagotavljajo enake varnosti, kot
jo zagotavljajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Sem lahko štejemo agencijske delavce,
delavce za določen čas in delavce s skrajšanim delovnim časom.
Ogledali smo si nekatere definicije pojma "prekarnost" oz. "prekarno delo". V splošnem lahko
nepoznavanje pojma pripišemo dejstvu, da se prekarne oblike zaposlitve v večji meri šele
uveljavljajo na trgu dela. Brezar (2014) dodaja, da se razlog skriva tudi v slabi organizaciji
prekarnih delavcev, saj je zaenkrat prišlo le do obrobnih poskusov povezovanja po posameznih
področjih (npr. šolstvo, novinarstvo), kar ni izzvalo večjega skupnega organiziranega boja.
Medtem ko so pri klasičnih zaposlitvah sindikati združeni v zvezo. Več o združevanju prekarnih
delavcev bom pisala v nadaljevanju, v naslednjem poglavju pa si poglejmo, kaj je porast
prekarnih zaposlitev sploh izzvalo.
2.2

Razvoj prekarnih oblik dela

V sledečem poglavju si bomo pogledali spremembe modernega trga dela, ki predstavlja ključno
institucijo v sodobni družbi. Trg povezuje dva ključna principa, to sta ekonomska učinkovitost
in socialna varnost, vzpostavitev ravnovesja med njima pa je eden večjih izzivov današnjega
časa (Ignjatović, 2002). Delo je v korelaciji z družbenimi spremembami, saj jih na nek način
odseva, hkrati pa nanje tudi vpliva (Kanjuo Mrčela, 2002). Preko poznavanja sprememb na trgu
dela in konceptualizacije le-tega lahko raziskujemo probleme, s katerimi se vsakodnevno
soočajo delavci in vlade (Kalleberg, 2009).
Druga svetovna vojna je prinesla pomembne spremembe na vseh ravneh družbe, tudi na
področju dela in zaposlovanja. Od konca druge svetovne vojne do sedemdesetih let 20. stoletja
je prevladoval sistem splošne blaginje, za katerega sta bili značilni visoka gospodarska rast in
visoka stopnja zaposlenosti, ki sta zagotavljali tudi visoko stopnjo socialne varnosti zaposlenih
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(Ignjatović, 2002). Od sedemdesetih let 20. stoletja dalje pa začnejo zopet naraščati negotovost
in nepredvidljivi pogoji dela. Fleksibilizacija, deregulacija in globalno širjenje trgov so izzvali
epohalne strukturne spremembe, ki jih Beck (1999) opiše kot prehod od enostavne do
refleksivne moderne; prehod od družbe industrijskega dela do družbe znanja; prehod od
fordistične družbe do družbe tveganja.
2.2.1 Od fordizma do postfordizma in neoliberalizma
Obdobje po drugi svetovni vojni so zgodovinarji in analitiki razdelili na dve fazi. Prva faza se
imenuje fordizem in je precej dobro raziskana. Druga faza se imenuje postfordizem in zajema
sodobne družbene procese. Pri njegovem preučevanju še vedno prihaja do razhajanj (Pribac,
2010) in gre po mnenju Kirna (2010) za "teorijo v nastajanju".
Fordizem se je poimenoval po ameriškem avtomobilskem mogotcu, Henryu Fordu. Ford je bil
ustanovitelj t. i. množične proizvodnje, načela katere je začel uveljavljati v 20. in 30. letih
prejšnjega stoletja. Za omenjeno proizvodnjo je bila značilna uporaba elektromehanskih strojev
in tekočega traku (zmanjšana vloga visoko usposobljene rokodelske delovne sile), delitev dela
(razdelitev proizvodnje izdelkov na enostavne delovne korake, ki se jih lahko vsak priuči),
dobro centralno vodenje in hierarhični proces proizvodnje (Pribac, 2010). Njegova vizija je bila
zgrajena na ideji potrošništva, zato je s poceni produkcijo trajnih dobrin in z visokimi plačami
zaposlenim ter z množično porabo to tudi spodbudil oz. dosegel. Ford je s primernimi mezdami
delavcem preprečeval delavske upore in zagotavljal neprekinjen produkcijski cikel. Fordisti so
bili sprva skeptični do sindikatov, a so sčasoma nanje začeli gledati kot na legitimne zastopnike
ekonomskih interesov delavcev (Pribac, 2010), ki lahko pripomorejo k izboljševanju
produkcijskih procesov (Seymour, 2011). Država je dobila pomembno vlogo pri pogajanjih
med delodajalci in delojemalci, saj je skrbela za kreditno in monetarno politiko (Pribac, 2010).
Država blaginje je bila tako na strani kapitala in delavcev. Prevladovala je standardna zaposlitev
(zaposlitev za nedoločen čas), tudi zaposlenost je bila visoka. Prehodi med delom in nedelom
ter zaposlenostjo in nezaposlenostjo so bili redki in so potekali po ustaljenih vzorcih (Ignjatović,
2002).
V sedemdesetih letih je fordizem kot paradigma počasi začel izgubljati na moči, se sesedati.
Razraščati se je začela brezposelnost in višati stopnja revščine. Socialni pakt med kapitalom,
delom in državo se je razdrl (Pribac, 2010).
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Aglietta opiše štiri dejavnike krize fordizma (Pribac, 2010):
1. Zmanjšana donosnost proizvodne dejavnosti (težave z upravljanjem daljših proizvodnih
verig).
2. Globaliziranje ekonomskih tokov.
3. Naraščajoč delež socialnih transferjev v javni porabi (višja inflacija).
4. Diferenciacija vzorcev potrošnje.
Ekonomija velikega obsega ni zmogla več zadovoljevati vseh interesov. Gospodarski in
družbeni razvoj je zato šel v smeri globalizacije kapitala, proizvodnje in trgovine, nizke
gospodarske rasti, prestrukturiranja gospodarskih dejavnosti, prenosa proizvodnje v države
tretjega sveta s cenejšo delovno silo (Ignjatović, 2002). Aldrige (2003, str. 39) novo obdobje
opiše kot "obdobje postfordistične fleksibilne specializacije z atipično proizvodnjo, ki temelji
na znanju in komunikacijskih spretnostih". Standing (2014) preobrat poimenuje kar globalna
transformacija, Pribac (2010) pa navaja še druge izraze, ki lahko predstavljajo sinonim za
postfordizem: postindustrijska družba, postmoderna družba, doba globalizacije, doba tranzicije,
informacijska družba …
Bologna (v Nedoh, 2009) opiše tri značilnosti postfordizma. Prva je fragmentacija podjetij. To
pomeni, da se podjetja osredotočajo le še na glavno poslovanje, ostalo prepustijo drugim
ekonomskim subjektom. Druga lastnost je globalizacija, torej selitev proizvodnje v tujino,
predvsem na Daljni vzhod in v Vzhodno Evropo, kar je bistveno znižalo stroške dela. Standing
(2014) omenja poblagovljenje podjetij, kar pomeni, da so podjetja podvržena nenehnim
spremembam, kar je za delavce z vidika odsotnosti dolgoročnih zavez in stabilnosti skrajno
neugodno. Tretja značilnost po Bologni je ekonomija znanja, ki temelji na nematerialnih in
neotipljivih dobrinah, stare tradicionalne dobrine pa izgubljajo na vrednosti.
V postfordizmu sta deležnika v poslovnem razmerju, videna kot enakovredna. Delavec je
zunanji dobavitelj, v prožnih oblikah se ga ne zaposluje več, temveč se ga najema. Prejema
plačilo zgolj za svoj delovni učinek, za vse ostalo mora poskrbeti sam. Omenjene strukturne
spremembe so spodbujale novo ideologijo individualizma ter osebno odgovornost za delo in
družinsko življenje. Ta kombinacija je bila idealna za razširitev neoliberalne revolucije
(Kalleber, 2009).
Industrijski sektor je tako postopoma izrinil sektor storitvenih dejavnosti, gospodarstvo se je
premaknilo od masovne proizvodnje do informacijske tehnologije, organizirane okoli
fleksibilne produkcije. Prehod na ekonomijo znanja je povečal potrebo po izobraženi delovni
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sili, razraščala so se usposabljanja in izobraževanja, vezana na dotično delovno mesto. Poleg
tega je prišlo do demografskih sprememb delovne sile, prakticiranja sodelovanja delavcev pri
odločanju in timskem delu (decentralizacija odločanja), zmanjšane varnosti zaposlitve, ki je
bila posledica spreminjanja narave delovnega mesta v smeri prestrukturiranja, fleksibilnosti in
večje produktivnosti. Spremembe na makro ravneh so delodajalce prisilile k sklepanju
prožnejših delovnih odnosov z delavci, kar se je pričelo odražati v porastu fleksibilnih oblik
zaposlitev. To je pomenilo tudi odpuščanje presežnih in podzaposlenih delavcev, naraščanje
števila brezposelnih, podaljšanje trajanja brezposelnih, naraščanje neformalnih oblik dela …
(Ignjatović, 2002; Kalleberg, 2009).
Verhaeghe (2016, str. 122) v svojem delu takole strne neoliberalni pogled na človeštvo:
Ljudje so tekmovalna bitja, osredotočena na iskanje dobička zase. Na ravni celotne družbe je
to v korist vsem, saj vsi naredijo največ, kar zmorejo, da bi bili najboljši. Tako dobimo boljše
in cenejše izdelke ter učinkovitejše storitve na enotnem svobodnem trgu, ki ga ne omejujejo
vladne intervencije. To je etično pravilno, saj sta uspeh in neuspeh v tej tekmi odvisna le od
prizadevanj posameznika. Vsak je sam odgovoren za svoj uspeh ali neuspeh. Zato je tako zelo
pomembna izobrazba, saj živimo v hitro rastoči ekonomiji znanja, ki zahteva visoko
usposobljene in strokovno prilagodljive posameznike. Visokošolska diploma je dobra, če
imamo dve, toliko bolje; nujno pa je vseživljenjsko izobraževanje. Vsi moramo nenehno rasti,
saj je konkurenca neizprosna. Prav zato je nujno nenehno ocenjevanje in preverjanje
sposobnosti, za kar skrbi nevidna roka osrednjega menedžmenta.

2.2.2 Mladi in družba tveganja
Po Becku (1986, v Dekleva in drugi, 2007, str. 11) prehod iz prve moderne v drugo moderno
zaznamujeta dva procesa: individualizacija in globalizacija. Oba spreminjata osnove skupnega
življenja, kar se odraža v treh dimenzijah: v osvoboditvi iz socialnozgodovinskih danih
socialnih oblik in vezi (dimenzija osvoboditve), v izgubi tradicionalnih varnosti v smislu
vrednot smislov in pomenov (dimenzija odčaranja) ter v novem način socialnih povezav in
kontrole (dimenzija reintegracije). Na socialni ravni individualizacija pomeni izgubo
kolektivne varnosti, ki je vezana predvsem na izgubo moči družine in klasičnih institucij. Na
individualni ravni pa je posameznik osvobojen prisil in lahko sam kreira svoje življenje, a je
hkrati izpostavljen tudi novim tveganjem. Posameznik ima več svobode odločanja, a mora sam
prevzeti odgovornost za napačne odločitve. Z razvojem individualizacije in globalizacije se je
industrijska družba preobrazila v družbo tveganja. Medtem ko je bila polno zaposlena družba v
industrijski fazi predvidljivo tveganje, postaja fleksibilno delo v družbi tveganja nepredvidljivo
tveganje, saj je nejasno, koliko časa bo sploh še dosegljiva eksistenčna osnova za posameznika
(Galuske, 2002, str. 49; v Dekleva in drugi, 2007, str. 12).
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Zaradi sprememb v možnostih zaposlitev, delovnih razmerah, delovnih pogodbah in zaslužkih
se je zmanjšala tudi stabilnost življenjskih potekov, kar je najvidneje prav pri populaciji mladih
odraslih. Življenjski potek lahko opišemo kot časovni potek življenja, ki se je v modernih
družbah začel oblikovati na sosledju standardiziranih starostnih kategorij in življenjskih
obdobij. Življenje se institucionalizira in standardizira. Država je tista, ki je s svojimi pravili in
institucijami urejala življenja ljudi glede na splošna, racionalna načela (npr. primer poteka v
moderni: otroštvo, šolsko obdobje, mladost in končanje šolanja, vstop v delo in oblikovanje
družine, upokojitev in starost). To pomeni, da vsaka institucionalna sprememba na sistemski
ravni (npr. sprememba trga delovne sile) lahko neposredno ali posredno vpliva na življenjski
potek ljudi (Ule, 2008).
Sprememba trga delovne sile ni omejila le kontinuitete zaposlitvene kariere delavke ali delavca,
temveč vpliva tudi na načrtovanje profesionalne kariere in posledično na načrtovanje
vsakdanjega življenja, družine in družinske kariere (Ule, 2008). Študije kažejo, da nestandardne
oblike zaposlitev obsegajo predvsem starostne skupine od 24 do 35 let in od 55 do 64 let (Kohli,
1994, v Ule, 2008), kar pomeni večjo nestandarizacijo zaposlitve na začetku in koncu delovne
kariere. Negotove zaposlitvene možnosti predvsem na začetku kariere lahko pomembno
vplivajo na odločitve v zasebnem življenju, načrtovanje družine in rojstvo otrok (Ule, 2008, str.
42). Načrtovanje življenjskega poteka v pozni moderni predstavlja model "pluralizma karier".
Kariera je postala zaporedje selektivnih dogodkov, ki jih izbere posameznik sam in vodijo k
uresničenju začasnega cilja ali samouresničenja (Ule, 2008, str. 44). Kariere so postale
pomembne, ko za načrtovanje in razreševanje življenjskih potekov niso več zadoščali rojstvo,
domača socializacija in družbeni sloj (Luhmann, 1994, v Ule, 2008).
Prehod iz industrijske družbe v družbo tveganja je najbolj prizadel populacijo mlajših odraslih,
ki so bili vzgojeni in pripravljeni na predvidljivo življenje, kakršnega so živeli njihovi starši.
Družba tveganja je tako prinesla nove izzive, med njimi tudi prekarno delo. Na odnos med
delom in posameznikom, tudi s psihološkega vidika, bomo bolj poglobljeno pogledali v drugem
poglavju teoretičnega dela.
2.3

Zakonodajni okvir prekarnih delavcev

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem (ZDR, 4. člen). Delavec je fizična
oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je
pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica
tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi
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pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 5. člen). Če posameznik opravlja delo po avtorski pogodbi ali je
samostojni podjetnik, je druga pogodbena stranka naročnik (Gibanje za dostojno, delo 2014).
Za ugotovitev delovnega razmerja so ključni elementi delovnega razmerja, saj se v primeru
spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem smatra, da delovno razmerje
obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja (Gibanje za dostojno delo, 2014).
Ti so naslednji (ZDR, 4. člen):
-

Delavec delo opravlja osebno.

-

Delo se opravlja nepretrgoma, kontinuirano.

-

Delavec za opravljeno delo prejema plačilo.

-

Delavec opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

-

Delavec opravlja delo v organiziranem, procesu delodajalca.

V delovnem razmerju je vsaka od podpisanih strank dolžna izvrševati predpisane obveznosti in
dogovorjene pravice. S trenutkom, ko se sklene pogodba med delavcem in delodajalcem, se
začnejo uresničevati tudi pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem
razmerju z obeh strani. Temeljna obveznost delavca je opravljanje dela in upoštevanje
delodajalčevih navodil. Temeljne obveznosti delodajalca pa so: zagotavljanje dela, obveznost
zagotavljanja varnih delovnih razmer, varovanje delavčeve osebnosti ... (Gibanje za dostojno
delo, 2014).
Delavcu v delovnem razmerju pripadajo določene pravice (Gibanje za dostojno delo, 2014, str.
5):
-

Pravica do plačila.

-

Pravica do povračila stroškov za malico in prevoz.

-

Pravica do odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani
delodajalca.

-

pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe za določen čas v skladu z zakonom.

-

Pravica do odpravnine ob upokojitvi.

-

Pravica do odpovednih rokov.

-

Pravica do nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela.

-

Pravica do letnega dopusta in regresa.

-

Organizacija delovnega časa.
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-

Zagotovljena socialna varnost (vključitev delavca v socialno zavarovanje na podlagi
delovnega razmerja).

Delovno razmerje, katerega podlaga je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, je v Zakonu o
delovnih razmerjih določeno kot pravilo. Pogodba za določen čas je dopustna le pod določenimi
pogoji in v določenih primerih (ZDR, 13. člen). V primeru, da je delavec zaposlen na podlagi
drugih pravnih pogodb, čeprav ima njegovo delo vse znake delovnega razmerja, lahko obstoj
delovnega razmerja uveljavlja na sodišču, preko vložene tožbe oz. zahtevka (ZDR, 200. člen).
Delodajalec sam ne more prosto izbirati, kako bo zaposlil delavca, saj ga omejuje zakon, ki pa
v praksi žal ni učinkovit. Če zaposleni opravlja delo redno zaposlenega, a je v delovnem
razmerju na podlagi drugih civilnih pogodb, je delodajalec v prekršku. Lipnik (2018) sicer
meni, da je na splošno definicija delovnega razmerja "močno zastarela, še posebej ko gledamo
delovni proces v IT podjetjih. Zastarela definicija pa predvsem organom nadzora omogoča sivo
cono ukrepanja, ki povzroča vedno opaznejše težave med delodajalci".
Inšpektorat RS je institucija, ki preverja ali se delavci in delodajalci držijo predpisov ali ne. Gre
za inšpekcijski organ, ki nadzoruje izvajanje zakonov in predpisov kolektivnih pogodb,
splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja,
zaposlovanje delavcev, stavke ... (Gibanje za dostojno delo, 2014). V letu 2015 so inšpektorji
ugotovili 10.358 kršitev delovnega prava, kar je skoraj dvakrat več kršitev kakor leta 2008, ko
je bilo ugotovljenih 5.466 kršitev. Največ kršitev 13. člena se pojavlja v gostinstvu, trgovini in
gradbeništvu. Problematiko zaposlovanja pa je mogoče najti v pekarnah, prometnih
dejavnostih, v odvetniških pisarnah, pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v umetniškem
delu v javnih zavodih in medijskih hišah ... Število kršitev 13. člena Zakona o delovnih
razmerjih že od leta 2010 izredno narašča. Problem je, da ta številka predstavlja le število
delodajalcev, ki so storili prekršek, ne pa tudi, koliko oseb je ta dejansko nelegalno zaposlil
(npr. en delodajalec lahko preko pogodb civilnega prava zaposli več oseb, ki jih sicer
nadzira/obravnava kot redno zaposlene, a se mu to šteje le kot en prekršek) (Pirnat, 2016).
Inšpektor kršiteljem lahko predpiše globo (ki je lahko izrečena po uradni dolžnosti ali po prijavi
delavca), nima pa pooblastila, da bi sam ustanovil pogodbo o zaposlitvi, če so v primeru kršitve
izpolnjeni elementi delovnega razmerja (Gibanje za dostojno delo, 2014).
V primeru, ko posameznik opravlja delo na podlagi pogodb civilnega prava, je primarno pravno
varstvo posameznika uveljavljanje klasičnih civilnopravnih zahtevkov. V takih primerih se
uporabljajo pravila pogodbenega prava o izpolnitvi pogodbe. Kadar delodajalec pogodbenega
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prava ne upošteva (npr. delavec ne dobi plačila za opravljeno delo), se delavec lahko obrne na
delovno sodišče oz. sodno varstvo. Nanj se lahko obrne tudi v primeru kršitev v času delovnega
razmerja za določen čas. Pogodba za določen čas je namreč sklenjena nezakonito, če v njej ni
navedenega razloga za opravljanje dela po pogodbi za določen čas ali če le-ta ni sklenjena pisno
oz. je sklenjenih več tovrstnih pogodb za neprekinjeni čas, daljši od dveh let. Če delavec ostane
na delovnem mestu po preteku delovnega časa, ki je navedeno v pogodbi o zaposlitvi, se smatra,
da je delodajalec z delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (Gibanje za dostojno
delo, 2014).
Če posameznik oceni, da je naročnik kršil njegove pravice, s tem, ko mu ni izročil pogodbe o
zaposlitvi za opravljeno delo, dogovor z delodajalcem pa ni mogoč, lahko delavec svoje pravice
uveljavi na sodišču po naslednjem postopku (ZDR, 200. člen):
-

V času trajanja pogodbenega razmerja mora delavec naročnika pozvati k pisnemu
priznanju obstoja delovnega razmerja in k izročitvi pisne pogodbe o zaposlitvi.

-

Če se naročnik v 8 dneh ne odzove, lahko delavec v naslednjih 30 dneh vloži zahtevek
pred delovnim sodiščem.

-

Če je pogodbeno razmerje že prenehalo, lahko delavec na sodišču zahteva ugotovitev
delovnega razmerja ter hkrati nezakonito prenehanje delovnega razmerja, in sicer v 30
dneh od prenehanja pogodbenega razmerja oz. od takrat, ko je delavec izvedel, da so
mu bile kršene pravice.

Menim, da ta pot v praksi ni idealna, saj bo s tem korakom delavec skoraj zagotovo močno
poslabšal odnose z naročnikom, četudi mu na delovnem sodišču uspe iztožiti pogodbo o
delovnem razmerju. Ni pa nujno, da ga bo naročnik na koncu dejansko obdržal na delovnem
mestu. Še posebej, če bi spremenjen Zakon o delovnih razmerjih uzakonil nov razlog za
odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer zaradi pomanjkanja zaupanja oz.
medsebojnega neujemanja (Dernovšek, 2016). Kljub temu nam lahko le z aktivnimi ukrepi
uspe, da bo podobnih kršitev na področju zaposlovanja vedno manj. Prekarne zaposlitve so v
porastu, verjamem pa, da se marsikdo v njih (še) ne prepozna. Zato je ozaveščanje ljudi ključno
na poti do sprememb.
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2.4

Nekatere oblike atipičnih zaposlitev

2.4.1 Avtorska pogodba
Avtorska pogodba spada med pogodbe civilnega prava, zato jo opredeljuje Zakon o avtorskih
in sorodnih pravicah.
Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno enkratno delo in ga
izročiti naročniku. Naročnik se s pogodbo zaveže, da bo avtorju dela plačal honorar, ni pa mu
treba plačevati socialnih prispevkov zanj. Naročnik lahko nadzoruje posel in avtorju daje
navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.
Posamezniki, ki so zaposleni na podlagi avtorske pogodbe, so največkrat glasbeniki, umetniki,
pisatelji, dizajnerji, igralci, fotografi ipd. (Gibanje za dostojno delo, 2014).
Prakso zaposlovanja omenjenih poklicnih profilov odlično ponazori zavod Radio Študent. Tam
je namreč le 5 zaposlenih in okoli 200 honorarnih delavcev. Zaposlen je le odgovorni urednik,
večina ostalih resornih urednikov pa dela prekarno (Poglajen, 2017).
Delo po avtorski pogodbi ni samo po sebi prekarno, saj je posameznik že lahko v delovnem
razmerju in mu to predstavlja le dodaten zaslužek.
2.4.2 Podjemna pogodba (pogodba o delu)
Podjemna pogodba ali pogodba o delu spada med pogodbe civilnega prava, ki jo natančneje
opredeljuje Obligacijski zakonik.
S podjemno pogodbo se podjemnik zaveže opraviti določen posel (npr. varstvo otrok, obrtniška
dela in popravila, čiščenje prostorov … ). Naročnik se s pogodbo zaveže, da mu bo za
opravljeno delo plačal. Posameznik, ki opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe, prevzame
poslovni riziko. Od avtorske pogodbe se loči le po predmetu pogodbe. Če torej ne gre za
avtorsko delo, se sklene podjemna pogodba (Gibanje za dostojno delo, 2014).
Delo po podjemni pogodbi prav tako ni samo po sebi prekarno, saj je posameznik že lahko v
delovnem razmerju in mu to predstavlja le dodaten zaslužek.
2.4.3 Samozaposleni (samostojni podjetnik)
Samozaposleni imajo poseben zaposlitveni status, saj delujejo kot samostojni poslovni subjekti
in z naročniki poslujejo kot enakovredni poslovni partnerji. Opredeljuje jih Zakon o
gospodarskih družbah, zanje pa veljajo tudi pravila civilnega prava.
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Samostojni podjetnik na trgu samostojno opravlja pridobitveno dejavnost v okviru
organiziranega podjetja (Gibanje za dostojno, 2014). Posamezniki se za to možnost lahko
odločijo na podlagi lastnega interesa, velikokrat pa na žalost tudi iz nuje, saj status
samostojnega podjetnika prevečkrat predstavlja kar izhodiščni pogoj za pridobitev dela. Gre za
to, da se delodajalcem samozaposleni delavci izredno splačajo, saj so stroški z njimi drastično
nižji od stroškov, ki bi jih imeli, če bi jim predložili pogodbo o zaposlitvi.
Samozaposleni niso nujno prekarni delavci, se pa pogosto dogaja, da je samozaposlenost le
navidezna, v resnici pa obstajajo vsi elementi delovnega razmerja (Gibanje za dostojno delo,
2014). V času recesije je v Sloveniji država spodbujala samozaposlovanje z raznimi
subvencijami, saj je bil to ukrep, s katerimi so želeli oblikovati nova delovna mesta in
brezposelnim osebam pomagati pri zagonu nove dejavnosti (Kanjuo Mrčela in Ignjatović,
2015). Seveda je sicer dobronamerna aktivna politika zaposlovanja res pripeljala do padca
brezposelnosti, a le kratkoročno. Delodajalcem se veliko bolj splača najeti samostojnega
podjetnika, saj mu zanj ni bilo treba plačevati nobenih socialnih prispevkov. To pa pomeni, da
je na delavcih breme plačevanja socialnih prispevkov oz. skrb za lastno socialno varnost
(Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015). Delavec se znova najde v začaranem krogu negotove
prihodnosti, je bolj nagnjen k življenju pod pragom revščine, hkrati pa prikovan na delovno
mesto, da lahko iz meseca v mesec sploh preživi.
Prav zaradi prakse "lažnega samozaposlovanja" so v delovnopravni zakonodaji uredili posebno
kategorijo, in sicer kategorijo ekonomsko odvisnih oseb. Ekonomsko odvisna oseba je
samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in
dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev.
Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 % svojih letnih dohodkov pridobi od istega
naročnika (ZDR, 213. člen).
Ekonomsko odvisni osebi je zagotovljeno omejeno delovno pravno varstvo po tem zakonu.
Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se zanjo uporabljajo določbe tega zakona o
(ZDR, 214. člen):
–

prepovedi diskriminacije,

–

zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,

–

prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,
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–

zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto,
obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte,
ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,

–

uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

Ekonomsko odvisna oseba lahko uveljavlja naštete pravice, če po zaključku vsakega
koledarskega ali poslovnega leta obvesti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o
pogojih, pod katerimi deluje, hkrati pa naročniku predloži vsa potrebna dokazila in informacije.
Gre za omejeno delovnopravno varstvo, saj mora samozaposleni te pravice uveljavljati, sicer
obveznost ne nastane.
Status ekonomsko odvisne osebe ne sme pomeniti možnosti izigravanja delovnopravne
zakonodaje. Ko so podani elementi delovnega razmerja, mora biti sklenjena pogodba o
zaposlitvi, zato posameznik ne more imeti statusa ekonomsko odvisne osebe (Gibanje za
dostojno delo, 2014).
2.4.4 Študentsko delo
Študentsko delo predstavlja občasno ali začasno delo, ki se opravlja na podlagi študentske
napotnice, ki jo izda pooblaščena organizacija. V Sloveniji so to večinoma študentski servisi.
Namen študentskega dela je seznanjanje mladih s trgom dela pred dejanskim vstopom nanj,
pridobivanje delovnih izkušenj in dodaten zaslužek med študijem, ki jim omogoča postopno
socialno in ekonomsko osamosvajanje. Za delodajalce so študentje ugodna izbira, saj le-ti
predstavljajo prožno in poceni delovno silo, s katero se lahko prilagajajo trenutnim potrebam
na trgu. Hkrati pa na ta način lahko izberejo potencialen in primerno izobražen kader za
kasnejšo zaposlitev (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).
Študentsko delo je ena izmed bolj zaželenih oblik zaposlitev pri delodajalcih, se pa strinjam, da
nudi veliko prednosti tudi študentom samim. Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015) opozarjata,
da se v zadnjem času pojavlja vedno več nepravilnosti v zvezi z njim. Največkrat gre za prikrite
oblike delovnega razmerja, saj se je občasno ali začasno delo podaljševalo čez dovoljene meje
in bi bilo smotrno zahtevati pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogoste so bile tudi
nepravilnosti pri uporabi študentskih napotnic (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).
Tudi v primeru, da se študentsko delo opravlja dlje časa in ima elemente delovnega razmerja,
izgubi lastnost začasnega ali občasnega dela. V tem primeru se posameznik lahko odloči za
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pravno varstvo (uveljavitev obstoja delovnega razmerja po pogodbi za nedoločen čas na
delovnem sodišču) (Gibanje za dostojno delo, 2014, str. 12).
2.4.5 Pripravništvo
Pripravništvo je razmerje, v katerem oseba, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno svoji
strokovni izobrazbi, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem
razmerju, sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik. Možnost določitve pripravništva mora
biti predpisana z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti (Gibanje za dostojno
delo, 2014, str. 12). V primeru slednjega je pripravnik upravičen do najmanj 70 % plačila, ki bi
ga dobil na istem delovnem mestu kot redno zaposleni, pripadajo mu pa tudi dodatki in
prispevki, značilni za ostala delovna razmerja (Študentska Iskra, 2015).
V zakonu je določena tudi možnost sklenitve volonterskega pripravništva, ki se lahko opravlja
brez pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru se delo opravlja popolnoma brezplačno, pripravnik
dobi le povrnjene stroške za malico in prevoz. Za volontersko pripravništvo mora biti kljub
temu sklenjena pogodba o volonterskem pripravništvu v pisni obliki, v kateri se določijo
pripravnikove pravice (odmori, počitki, trajanje pripravništva, povračilo stroškov,
zagotavljanje varnosti pri delu itd.) (Gibanje za dostojno delo, 2014).
Absurdnost pripravništva oriše študentsko gibanje Iskra (2015):
Poleg tega delodajalec pogosto zahteva izkušen kader, kar za mladega delavca predstavlja
začaran krog; če hoče dobiti zaposlitev, mora imeti izkušnje, ker pa na isti pogoj naleti na
skorajda vsakem razpisanem delovnem mestu, se ne more nikjer zaposliti. Edini način, da
mladi delavec pridobi izkušnje, zahtevane pri večini delovnih mest, je pripravniško delo, ki ga
opravlja že v okvirju študija. Razmerje moči pri pripravniškem delu je izrazito asimetrično;
znatna večina pogajalske moči tako kot pri redni zaposlitvi ne leži v rokah delavca, ampak
delodajalca. Upoštevati moramo še, da je nezanemarljiv del pripravništev obvezen, kar
predstavlja delodajalcem dodaten vzvod. Tako pridemo do absurdne situacije, kjer opravljanje
pripravniškega dela ni več dolžnost oziroma dejavnost, pri kateri ima korist delodajalec,
ampak privilegij, za katerega bi pripravnik moral biti srečen, da ga je deležen.

Najbolj opazne zlorabe tega mehanizma se v zadnjem času zaradi zmanjšanja kadrovskih
načrtov pojavljajo predvsem v javnem sektorju (Lukič in Cerovšek, 2013).
2.4.6 Zaposlitev za skrajšan delovni čas
Zaposlitve za skrajšan delovni čas so skokovito narasle ob vstopu žensk na trg dela in rastjo
storitvenih dejavnosti. Velik del teh zaposlitev je neprostovoljen, kar pomeni, da bi si zaposleni
za skrajšan delovni čas želeli delati za polni delovni čas. Ravno zato to obliko zaposlitve zlahka
štejemo med prekarne oblike dela (Standing, 2014).
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V Sloveniji se je rast zaposlitev s skrajšanim delovnim časom pričela z začetkom 21. stoletja.
Delež delovno aktivnih zaposlenih s skrajšanim delovnim časom je sicer nižji od evropskega
povprečja, a se v tej obliki zaposlitev znajde vedno več mladih, kar hkrati poveča delež mladih
zaposlenih za skrajšan delovni čas, ki pa je relativno visok glede na ostale države EU. Plače
zaposlenih s skrajšanim delovnim časom vsaj v državah z nižjim bruto domačim proizvodom
na prebivalca ne zagotavlja spodobnega življenjskega standarda, socialna politika države pa te
oblike zaposlovanja tudi ne spodbuja (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).
2.4.7 Zaposlitev za določen čas
Zaposlitve za določen čas ureja Zakon o delovnih razmerjih. Omenjena oblika dela pomeni, da
delavec opravlja delo v delovnem razmerju, v katerem uživa vse pravice po Zakonu, vendar je
do neke mere vseeno v negotovem položaju, saj bo delo opravljal do poteka roka, za katerega
je bila pogodba sklenjena. Zakon določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas,
le v izjemnih primerih se lahko izda za določen čas. Razlogi, ki opravičujejo sklenitev pogodbe
za določen čas, so objektivni, saj jih določa Zakon. Če pogodba teh ne vsebuje, je nezakonita.
Zakon prepoveduje tudi sklenitev ene ali več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo za
več kot 2 leti, razen v posebnih primerih. Kljub temu praksa ni spodbudna in kaže ravno
nasprotno (Leskošek in drugi, 2013).
Porast omenjenih oblik dela je drastično narasla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, nato se
je nekoliko umirila, a še vedno rasla, vendar na račun nastanka novih delovnih mest. Med
novimi zaposlitvami v Sloveniji, sklenjenimi v zadnjih letih, je bilo po podatkih Zavoda za
zaposlovanje več kot 80 % pogodb o zaposlitvi za določen čas. Med mladimi od 15 do 24 let
jih kar 66 % delo opravlja za določen čas, kar nas uvršča na prvo mesto v EU. Po uveljavitvi
novega Zakona o delovnih razmerjih leta 2013 je bil v Sloveniji zaznan trend povečevanja
števila sklenjenih pogodb za nedoločen čas (Kresal, 2011, str. 170). Nova delovna zakonodaja
je uvedla tudi pravico do odpravnine ob prenehanju pogodbe za določen čas. Kljub temu še
vedno prihaja do zlorab pogodbe o zaposlitvi za določen čas z delom, ki ga delavec opravlja
kot samostojni podjetnik (Gibanje za dostojno delo, 2014; Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).
2.4.8 Agencijsko delo
Že Standing (2014) je v svoji definiciji prekarnega dela kot eno izmed njegovih glavnih
značilnosti izpostavil sklepanje zaposlitev preko posrednikov.
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V Sloveniji je trg delovne sile do aprila 2013 deloval kot javni trg, torej brez zasebnih
posrednikov. Po spremembi Zakona o delovnih razmerjih pa je objava prostih del na Zavodu
za zaposlovanje postala prostovoljna. Statistični urad Republike Slovenije je ugotovil 44,7 %
manj prijavljenih delovnih mest kot leto poprej. Delodajalci so bili sicer še vedno obvezani, da
javno objavijo prosto delovno mesto, a za javno objavo štejejo tako časopisi, spletna stran
podjetja, javno dostopni prostori podjetja … S tem se je legalizirala možnost, da se pojavi
zaseben, bolj kapitalističen trg delovne sile, kjer se med delavca in delodajalca vrine posrednik
(Brezar, 2014). Drugače povedano je klasična delovna razmerja nadomestil zaposlitveni
trikotnik, ki ga tvorijo delavec, delodajalec in agencija. Pogodba o zaposlitvi je torej sklenjena
med delavcem in "agencijo za zagotavljanje dela". Delodajalec, s katerim delavec sklene
pogodbo, je "agencija", uporabnik pa je podjetje, v katerem delavec opravlja delo (International
Labour Organization, 2011).
Interesi subjektov v zaposlitvenem trikotniku pa si med seboj nasprotujejo. Interes uporabnikov
je pridobiti delovno silo, do katere ne bodo imeli obveznosti, kakor jih imajo delodajalci do
svojih zaposlenih (plačevanje socialnih prispevkov, nadomestila za čas bolniške in
brezposelnosti, odpravnine ipd.). Interes agencije je trženje storitve posredovanja dela na trgu
z maksimiranjem svojih prihodkov, ki so plod razlike med ceno storitve, za katero se pogodi z
uporabnikom, in plačo, ki gre delavcem. Interes delavca je varna zaposlitev, torej dostop do
pravic, ki mu pripadajo, in čim večji dohodek (Mozetič, Pavlišič in Pistonik, 2012).
Razmerja v zaposlitvenem trikotniku ureja Zakon o delovnih razmerjih, in čeprav ta predvideva
enakopravnost med redno zaposlenim delavcem in delavcem, ki je zaposlen preko agencije,
praksa žal potrjuje nasprotno. Najpogostejše kršitve so podaljševanje pogodb za določen čas
preko dveh let. To v realnosti pomeni, da podjetje po dveh letih najame istega delavca, le preko
druge agencije. Z vidika varnosti zaposlitve pa je problematično tudi podaljševanje pogodb za
določen čas enega meseca (Gibanje za dostojno delo, 2014).
Agencijski delavci so podvrženi trajni negotovosti, kar lahko pripišemo kratkotrajnosti pogodb
o zaposlitvi med agencijo in delavcem, pogosto menjavo pogojev dela in delovnega mesta,
individualizacijo delavcev znotraj delovnega razmerja … (Mozetič in drugi, 2012).
Agencijski delavci prejemajo nižje plačilo, čeprav opravljajo enako delo, kot ga imajo zaposleni
pri delodajalcu, deležni so drugačne obravnave v primeru bolniških odsotnosti, ne pripadajo pa
jim marsikatere ugodnosti, kot je na primer krajši dopust (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).
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Brezar (2014) poudarja, da se prekarnim delavcem, poleg pomanjkanja delovnih pravic,
sistemsko onemogoča vstopiti na trg, saj se morajo preko posrednikov in zasebnega trga
delovne sile boriti za to, da sploh pridejo v kontakt z delodajalcem, kar jih postavi v podrejen
položaj v odnosu do delodajalca.
2.5

Revščina zaposlenih

Leskošek (2013) novodobne oblike zaposlitve poveže z izrazom revni zaposleni, saj ugotovi,
da revščina ni prisotna le pri marginaliziranih skupinah ali pri ljudeh, ki niso zaposleni. Pojavlja
se namreč tudi pri ljudeh, ki zaposlitev imajo, ti pa kljub zaposlitvi živijo pod pragom revščine.
Ugotovitev ruši splošno tezo, da so revni "le" tisti brez zaposlitve in da je za to kriva izključno
lenoba, hendikep ali izogibanje zaposlitvi. Zaposlitev danes ne predstavlja več nujno izhoda iz
revščine. Tveganje zanjo je, zahvaljujoč porastu atipičnih zaposlitev in polarizaciji trga,
pravzaprav še večje. Sklicevanje na osebnostne značilnosti je brezpredmetno, potrebno je
pogledati strukturne pogoje družb, v katerem se revščina pojavlja (Leskošek in drugi, 2013).
Revni zaposleni so posledica ukrepov držav EU, ki propagirajo zaposlitve za vsako ceno, a na
račun zmanjševanja pravic iz dela in pogojev za pridobivanje denarnih dodatkov. S tem le še
povečujejo prekarnost samega zaposlovanja. Temu je naklonjen tudi neoliberalni trg dela, ki
zagovarja čim večjo konkurenčnost na trgu in fleksibilnost dela. Fleksibilne oblike dela zato še
povečujejo število revnih zaposlenih, ki kljub zaposlitvi, živijo pod pragom revščine (Leskošek,
2007).
Leskovšek (2007, str. 17) pravi: "Revščina zaposlenih je novodoben pojav, ki je tesno povezan
z liberalizacijo in deregulacijo trga dela in hkrati z zmanjševanjem ravni delavske zaščite. Je
učinek ideologij, ki legitimirajo povečevanje družbenih neenakosti."
Pri definiranju revnih zaposlenih moramo ostati previdni. Pojem namreč ne predstavlja
sinonima za nizko plačane zaposlitve, saj ni nujno, da tisti, ki prejemajo nižje plačilo, živijo
pod pragom revščine, čeprav je tudi ta scenarij precej možen (Leskovšek in drugi, 2013).
Položaj zaposlenih, ki so na prepletu zaposlitve in revščine, lahko pogledamo s perspektive
delavcev, ki so revni, ali s perspektive revnih, ki so zaposleni. Pri prvem primeru gre za
posamezne delavce, ki prejemajo nizko plačilo za delo. Drugi primer pa se nanaša na
gospodinjstvo. Zaposlitev je individualna kategorija, revščina pa zadeva stanje v gospodinjstvu.
Nekdo ima lahko visok dohodek, vendar živi v gospodinjstvu pod pragom tveganja revščine,
lahko pa je tudi obratno, nekdo ima nizek dohodek, vendar živi v gospodinjstvu, ki je nad
pragom tveganja revščine (Pena-Casas, 2004, v Leskovšek in drugi, 2013).
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Raziskava na območju držav EU je pokazala, da na pojav revščine med zaposlenimi najbolj
vplivajo: višina plače, dosežena stopnja izobrazbe, spol, sestava gospodinjstva, vrsta pogodbe
o delu, državljanstvo in vrsta dejavnosti, v kateri delajo (Leskošek, 2007, str. 19). Strokovnjaki
dodatne vzroke, ki lahko v kombinaciji z drugimi pripomorejo k omenjenemu pojavu, navajajo
še: prenos tveganja iz države na posameznika, kapitalistična logika zniževanja stroškov dela in
minimalna plača (Leskošek in drugi, 2013).
2.6

Združevanje prekarnih delavcev

Organiziranje prekarnih delavcev je težavno, saj naj bi bili "družbeno atomizirani, anonimni,
resignirani ali dezinteresirani" in nezmožni se organizirati (Rošker, 2007, str. 231). Luka Mesec,
vodja stranke Združena levica, problem organiziranja prekarnih delavcev vidi v našteto
razlikah, ki se med njimi pojavljajo: nekateri so ekonomsko odvisni, drugi imajo izbiro; nekateri
so vezani na enega delodajalca, nekateri na več; specifika narave dela posamezne panoge …
(Poglajen, 2017).
Po mnenju Brezarja (2014) značilnost prekarnih zaposlitev ni le nizko plačilo v določenem
trenutku, temveč pomanjkanje podpore skupnosti, socialne države, ki bi jih ščitila v času, ko
trg njihovih storitev ne potrebuje več. Prisiljeni so v tekmovanje in kratkoročne rešitve, zato ne
morejo razviti stabilne individualne in kolektivne identitete, ki bi bila osnovana na delu.
Neoliberalna tekmovalnost, ki je nadomestila tradicionalno solidarnost, zavira kolegialnost med
delavci in spodbuja konkurenco. Še več – redno zaposleni delavci prekariat vse večkrat vidijo
kot skupino, ki vdira v jedro njihove zaposlitve in predstavlja grožnjo za njen obstoj. Rošker
(2007) dodaja, da se problem poraja tudi v primeru organiziranj upora. Uporništvo je v vzponu,
vendar je osrednji problem v tem, da so prejšnje strukture organizacij temeljile na socialni
osnovi, ki se trenutno razkraja. Nove, transnacionalne skupine in razredi prekariata pa še niso
vzpostavili lastnih stabilnih struktur.
V sindikatih so običajno delavci, ki uživajo pravno varnejšo zaposlitev in delajo v večjih
organizacijah. Prekarni delavci so bolj fleksibilni in načeloma svojih sindikatov nimajo. Njihovi
interesi so šibko zastopani, saj je delavski razred razdeljen v več podrazredov. Tudi med njimi
prihaja do konkurence, saj je prekarnega dela vedno več, ustreznega državnega inšpekcijskega
nadzora manj, regulacije tovrstnih praks pa so vedno bolj pomanjkljive (Kovačič, 2008).
Matej Tonin, predsednik poslanske skupine Nova Slovenija, je celo mnenja, da prav sindikati
delajo prekarcem največjo škodo. Po njegovem mnenju, ne smemo pozabiti, "da vsi obstoječi
slovenski sindikati izhajajo iz nekega drugega časa, v katerem prekarstva sploh ni bilo, ker je
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bilo zaposlovanje urejeno drugače" (Poglajen, 2017, str. 187). Obstoječi sindikati so zastopniki
delavcev za nedoločen čas. Tonin zato predlaga ustanovitev samoorganiziranega novega
sindikata, sindikata prekarnih delavcev, ki bi upošteval posebnosti in okoliščine, v katerih
prekarci delajo. Tudi Standing podpira idejo o ločitvi delavskih sindikatov od prekariata. Bolj
smiselno se mu zdi sklepanje koalicij in zavezništev. Ločen razvoj prekariata in proletariata naj
bi bil bolj smiseln tudi zaradi pogostih napetosti in konfliktov med starimi generacijami v
proletariatu in novim prekariatom na drugi strani (Poglajen, 2017).
Dušan Semolič, nekdanji predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, se strinja, da je pri
zagovarjanju interesov prekarnih delavcev trenutno čutiti velik deficit. Hkrati opomne, da do
velikih razlik prihaja med samimi sindikati, saj se vsako področje ukvarja z drugačnimi izzivi.
Izpostavi pa tudi pritisk vlade na sindikate, ki na račun prekarnih delavcev skuša uveljavljati
načela neoliberalne ideologije in posledično zniževati pridobljene delavske pravice redno
zaposlenih (Poglajen, 2017).
Leta 2016 je bil vendarle ustanovljen "Sindikat prekarcev", ki se odločno bori za (Sindikat
Prekarcev, 2016):
- zmanjševanje prekarnih oblik zaposlitev,
- aktivno vključevanje prekarnih delavcev v delovanje sindikata,
- soustvarjanje procesov družbenega razvoja, ki bodo težili k odpravi sistemskih vzrokov za
prekarnost,
- povečanje socialne in pravne varnosti prekarnih delavcev,
- sistemsko ureditev zakonodaje na področju prekarnih zaposlitev,
- organiziranje in izobraževanje prekarnih delavcev,
- varstvo pravic in zaščito svojih članov in po potrebi organizira različne oblike protestov
(vključno s stavko),
- vključevanje članov, ki dosežejo redno delovno razmerje v druge sindikate,
- sodelovanje v organih ZSSS in vplivanje na oblikovanje zakonodaje in drugih predpisov,
pomembnih za člane sindikatov.
Sindikat prekarcev je neodvisen od političnih strank, saj člani nadzornega odbora, predsednik,
sekretar in ostali člani izvršnega odbora ne smejo biti člani strank, s čimer se ograjujejo od
strankarskih vplivov katerekoli politične struje (Sindikat Prekarcev, 2016).
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Pomembno se mi zdi izpostaviti dejstvo, da znotraj sindikata ustanavljajo sekcije za posamezen
poklicni profil in tako še bolj pripomorejo k združevanju ljudi, ki delujejo na istem poklicnem
področju in se srečujejo s podobnimi specifikami dela. To opolnomoči tudi delavce same, saj
pridobijo občutek povezanosti in pripadnosti, kar močno vpliva na njihovo notranjo moč in
samopodobo ter motivacijo za spremembo. Izpostavila bi dve društvi, ki se družbeno angažirata
na področju prekarne problematike, in sicer Sindikat mladi + in Gibanje za dostojno delo.
Drznila bi si trditi, da sta obe z ozaveščanjem širše javnosti zaslužni, da se dandanes o
prekarstvu precej več govori, da imamo sindikat prekarnih delavcev in da smo posledično tudi
na dobri poti do sistemskih sprememb.
2.7

Generacijska raznolikost delovne sile

Heterogenost delovne sile pojasnjujejo tudi medgeneracijske razlike. Vsaka generacija je
namreč odraščala v drugačnem zgodovinskem obdobju, privzgojene so jim bile drugačne
vrednote in navade ter priučene drugačne veščine in znanja.
V okviru upravljanja s človeškimi viri, se omenja različne generacije, ki tvorijo današnjo
delovno silo, in sicer (Zemke, Raines in Filipczak, 2000):
-

Generacija veteranov, rojena med 1922 in 1943.

-

Generacija otrok blaginje, rojena med letoma 1944 in 1960.

-

Generacija X, rojena med letoma 1961 in 1980.

-

Generacija Y, rojena med letoma 1981 in 2001.

Zadnja leta pa se vse bolj uveljavlja izraz generacija Z, kamor spadajo osebe rojene okoli leta
2000. Ker so se rodile v visoko razvito digitalno ero, ji rečejo kar "digitalni domorodci"
(Dolenc, 2018). Na trg dela le-ta še ni vstopila, saj je še v fazi šolanja in izobraževanja, zato jo
bom na tem mestu le omenila.
Maja Vukasović-Žontar (Žagar, 2009) razlike med posameznimi generacijami pripisuje
sociološkim značilnostim družbe v času odraščanja generacij. Vrednote, načini komunikacije,
spoštovanje avtoritete, dostopnost ter razširjenost tehnoloških in drugih potrošnih dobrin so se
med seboj razlikovale. Vse to seveda vpliva na način delovanja posameznikov in njihovih
vrednot, kar se odraža predvsem v organiziranih sistemih (Žagar, 2009), navsezadnje pa
posledično tudi v neformalnem okolju.
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V nadaljevanju bom nekoliko podrobneje definirala generacijo otrok izobilja, generacijo X in
generacijo Y, saj so to generacije, ki so trenutno prisotne na trgu dela in ga pravzaprav
soustvarjajo. Značilnosti vseh generacij mi bodo pomagale razumeti in interpretirati tudi
raziskovalni del magistrske naloge.
2.7.1 "Baby boom" generacija ali otroci izobilja (1944–1960)
Starši otrok izobilja so po drugi svetovni vojni zgradili gospodarstvo, skupaj s pripadajočo
infrastrukturo. Družba je začela spodbujati učenje. Po mnenju Franka Schirrmacherja so
pripadniki omenjene generacije "tisti, ki so spremenili ves svet in mu vtisnili svojo podobo"
(Kapitanovič, 2016). Nikoli jim namreč ničesar ni primanjkovalo, dobro so jedli in se oblačili,
se poročali, protestirali, spreminjali industrije, finančne sektorje, delovna mesta in seksualne
navade. Svet vidijo kot poln priložnosti. Največji vir blaginje jim pomeni vseživljenjska
zaposlitev, do organizacije zato čutijo visoko pripadnost (Elsdon in Lyer, 1999). Generacija
otrok blaginje je odraščala v večjih družinah, kar je pripomoglo k razvoju kompetenc timskega
dela in sodelovanja (Zemke in drugi, 2000).
To je generacija, ki se je prvič srečala z računalniki. Tehnično neprilagodljivost in
nenaklonjenost spremembam uspešno nadomeščajo z delovnimi izkušnjami, kar je njihova
največja prednost (Appelbaum, Serena in Shapiro, 2005).
Motivirajo jih finančne spodbude, veliko dodatnih izobraževanj ter možnost samostojnega dela
in odločanja. So zavzeti in stremijo k zdravemu/stabilnemu delovnem okolju, hkrati pa si želijo
zabavnega in raznolikega dela ter nenehnih izzivov. Najmanj poudarka dajejo tekmovanju s
sodelavci (Brečko, 2005).
Zemke in drugi (2000) njihovo največjo pomanjkljivost vidijo v nekapitalistični naravnanosti,
saj jim je sam proces dela pomembnejši od končnega rezultata.
Pripadniki generacije otrok blaginje so sledili točno določenemu življenjskemu poteku, saj so
najprej poskrbeli za izobrazbo, kariero in družino ter za napredovanje na delovnem mestu (Yu
in Miller, 2005).
2.7.2 Generacija X (1961–1980)
Generacija X je po značaju bolj črnogleda, saj je bila priča kriminalu, višku brezposelnosti,
ekološkim katastrofam, sodobnim boleznim, odraščala pa je v času afere Watergate, AIDS-a in
MTV-ja (Ule, 1999). V takratni Jugoslaviji je bil to čas družbenega in ekonomskega napredka,
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ki so ga spremljale večje možnosti za izobraževanje, zaposlovanje in večji materialni standard.
To je tudi prva generacija, ki se je srečala z učinki socialne revolucije, kontracepcije,
emancipacije žensk, subkulturnimi in kontrakulturnimi gibanji ipd. (Ule, 1999).
Pripadniki generacije X bolj kot uspeh v karieri in napredovanje cenijo prosti čas in čas za
rekreacijo. Stremijo k zabavnem in uravnoteženem življenju in so po naravi odločni, kreativni,
prilagodljivi in odprti do sprememb. So izredno tehnično podkovani, saj so odraščali v velikem
tehnološkem razvoju (Yu in Miller, 2005). Zemke in drugi (2000) generacijo X opisujejo kot
tisto, ki se nanaša samo nase, saj jih je delo staršev in njihova osredotočenost na kariero vzgojila
v zelo samostojne ljudi. Fleksibilni delovni čas jim ni predstavljal težave, saj so jim
pomembnejši sproščeni delovni odnosi. Večjo pripadnost namreč čutijo do posameznikov in
poklica kot do institucij, v katerih so zaposleni (Yu in Miller, 2005). To privede do pogostega
izzivanja avtoritete in kršenja pravil v institucijah, saj te izgubljajo verodostojnost.
So generacija, ki izkoristijo vsako priložnost za izpopolnjevanje v svojem delu (Yu in Miller,
2005), njihovo notranjo motivacijo pa med drugim spodbudi najbolj pohvala nadrejenih
(Brečko, 2005).
2.7.3 Generacija Y (1981–2001)
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do razpada socializma in skupne države. Mladi
pripadniki Y generacije so odraščali v t. i. tranzicijski družbi. Raziskava o vrednotah mladih iz
leta 2000 je pokazala, da se mladi soočajo z osnovnimi eksistenčnimi problemi ter si želijo
socialne in materialne varnosti. Zaznamovala jih je namreč brezposelnost, zaostreni ekološki
problemi in informacijska revolucija. Vse te pojave spremljajo neugodne izkušnje, ki sprožajo
stiske in frustracije, neznane prejšnjim generacijam (npr. konkurenčnost na vseh področjih
življenja). Mladih svojih izkušenj ne morejo navezati na izkušnje svojih predhodnikov, kar se
kaže v povečani občutljivosti in labilnosti (Ule, 1999).
Gre za najbolj izobraženo generacijo vseh časov (Zemke in drugi, 2005), saj jih veliko šolanje
nadaljuje na višješolskem ali visokošolskem programu, poleg tega pa obiskujejo tudi obšolske
dejavnosti. Zaradi širine, ki jim jo je dala sodobna tehnologija, so strpnejši in hkrati tudi
prilagodljivejši od starejših generacij (Martin in Tulgan, 2001). Nekatere prednosti pripadnikov
generacije Y so ustvarjalnost, optimizem, tehnološka pismenost, neodvisnost, učinkovitost,
samozavest, radovednost in odprtost do drugačnih. Kot pomanjkljivost pa izstopa predvsem
njihova neizkušenost, saj so precej mladi in se težje soočajo z zahtevnejšimi projekti (Zemke
in drugi, 2000; Martin in Tulgan, 2001).
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Raziskava o vrednotah generacije Y je pokazala, da je pripadnikom najpomembnejše ustrezno
plačilo za opravljeno delo in varnost zaposlitve, kar Brečkova (2005) pojasni z dejstvom, da je
veliko delovno sposobnih mladih brezposelnih.
Svoje delovne vrednote je generacija Y namreč razporedila takole (Brečko, 2005):
1. Nagrada naj sledi dobro opravljenemu delu.
2. Urejenost, red in jasna pravila.
3. Lojalnost in pripadnost podjetju.
4. Zahtevno in izzivno delo.
5. Osebnostni razvoj.
6. Varnost zaposlitve oz. delovnega mesta.
Generacijo Y je že od začetka spremljala sprejemljivost. Spremembe so prinesla tveganja,
tveganja pa posledično spremembo življenjskih potekov, o katerih smo govorili v drugem
poglavju. Življenjski potek posameznika tako ni več standardizirana življenjska zgodba, kakor
v času generacije otrok izobilja ali generacije X. Življenjski potek postane subjektivna pot
vsakega posameznika. Je le ena izmed mnogih poti, ki so mu dandanes na voljo. Prekarno delo,
po mojem mnenju, predstavlja eno izmed pomembnih križišč na tej poti, ki bistveno vpliva na
nadaljnje življenjske zavoje.
2.8

Mladost in mladina

Splošna opredelitev mladih oz. pojma mladina, ki bi veljala v vseh družbenih situacijah in
zgodovinskih obdobjih, ni mogoča. Nobena od tradicionalnih opredelitev ni povsem ustrezna,
saj gre po eni strani za aprioristično združevanje različnih ljudi na podlagi družbenih izvorov
in položajev (npr. šolajoča se mladina, zaposlena/brezposelna mladina …) ali pa po drugi strani
poskus postavljanja zgornje oz. spodnje starostne meje, znotraj katere naj bi bila umeščena
mladost. Prav ta konceptualna nejasnost in neopredeljenost pojmov na nek način odražata
dejansko razpršenost družbenih skupin in življenjsko dobo, v kateri živimo (Ule, 1996).
Globočnik (v Bučar-Ručman, 2004, str. 25) mladost definira kot "obdobje med otroštvom in
odraslostjo, ki predstavlja pomembno obdobje od ene do druge faze v življenju. Je razvojni
premor, moratorij v razvoju, ki posamezniku dopušča eksperimentiranje s socialnimi vlogami,
iskanje njegovega mesta v družbi".
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"Pojma mladost in mladina predstavljata kompleksni družbeni pojmovni, ideološki in simbolni

konstrukciji, s katerima skuša družba opredeliti proces prisvajanja in sprejemanja obstoječe
kulture in družbe pri novih generacijah, pa tudi člani teh generacij skušajo s temi pojmi razumeti
sami sebe in svoj življenjski proces. Gre za razumevanje, ki združuje tako generacijske kot
socialno-zgodovinske opredelitve" (Ule, 1996, str. 10).
Mladost je tudi obdobje, ko moramo zavzeti nekakšen odnos do obdobja samega. "Mladost
posameznika se namreč toliko bolj razlikuje od otroštva, kolikor bolj "zrel" je mladostnik pri
svojih dejanjih, motivih, razmišljanju, čustvovanju. Takšno početje zahteva od njega
neodvisnost od avtoritete staršev in drugih skrbnikov iz otroštva. Toda po drugi strani lahko
posameznik to neodvisnost potrdi le pred drugimi odraslimi. To pa zopet zahteva od njega
ujemanje s pričakovanji odraslih, ki so zanj zdaj pomembni" (Ule, 1988, str. 11). Pričakovanja
postavi okolica in ne posameznik sam. Glavna merila odraslosti so: ekonomska neodvisnost,
redna zaposlitev konec šolanja, zakonska zveza in osnovanje družine (Ule, 1988). Kot poudarja
Kreutz, lahko mladi tudi odklonijo vlogo "mladostnika" in predčasno stopijo v odraslost (na
primer predčasno končajo šolanje, se zaposlijo, poročijo). Vendar gre to običajno na škodo
posameznika, ker se mu znižata materialna in socialna raven življenja (Ule, 1988, str. 11).
Izraz "mladina" tako označuje več kot le generacijsko določeno skupino ljudi s posebnimi
značilnostmi in potrebami. V sodobnih družbah starostna doba namreč še ne določa družbene
ali generacijske pripadnosti posameznika ali posameznice. Da bi posameznik ali posameznica
ustrezala družbenim merilom za socialno uvrščanje v mladino, morata poleg svoje starosti in
psihofizične zrelosti sprejeti tudi določene mladinske življenjske kulture in stile (Ule, 1996).
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3
3.1

SAMOPODOBA
Opredelitev pojma

Številni psihologi samopodobo kot psihični konstrukt označujejo drugače. Nekateri mu pravijo
sebstvo, nekateri identiteta, tretji samopodoba, četrti socialni jaz … Vsi pa se skladajo v
predpostavki, da gre za množico odnosov, ki jih posameznik zavedno ali nezavedno vzpostavlja
do samega sebe. V ta razmerja vstopa postopoma, s pomočjo predstav, občutkov, vrednotenj in
ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti ter ravnanj, ki jih – najprej preko
prvotnega objekta (matere), nato preko širšega družbenega okolja – razvija že od rojstva dalje
(Nastran Ule, 1994; Kobal Grum, 2000). Spreminja in razvija se celo življenje, zato je
pomemben del posameznikove osebnosti v vsakem življenjskem obdobju in v vsaki situaciji
(Kobal Grum, 2000).
Po Juriševič (1999) samopodoba predstavlja različne oz. posamezne določene vidike znanja, ki
ga ima posameznik o sebi.
Youngsova (2000) samopodobo vidi kot našo skrivno energijo, celoto elementov, ki vplivajo
na naše življenje in določajo, kakšno vrednost si pripisujemo. Samopodoba je način, kako
vidimo sebe. Vpliva na naše zdravje in energijo, duševni mir, sposobnost, srečo, kakovost naših
odnosov, na naše predstave in cilje, katere si postavljamo in jih dosegamo, na produktivnost in
naš vsestranski uspeh. Je ključna za to, kar naredi posameznik iz svojega življenja, da je zvest
lastnemu razvoju in hkrati skrbi za druge. Samopodoba vpliva na našo psihološko ranljivost in
trdnost, živahnost in obup, sposobnost in nesposobnost. Naša slika o otroku oz. posamezniku
se lahko razlikuje od njegovega videnja samega sebe, zato je samopodoba samo posledica
dognanj v sebi, končni seštevek ali vrednost, kako gledamo nase. Vsak posameznik si želi biti
in mora biti pomemben. Vsak si želi dobiti občutek, da je delo z njim plodno, da je cenjen in
pomemben. Taki občutki višajo stopnjo samopodobe in posledično samospoštovanja ter
posamezniku pomagajo, da se uspešno spopada s težavami.
Naša samopodoba določa, če polno živimo. Vrednost, ki ji jo pripisujemo, temelji na lastnem
občutku učinkovitosti; občutku zaupanja v sposobnost, da lahko živimo lastno življenje; na
občutku varnosti, da se lahko soočamo z izzivi; na samospoštovanju in moči, da se postavimo
zase. Samopodoba se kaže navzven – skozi vse naše besede in dejanja, kljub temu da je zelo
osebna (Youngs, 2000).
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Musek (2010) samopodobo primerja s pojmom osebnosti. Osebnost je to, kar smo in
samopodoba je to, kar mislimo, da smo. Samopodoba se nanaša na osebnost in pomeni
posameznikovo duševno zrcaljenje osebnosti, vendar pojav samopodobe prav zato, ker je
subjektivna podoba osebnosti, ne vključuje osebnosti kot objektivnega pojava. Ne velja pa
obratno, kajti osebnost kot pojav zajema tudi človekove trajne značilnosti in posledično tudi
samopodobo. Potemtakem je samopodoba del osebnosti oz. njena sestavina.
V literaturi se poleg pojma samopodoba najpogosteje pojavlja pojem identitete. Odnos med
obema različni avtorji pojmujejo različno, pa vendar jih v grobem lahko razdelimo na dve
teoretski smeri (Breakwell, 1992, v Kobal Grum, 2000). Prva je teorija procesualnega
interakcionizma, ki poudarja procesne oz. dinamične vidike identitete. Identiteto pojmuje kot
psihično stanje, za katerega ni značilna stalnost, temveč dinamično spreminjanje v prostoru,
času in v posameznikovem dojemanju sebe in drugih. Avtorji so v tem primeru mnenja, da je
identiteta del samopodobe in je torej v podrejenem položaju (Grotevant, Bosma, de Levita in
Graafsma, 1994, v Kobal Grum, 2000). Druga smer je simbolični interakcionizem, ki proučuje
strukturne vidike identitete. Ta je pojmovana kot sveženj ponotranjenih vlog ali
posameznikovih misli in dejanj, ki jih ta vzpostavlja do samega sebe v določenem socialnem
položaju (Stryker, 1979, v Kobal Grum, 2000). Tudi ta smer vidi samopodobo hierarhično višje
od identitete, čeprav je samopodoba tvorba različnih delnih ponotranjenih vlog ali identitet
(Breakwell, 1992, v Kobal Grum, 2000). Tej teoriji bom sledila tudi sama.
Na drugi strani imamo Gbati (1988) in Deauxovo (1992), ki sta mnenja, da samopodoba in
identiteta označujeta isti psihični pojav. Zaradi razhajanj v definiciji samopodobe z vidika
socialnega/individualnega, se je med evropskimi raziskovalci namesto izraza samopodobe,
uveljavil bolj izraz identiteta ali kar socialna identiteta, ki sta ga v 70. letih vpeljala Israel in
Tajfel (1972) (Kobal Grum, 2000). Socialna identiteta je tisti del posameznikove samopodobe,
ki se nanaša na doživljanje sebe kot pripadnika določeni družbeni skupini, širši skupnosti.
Individualna identiteta pa je tisti del samopodobe, ki je za posameznika edinstven in zaradi
katerega se razlikuje od vseh drugih ljudi (Zavalloni, 1973, v Kobal Grum, 2000). Bolj kot
terminologija omenjenega psihičnega konstrukta je po mnenju Kobal Grum (2000) pomembna
vsebinska zasnova samega pojava. To pomeni, da pri raziskovanju le-tega ni pomembna njuna
podrejena ali nadrejena zveza, temveč oblikovanje takšnih raziskovalnih metod, ki bodo
enakovredno proučile tako individualni kot socialni vidik pojava, ki ga lahko imenujemo
samopodoba ali identiteta (Deaux, 1992, v Kobal Grum, 2000, str. 38).
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3.2

Samopodoba v odraslosti

Samopodoba ni enotna, temveč strukturirana. Ne razvija se kot celota, temveč se s starostjo
poudarjajo določena področja. To pomeni, da je lahko v določenem trenutku življenja
samopodoba na enem področju zelo visoka (npr. telesno področje), na drugem pa izredno
negativna (npr. področje dela). Na podlagi različnih raziskav naj bi bila samopodoba sestavljena
iz tistih področij, ki imajo za posameznika nek pomen. Če je torej odrasli osebi pomembno
delo, bo samopodoba na tem področju pri tem človeku bolje izražena. Markus in Wulf (1987)
sta izpostavila, da predstave o nas niso aktivne istočasno, nekatere so centralne, nekatere pa
imajo lahko bolj periferen značaj. Njihova aktivnost je odvisna tudi od posameznikovih
izkušenj v določenem kontekstu (Adlešič, 2002).
S strukturo samopodobe v odraslosti sta se ukvarjala Fleming in Watkins (2001), ki sta poleg
njene strukturiranosti poudarila tudi njeno hierarhičnost. Splošno samopodobo sta tako razdelila
na neodvisno in soodvisno samopodobo. V sklop neodvisne samopodobe spadata zaznana
kompetentnost in samoocena (materialni in kognitivni dosežki, fizični izgled, sposobnosti),
soodvisna pa se deli naprej na medosebno samopodobo (družina, širše socialno okolje, etične
vrednote). Za nas je še posebej relevantno območje zaznane kompetentnosti, ki se deli na
sposobnosti in dosežke. Sem lahko torej štejemo posebne talente, kompetentnost, dosežke na
delovnem mestu ipd. Ti predstavljajo pomemben del samopodobe, ki vpliva tudi na naše
samospoštovanje (Kobal Grum, 2003).
Slika 3.1: Struktura samopodobe po Watkinsu in Flemingu (2001)
SPLOŠNA SAMOPODOBA
Neodvisna samopodoba

Zaznana kompetentnost

dosežki

sposobnosti
in počutje

Soodvisna samopodoba

Samopredstavitev

telesna
samopodoba

zaznane zaznave
s strani drugih

Vir: Kobal Grum (2003)
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Medosebna samopodoba

bližnji
drugi

oddaljeni
drugi

3.3

SAMOSPOŠTOVANJE KOT VREDNOSTNI ASPEKT SAMOPODOBE

Rosenberg (1965, v Kobal Grum, 2000) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali
negativno stališče posameznika do sebe. Pozitivno stališče ali visoko samospoštovanje pomeni,
da se posameznik sprejema takšnega, kot je, da se ceni, da je zadovoljen sam s seboj, da se čuti
vrednega spoštovanja itd. In obratno: oseba z negativnim stališčem do sebe ali nizkim
samospoštovanjem se ne ceni, svojih lastnosti ne odobrava, njeno mnenje o sebi je negativno
(Rosenberg, 1985, v Kobal Grum, 2000). Samospoštovanje se nanaša na to, kaj ljudje čutijo do
sebe, kar vpliva tudi na njihove odnose z okoljem in z ljudmi v njem (Kernis, 2003, v Marčič
in Kobal Grum, 2009).
Burns (1979, v Kobal Grum, 2000) v samospoštovanju vidi proces, v katerem posameznik
ocenjuje svoje lastne podvige, sposobnosti in lastnosti v skladu s svojimi ponotranjenimi
standardi in vrednotami. Osrednji procesi ponotranjenja se najbolj intenzivno odvijajo v prvih
petih letih otrokovega življenja po rojstvu, zato takrat poteka tudi razvoj samospoštovanja. V
mladostništvu le-to nekoliko niha, v odraslosti pa postane razmeroma stabilno in manj
podvrženo vplivom okolja (Rosenberg, 1986, v Kobal Grum, 2000).
Višino samospoštovanja so raziskovalci povezovali z velikim številom osebnostnih
karakteristik in različnimi vrstami vedenja: pozitivni izidi so praviloma povezani z visokim
samospoštovanjem, negativni pa z nizkim. Za posameznike z visokim samospoštovanjem se
predvideva, da imajo bolj pozitivne osebnostne lastnosti, so bolj prepričani o svojih
sposobnostih in dejanjih, imajo pozitivna pričakovanja ter so boljši pri izvedbi nalog in vlog.
Posamezniki z visokim samospoštovanjem doživljajo višje subjektivno blagostanje, so na
splošno bolj zadovoljni z življenjem, bolj optimistični, srečni, doživljajo več pozitivnih emocij
(Baumeister, Campbell, Kreuger in Vohs, 2003; Lyons in Chamberlain, 1994, v Marčič in
Kobal Grum, 2009, str. 61). Baumeister (1997, v Marčič in Kobal Grum, 2009) hkrati opozarja
tudi na negativno plat (pre)visokega samospoštovanja, saj to koristi posamezniku, a škodi
drugim, saj so za določene posameznike značilne večje agresivne tendence. Musek (2010)
dodaja, da spodbujanje pozitivne samopodobe, ne glede na posameznikovo obnašanje, ni dobro.
Samospoštovanje je smiselno spodbujati tako, da ga usmerimo k obnašanju, ki spoštovanje res
zasluži (Musek, 2010, str. 429).
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3.3.1 Merjenje samospoštovanja
Struktura samospoštovanja ni enotna. Pojmovanja pa lahko razdelimo na dve skupini. Prva
skupina predpostavlja, da ima samospoštovanje le eno samo razsežnost, zato se imenuje
enorazsežnostni model. Najvidnejši predstavnik je Rosenberg, ki je predpostavljal, da se
samospoštovanje nanaša na splošno posameznikovo samooceno. Menil je tudi, da je potrebno
ločiti več delov samospoštovanja, od katerih je sicer, splošno, hierarhično najvišje (Rosenberg,
1965, v Kobal Grum, 2000). Rosenbergova lestvica samospoštovanja je kljub nekaterim
nedoslednostim še vedno eden izmed najpogostejše uporabljenih pripomočkov za merjenje
splošnega samospoštovanja. Priznavajo ji dobre merske značilnosti, metrijsko ustreznost in
ekonomičnost, saj omogoča hiter vpogled v splošno samospoštovanje posameznika ali skupine.
Ob tem nas opozarja tudi na morebitne razlike oseb glede na spol, starost, nacionalnost, rasno
pripadnost, socialno ekonomski status itd. (Kobal Grum, 2000).
Mnoge novejše raziskave hipotezo o enodimenzionalnem modelu samospoštovanja zavračajo
in ugotavljajo, da je samospoštovanje strukturirano, večrazsežnostno in hierarhično. To je
povzročilo porast vprašalnikov, ki temeljijo na omenjeni predpostavki, a so po večini namenjeni
mladostnikom. Kobal Grum (2000) navede nekatere: touloška lestvica samospoštovanja (1984,
po Gbati, 1988), Shavelsov, Hubnerjev in Stontonov hierarhičen strukturiran model (Safont, De
Leonardis, Tap, Oubrayrie in Gouitard, 1992), lestvica samospoštovanja (Lamovec, 1987) …
Primerjave vprašalnikov samopodobe in samospoštovanja so pokazali, da obeh pojmov ni
mogoče obravnavati ločeno, saj se strukturirata na povsem enak način in zajemata enaka
področja. Če ju namreč obravnavamo ločeno, pridemo do podobnih ali istih modelov (Kobal
Grum, 2000).
3.4

Poklicna identiteta kot del samopodobe

"Poklicna identiteta se oblikuje v procesu poklicne socializacije in predstavlja posameznikovo

doživljanje sebe v povezavi s poklicem, poklicnim delom, ki ga opravlja. Je socialno priznan
način, na katerega se posamezniki poistovetijo drug z drugim na področju dela, poklicnem
področju ali področju zaposlitve" (Muršak, 2002, str. 81).
Pojem poklicne identitete se nanaša na to, kako člani poklicne skupine zaznavajo in razumejo,
kdo so in kakšna je njihova vloga v poklicni skupini. To pomeni, da je poklicna identiteta na
eni strani tesno povezana s posameznikom in na drugi strani s skupino, ki poseduje skupne
izkušnje, vrednote, norme itd. Poklicna skupina ne vpliva na posameznikovo poklicno
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identiteto zgolj z oblikovanjem poklicne kulture, ampak najbolj nanj vpliva z določanjem
njegovega položaja v skupini in s percepcijo posameznika o lastnem položaju v skupini
(Hozjan, 2006).
Poklicna identiteta je kot ena od pojavnih oblik identitete, eksistenčnega pomena za
posameznika. Z vidika posameznika je namreč pomembno, da si izoblikuje poklicno identiteto,
saj mu le-ta omogoča integracijo v poklicno skupino in sfero dela (Hozjan, 2006, str. 144).
Interpersonalni vidik oblikovanja poklicne identitete v ospredje postavi vpliv poklicne skupine
oz. pripadnost le-tej. Ta je po mnenju Meyerja in Allen (1997, v Hozjan, 2006, str. 145) odvisna
predvsem od pozitivnih izkušenj, ki jih posameznik ima s poklicno skupino. Ta pa prek
socialnih vplivov in socialne moči usmerja tudi njegovo vedenje in oblikovanje poklicne
identitete. Intrapersonalni vidik oblikovanja poklicne identitete pa poudarja vlogo procesov, ki
potekajo v posamezniku. Posameznik namreč ni le pasivno zrcalo za integriranje poklicne
kulture iz zunanjega sveta, ampak le-to tudi posameznik aktivno preoblikuje, na podlagi
različnih procesov: selekcija, potlačitev, pozabljanje, spominjanje, primerjanje itd. Luckman
(1979, str. 74-75, v Hozjan, 2006, str. 151) zapiše, da "subjekt oblikuje svojo identiteto na
podlagi predelave lastnega znanja o sebi in izkušenj s samim seboj. Njegova zavestna
avtorefleksija vključuje introspektivno pretresanje lastnih izkušenj in spoznanj ter opazovanja
zunanjega sveta in njegovih akcij nanj. Na podlagi njihove medsebojne primerjave se razvijejo
posameznikove sodbe o sebi, ki pogojujejo oblikovanje njegove identitete".
Poklicna identiteta se oblikuje v odnosu posameznika do lastne in do drugih skupin, ki mu
predstavljajo model za ponotranjanje poklicne kulture, hkrati pa mu služijo kot zrcalo za
interpretiranje lastne identitete. Ta vključuje tri komponente: kognitivno (posplošeno mnenje o
relativnih značilnostih lastne identitete), emocionalno (občutek lastne vrednosti, npr. ponos,
sram, zadovoljstvo, nezadovoljstvo …) in motivacijsko (prepričanje o nadzoru). Stopnja
usklajenosti med njimi je temelj razvoja identitete posameznika in občutka njegove lastne
vrednosti (Hozjan, 2006).
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4

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI

Prekarno delo je razmeroma nov izraz v slovenskem prostoru, ki pa vedno bolj sili v ospredje
in kliče po pozornosti javnosti in predvsem delodajalcev. Tipične atipične zaposlitve so pogoste
predvsem pri mladih, ki se šele umeščajo v svet dela in oblikujejo svojo poklicno identiteto,
skozi katero pravzaprav lahko dosežejo tudi druge pogoje odraslosti, ki jih narekujeta okolje in
družba (npr. ekonomska neodvisnost, socialna varnost, rešitev stanovanjskega problema,
oblikovanje družine…). Prekarno delo zavira varno in finančno preskrbljeno prihodnost, kar
močno vpliva na posameznikovo samopodobo, ki nikoli ni konstanta, temveč spreminjajoči se
konstrukt, a vendarle še močno zakoreninjen v primarni družini.
V empiričnem delu bom raziskovala naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Ali imajo mladi prekarni delavci nižjo samopodobo kakor mladi neprekarni delavci?

-

Ali je slaba samopodoba pogoj za izbiro in vztrajanje v prekarnem delovnem razmerju
ali le posledica le-tega?

-

Ali poklicna pot staršev lahko posredno vpliva na izbiro zaposlitve posameznika ter
kako?

4.1

Raziskovalne hipoteze

H1: Mladi prekarni delavci imajo nižjo samopodobo kakor mladi neprekarni delavci.
H2: Mladi prekarni delavci so bistveno manj optimistični in ambiciozni glede svoje karierne
poti kakor mladi neprekarni delavci.
H3: Večina staršev prekarnih delavcev je tudi sama vpeta v atipično delovno razmerje.
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5
5.1

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Uporabljena raziskovalna metoda

V pričujoči nalogi sem kombinirala tako kvantitativno kot kvalitativno metodo raziskovanja,
vendar pa bo kvantitativna metoda primarna.
5.2

Opis merskega pripomočka

5.2.1 Kvantitativni del
Merski pripomoček kvantitativnega dela je predstavljal anketni vprašalnik (Priloga A).
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del so predstavljala splošna demografska
vprašanja, drugi del je raziskoval stopnjo strinjanja vprašanih s posameznimi trditvami, ki so
se dotikale predvsem lastne vrednosti anketiranega (17 postavk, štiristopenjska lestvica). Ta del
vprašalnika se je opiral na Rosenbergov vprašalnik samospoštovanja (Rosenberg, 1965), ki sem
ga obogatila s svojimi lastnimi trditvami s področja kariernega načrtovanja in motivacije
vprašanega. Stopnja sledenje me je v pričujoči nalogi še posebej zanimala. Tretji del
vprašalnika je spraševal po splošnem mnenju posameznika o temah, ki se tičejo delovne
zakonodaje ter jim pustil nekoliko več svobode, da so svoj izbrani odgovor lahko tudi utemeljili.
Vprašalnik sem zaključila z sklepno nalogo – razvrstitvijo delovnih vrednot po pomembnosti.
Pri vseh postavkah je bil možen le en odgovor, vprašalnik je bil popolnoma anonimen.
5.2.2 Kvalitativni del
Merski pripomoček kvalitativnega dela je predstavljal polstrukturiran intervju (Priloga B).
Vprašanja so bila večinoma odprtega tipa. Nekaj sem jih pripravila vnaprej, precej pa se jih je
porodilo tekom intervjuja, saj sem se sproti prilagajala tudi sami dinamiki intervjuja in
posamezniku. S tem sem tudi ugotovila, na katero temo se je anketirani bolj osredotočil in se
mu je zdela pomembnejša, katera ne … Na ta način je bilo tudi vzdušje med pogovorom bolj
sproščeno, z anketiranimi pa sem tako ustvarila bolj zaupen odnos.
Intervjuji so bili anonimni, imena v nalogi so izmišljena.
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5.3

Vzorec

5.3.1 Kvantitativni del
Pri kvantitativnem raziskovanju sem se posluževala neslučajnostnega vzorčenja, saj je bil prvi
pogoj za sodelovanje v raziskavi določena starost (od 24 do 30 let). Drugi pogoj pa je bil, da so
anketirani zaposleni. Ljudje, ki trenutno niso zaposleni, v raziskavi niso zajeti. Ker je bilo moje
glavno vprašanje, kakšna je samopodoba mladih prekarcev v primerjavi z neprekarnimi
mladimi, sem odgovore vseh prekarnih delavcev, kljub širokemu spektru zaposlitev (zaposleni
za določen čas, prek agencije, samostojni podjetniki ipd.) združila v eno skupino. Spol ni igral
ključne vloge pri vzorčenju, čeprav je bilo občutneje več rešenih anket s strani predstavnic
nežnejšega spola, kar prikazuje spodnja tabela (5.1).
Tabela 5.1: Sodelujoči glede na spol

SPOL
Frekvenca

Odstotek

moški

20

14,3

ženska

120

85,7

SKUPAJ

140

100

Prvotno ustreznih anket je bilo 259. Od tega sem bila primorana eliminirati ankete vprašanih,
ki so zaposleni preko študentskega servisa, saj je tovrstno delo preveč specifično. Teh je bilo
16. V analizo prav tako niso bili zajeti rešeni vprašalniki brezposelnih oseb. Teh je bilo 14.
Sledila je še generalna selekcija, kjer sem izločila vse vprašalnike, ki so bili nepopolni. Za
statistično obdelavo je bilo metodološko popolnoma ustreznih 140 vprašalnikov.
Tabela 5.2: Sodelujoči glede na zaposlitveni status
ZAPOSLITVENI STATUS
Frekvenca

Odstotek

NEPREKARNI DELAVCI

62

44,3

PREKARNI DELAVCI

78

55,7

Zaposlitev za določen čas

37

26,4

Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom

8

5,7

Samozaposlen delavec/-ka

8

5,7
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Zaposlitev v okviru agencije

6

4,3

Pripravniško delo

8

5,7

Delo na podlagi drugih civilno pravnih pogodb

11

7,9

SKUPAJ

140

100

Iz tabele 5.2 je razvidno, da sem 44,3 % vprašanih uvrstila v skupino neprekarnih delavcev, saj
so v anketi navedli, da so v delovnem razmerju za nedoločen čas. Ostalih 55,7 % vprašanih
tvori skupino prekarnih mladih, znotraj katere sem definirala tudi podrazrede. Najbolj
zastopana oblika atipične zaposlitve je zaposlitev za določen čas s 26,4 %, na drugem mestu je
delo na podlagi civilno pravnih pogodb s 7,9 %. Sledijo naslednje oblike prekarnega dela:
samozaposleni delavci, zaposleni v delovnem razmerju s skrajšanim delovnim časom in mladi
pripravniki s 5,7 %. S 4,3 % je zastopana zaposlitev preko posrednikov – agencijsko delo.
5.3.2 Kvalitativni del
Vzorec kvalitativnega dela so predstavljale štiri mlade prekarne delavke, ki so vsaka na svoj
način vpete v prekarno delo. Stremela sem k intervjuvanju delavcev in delavk, ki so v različnih
zaposlitvenih oblikah, zato ima tudi vsaka intervjuvana mlada delavka različno prekarno
situacijo: od zaposlitve za določen čas do samostojne podjetnice.
Vzorec sem skušala zajeti tudi starostno. Ker je proučevani vzorec pogojeval starost od 24 do
30 let, sem zato izbrala dve mlajši intervjuvanki (26 in 27 let) ter dve mladi prekarni delavki na
pragu 30-ih let.
5.4

Postopek zbiranja podatkov

5.4.1 Kvantitativni del
Pri zbiranju podatkov sem se opirala na lastno socialno mrežo, saj tudi sama spadam v
populacijo anketiranih ter na socialna omrežja, kjer sem (spletu) prilagojen vprašalnik objavila.
Anketa je bila aktivna dalj časa, najbolj produktivno reševanje je potekalo približno en teden.
Nekoliko me je skrbelo, da bom imela težave z zbiranjem podatkov s strani prekarnih delavcev,
predvsem zaradi njihove razpršenosti na trgu dela. Na koncu sem presenečeno ugotovila, da je
bilo precej težje pridobiti podatke mladih, ki so že v rednem delovnem razmerju za nedoločen
čas. Izkazalo se je celo, da je večina omenjenih vprašalnik zaključilo že po prvih treh ali štirih
vprašanjih, zato sem morala precej teh izločiti iz analize. Predčasno prekinitev reševanja
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pripisujem dejstvu, da je morda bila malo preobširna, čeprav sem stremela k preglednosti,
strnjenosti ter razumljivosti le-te. Po drugi strani pa je mladim, ki so v rednem delovnem
razmerju za nedoločen čas, morda tema nekoliko tuja oziroma se ne počutijo del te.
5.4.2 Kvalitativni del
Pri izboru vprašanih sem si pomagala z lastnimi kontakti. Metoda "snežne kepe" se je prav tako
izkazala za učinkovito, saj je bil marsikateri znanec pripravljen priporočiti svojega znanca, ki
je ustrezal zahtevanemu vzorcu. Z vsakim intervjuvancem sem se dogovorila za čas in kraj
izvajanja intervjuja. Tematika intervjuja jim je bila vnaprej poznana.
Intervjuji so potekali pri intervjuvancu doma ali pa v mirnem gostinskem lokalu, kar je
omogočalo snemanje pogovora ob privolitvi prekarnih delavk. Prvi intervju je trajal 48 minut,
drugi intervju 36 minut, tretji intervju 50 minut, četrti pa 40 minut. Intervjuje sem kasneje
dobesedno pretipkala v elektronski zapis (priloge C, D, E in F). Seveda sem vprašanim
zagotovila anonimnost in varovanje osebnih podatkov.
Imena v poglavju 6 (Analiza in interpretacija podatkov kvalitativnega dela) so izmišljena.
5.5

Obdelava podatkov

Kvantitativne podatke sem obdelala s programom SPSS 20.
Kvalitativne podatke, ki sem jih pridobila skozi izpeljavo intervjujev, sem dobesedno pretipkala
in jih kodirala. Osredotočila sem se na dele besedila, ki so vključevali za raziskavo pomembne
informacije. Najprej sem določila kode prvega reda, nato kode drugega reda, ki sem jih v
nadaljevanju združila v kategorije. Ugotovitve posameznih kategorij sem v sklepnem poglavju
povezala z izsledki kvantitativne analize.
Kategorije so bile naslednje:


Primarna družina, kjer me je zanimala izobrazba in zaposlitveni status staršev, pomen
znanja in vpliv staršev na otroka, odnos s starši danes.



Izobraževanje, kjer me je zanimala izobrazbena pot, spomini na obdobja
izobraževanja, razmišljanje sogovornic o pomenu izobrazbe na trgu dela.



Vstop na trg dela, kjer so me zanimale strategije pri vključevanju na trg dela, ki se jih
posameznice poslužujejo, pomembni faktorji pri izbiri dela, pričakovanja delodajalcev,
pomen študentskega dela in pomen samopredstavitve na trgu dela.

43



Aktualna zaposlitev, kjer me je zanimalo, kaj jih je privedlo do trenutno zaposlitve,
prednosti in slabosti aktualnega dela ter kakšen je pomen zaposlitve za njih same.



Pogled v prihodnost, na podlagi trenutnih prioritet in želja.

K zgornjim sem dodala tudi kategorijo z naslovom podatki o intervjuvancih (starost,
izobrazbeni in zaposlitveni status, bivanjsko vprašanje, interesi, osebne lastnosti).
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6

ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV KVANTITATIVNEGA DELA

Sledijo rezultati in interpretacija raziskovalnega dela. Potrjene oz. ovržene raziskovalne
hipoteze bodo podprte z izsledki spoznanj kvalitativnega dela – intervjujev.
H1: Mladi prekarni delavci imajo nižjo samopodobo kakor mladi neprekarni delavci.
Tabela 6.1: Opisne mere po skupinah (H1)
N

Splošno
Samopredstavitev

Standardni

Standardna

odklon

napaka

2,31

1,997

0,254

78

2,94

0,779

0,088

Neprekarni 62

2,24

2,054

0,261

78

2,79

0,762

0,086

Neprekarni 62

2,34

2,180

0,277

78

3,14

0,768

0,087

da Neprekarni 62

2,50

2,238

0,284

78

3,46

0,638

0,072

Neprekarni 62

2,56

2,266

0,288

78

3,38

0,743

0,084

Neprekarni 62

2,21

2,120

0,269

gledano, Neprekarni 62

Povprečje

sem zadovoljen/-na mladi
s seboj.

Prekarni
mladi

Včasih se mi zdi, mladi
Sposobnosti

da nimam nobenih
kvalitet.

Prekarni
mladi

Stvari rešujem vsaj mladi
Sposobnosti

tako uspešno kot
večina drugih.

Prekarni
mladi

Zdi
Dosežki

se

mi,

nimam biti na kaj mladi
ponosen/-na.

Prekarni
mladi

Pogosto
Sposobnosti

počutim,

se mladi
kot

da

nisem za nobeno Prekarni
rabo.

mladi
mladi
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Mislim,
Samopredstavitev

da

sem Prekarni

78

3,01

0,781

0,088

Neprekarni 62

2,47

2,310

0,293

78

3,29

1,141

0,129

Pogosto se počutim Neprekarni 62

2,37

2,271

0,288

78

3,32

0,974

0,110

Neprekarni 62

2,15

2,149

0,273

2,86

0,716

0,081

enakovreden/-na

mladi

drugim ljudem.
Dosežki

Želim si, da bi se mladi
lahko bolj cenil/-a.

Prekarni
mladi

Dosežki

kot

neuspešen mladi

človek.

Prekarni
mladi

Do
Samopredstavitev

sebe

imam mladi

pozitiven odnos.

Prekarni

78

mladi

Samospoštovanje kot vrednostni aspekt samopodobe preučuje Rosenbergov vprašalnik, na
podlagi katerega so zgornje trditve povzete (tabela 6.1). Vprašani so na posamezne trditve
morali odgovarjati v skladu z naslednjim navodilom: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam,
3 – se strinjam in 4 – se popolnoma strinjam. Trditve sem uvrstila v sklope, ki so del strukture
samopodobe po Flemingu in Watkinsu (2001), ki splošno samopodobo delita na neodvisno in
soodvisno samopodobo. V raziskavi sem se osredotočila predvsem na neodvisno samopodobo,
ki se naprej deli še na zaznano kompetentnost (dosežki in sposobnosti ter počutje) in
samopredstavitev (Kobal Grum, 2003). Aritmetične sredine se gibljejo med 2,15 in 3,46. Le-te
se med proučevanima skupinama nekoliko razlikujejo prav na področju dosežkov. Predlagam,
da si pogledamo, ali so razlike med obema skupinama statistično pomembne. To bomo preverili
s t-testom za preverjanje razlik. Kakor bomo videli v nadaljevanju, vrednost Sig. pri vseh tezah
znaša manj kot 0,05, kar pomeni, da so razlike med variancama obeh skupin statistično
pomembne.
Rezultate bom interpretirala po posameznih področjih samopodobe, kamor spadajo:
samopredstavitev, sposobnosti in dosežki.
Samopredstavitev
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Del neodvisne samopodobe predstavlja samopredstavitev (samoizražanje). Sem spada telesna
samopodoba in zaznane zaznave s strani drugih, na podlagi česar si ustvarimo neko mnenje o
sebi in na podlagi katerega delujemo v družbi. V ta sklop so bile uvrščene naslednje tri trditve.
Tabela 6.2: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti
odgovorov, ki merijo stopnjo samopodobe - področje SAMOPREDSTAVITEV (H1)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F

Sig.

Predvidevane enake
Splošno gledano, variance

15,129

Mislim, da sem variance
enakovreden/-a

Predvidevane

drugim ljudem.

neenake variance

32,794

-3,093

138

0,002

-2,872

81,867

0,005

-3,094

138

0,002

-2,833

74,187

0,006

-2,750

138

0,007

-2,507

71,791

0,014

0,000

Predvidevane enake
sebe

p-vrednosti

neenake variance
Predvidevane enake

Do

df

0,000

sem zadovoljen/-a Predvidevane
s seboj.

t

imam variance

pozitiven odnos.

42,591

Predvidevane

0,000

neenake variance

Prva trditev je bila: "Splošno gledano sem zadovoljen/-na s seboj". Aritmetični sredini sta
znašali 2,31 za neprekarne mlade in 2,94 za prekarne mlade. Druga trditev se je glasila: "Mislim,
da sem enakovreden/-na drugim ljudem". V tem primeru je aritmetična sredina za neprekarne
mlade znašala 2,21 in 3,01 za prekarne mlade. Tudi pri tretji trditvi "Do sebe imam pozitiven
odnos" je bila pri neprekarcih nižja aritmetična sredina, in sicer 2,15, pri prekarnih mladih pa
2,86. Rezultati nam kažejo, da so na področju samopredstavitve bistveno bolj samozavestni
mladi prekarci, saj so bolj zadovoljni s seboj, počutijo se bolj enakovredne soljudem in do sebe
gojijo pozitivnejši odnos kakor neprekarni mladi. Pri vseh trditvah na področju
samopredstavitve je p vrednost znašala manj kot 0,05 (0,005, 0,006 in 0,014), zato so razlike
med aritmetičnima sredinama statistično pomembne in jih lahko posplošimo na celotno
populacijo s 5-% tveganjem.
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Samopredstavitev kot del samopodobe bi lahko povezali s pojmom samospoštovanja, ki se
nanaša na to, kaj ljudje čutijo do sebe oz. na splošno posameznikovo samooceno. Anketirani
prekarni mladi imajo oceno na področju samopredstavitve višjo od populacije neprekarnih
mladih, na podlagi česar bi lahko zaključila, da mladi dandanes splošnega zadovoljstva s samim
sabo ne pogojujejo z delom in zaposlitvijo. Po Ingleharjevem (1996) mnenju naj bi ljudje dajali
najvišjo prioriteto ekonomskim dosežkom, ko pa so le-ti doseženi in nastopi ekonomska
varnost, se osredotočijo na neekonomsko kakovost življenja, kamor sodi samopredstavitev
(Tomer, 2002). Moje ugotovitve Ingleharjevo tezo nekoliko rušijo, čemur pripisujem dejstvo,
da se danes tradicionalnemu toku v bok postavljajo novi življenjski slogi, ki zagovarjajo
drugačne vrednote. V ospredje prihajajo potovanja, učenje novih stvari, preizkušanje
nepoznanih aktivnosti, odprtost. Bolj odprt si in več zanimivih stvari poskusiš, bolj priljubljen
si med svojimi sovrstniki. Zdi se, da, ne glede na trenutno zaposlitveno situacijo, prekarni mladi
znajo razmejiti sebe kot osebo in se skozi obliko dela ne definirajo. Pripravljeni so na drugačen
potek življenja, kakršnega imajo njihovi starši.
Morda bi bili rezultati drugačni, če bi proučevala skupino odraslih prekarnih delavcev v srednjih
letih, saj le-ti spadajo v generacijo X, ki je bila vzgojena v drugačnem duhu časa, prav tako tudi
njihovi starši. Skozi vsako novo generacijo pa se prenešeni vzorci prevetrijo, spremenijo in
nekateri tudi izgubijo.
Sposobnosti
Sposobnosti so veja zaznavne kompetentnosti, ki je del neodvisne samopodobe, kakor sem
nakazala že na začetku. V ta sklop so bile uvrščene naslednje trditve.
Tabela 6.3: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti
odgovorov, ki merijo stopnjo samopodobe - področje SPOSOBNOSTI (H1)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F

Sig.

Včasih se mi zdi, Predvidevane enake
da nimam nobenih variance
kvalitet.

26,196

t

df

p-vrednosti

-2,196

138

0,030

-2,012

74,373

0,048

-3,025

138

0,003

0,000

Predvidevane
neenake variance
Predvidevane enake
variance

36,913
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0,000

Stvari

rešujem Predvidevane

-2,765

73,075

0,007

-3,002

138

0,003

-2,735

71,446

0,007

vsaj tako uspešno neenake variance
kot večina drugih.
Pogosto

se Predvidevane enake

počutim, kot da variance

33,311

nisem za nobeno Predvidevane
rabo.

0,000

neenake variance

Prva je bila "Včasih se mi zdi, da nimam nobenih kvalitet". Aritmetična sredina je znašala 2,24
za neprekarne mlade in 2,79 za prekarne mlade. Druga teza "Stvari rešujem vsaj tako uspešno
kot večina drugih" je dosegla aritmetično sredino 2,34 pri neprekarnih mladih in 3,14 pri
prekarnih mladih. Tretja trditev se je glasila: "Pogosto se počutim, kot da nisem za nobeno
rabo". V tem primeru je bila aritmetična sredina za neprekarce 2,56 in za prekarce 3,38. Pri
vseh proučevanih trditvah je vrednost p znašala manj kot 0,05 (0,048, 0,007 in 0,007), zato so
razlike med obema vzorcema statistično pomembne in jih lahko posplošimo s 5-% tveganjem.
Prekarni delavci se počutijo manj kompetentne in sposobne kakor neprekarni delavci. Kljub
temu pa menijo, da stvari rešujejo vsaj tako dobro kot drugi. Ta trditev bi se lahko nanašala tudi
na nekatere druge kompetence, ki jih lahko šele pridobimo tekom iskanja zaposlitve,
opravljanja različnih del ali pa so že osebnostno pogojene lastnosti; npr. samoiniciativa,
iznajdljivost, radovednost, odprtost … Zdi se mi, da včasih nastane težava, ko nimamo kaj
"pokazati". Ko naš trud in delo nista vidna navzven, čeprav smo motivirani, samoiniciativni in
delavni. Tudi to je mogoče eden izmed razlogov, da se prekarci počutijo manj kompetentno in
menijo, da niso dovolj dobri. Vsak od nas si želi biti pohvaljen, nagrajen in priznan. Taki
občutki višajo stopnjo samopodobe ter posameznika opremijo z novimi močmi, da se uspešno
spopada s težavami. V prekarnih oblikah zaposlitve pa je prav občutek koristnosti, uspešnosti
in cenjenosti tisti, ki zaposlenim pogosto manjka oz. ga morajo vzpostaviti in negovati sami.
To dokazuje tudi izjava intervjuvanke št. 2: "Pa še to je k na koncu meseca nimaš nič za pokazat.
Ker ljudje ne vejo koliko časa traja, da zmontiraš film /…/ Noben ne vidi tega dela, noben ne
ve, koliko je za en prispevek dela, da to po šest, sedem ur delaš." (osebni intervju, 2018, 22.
avgust)1

1

Zvočni posnetek intervjuja je na voljo pri avtorici.
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Dosežki
Dosežki so druga stran področja zaznane kompetentnosti. Lahko so materialne ali kognitivne
narave. Poudarila bi, da je interpretacija dosežkov načeloma lahko zelo relativna in odvisna od
posameznika. Za nekoga je lahko dosežek zaključek študija, za drugega morda nakup hiše, za
tretjega potovanje okoli sveta.
V moji raziskavi so se pokazale nekatere razlike v pojmovanju sebe in svojega dosedanjega
življenja med neprekarnimi in prekarnimi mladimi.
Tabela 6.4: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti
odgovorov, ki merijo stopnjo samopodobe - področje DOSEŽKI (H1)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F

Sig.

Zdi se mi, da Predvidevane enake
nimam biti na kaj variance
ponosen/-a.

37,202

t

df

p-vrednosti

-3,617

138

0,000

-3,279

68,919

0,002

-2,768

138

0,006

-2,581

84,436

0,012

-3,331

138

0,001

-3,076

78,800

0,003

0,000

Predvidevane
neenake variance
Predvidevane enake

Želim si, da bi se variance

23,790

0,000

lahko bolj cenil/- Predvidevane
a.

neenake variance
Predvidevane enake

Pogosto
počutim

se variance

30,964

kot Predvidevane

neuspešen človek.

0,000

neenake variance

Prva trditev se je glasila "Zdi se mi, da nimam biti na kaj ponosen/-na". Aritmetična sredina pri
neprekarnih mladih je znašala 2,50 in pri prekarnih 3,46. Druga trditev je bila "Želim si, da bi
se lahko bolj cenila". Tudi tu je bila aritmetična sredina nižja pri neprekarnih mladih, in sicer
2,47 ter 3,29 pri prekarnih mladih. Zadnja trditev "Pogosto se počutim kot neuspešen človek"
je prav tako višjo aritmetično sredino izzvala pri prekarnih mladih s 3,32 in pri neprekarnih
mladih s 2,37. Pri vseh tezah je p vrednost znašala manj kot 0,05 (0,002, 0,012 in 0,003), zato
so razlike med vzorcema statistično pomembne in jih lahko posplošimo s 5-% tveganjem.
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Navezujoč se na ugotovitve prejšnjega sklopa, lahko povzamemo, da se mladi prekarni delavci
manj cenijo, so večkrat počutijo neuspešne in so manj ponosni nase in na svoje življenje kakor
pa njihovi sovrstniki, ki so v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas. Občutek
neuspešnosti in sramu včasih izvabi prav družba sama s svojimi nenapisanimi pravili, kako naj
bi se živelo. Še vedno je namreč zahtevan oz. sprejemljiv "le" en standardni življenjski potek,
ki med drugim zahteva redno (in predvsem varno) zaposlitev, iz tega pa izhaja nadaljnje
oblikovanje družine, nakup stanovanja itd. Že star slovenski pregovor: "Najprej krav'ca poj pa
štal'ca!" namiguje na utečen življenjski tok, ki nam je bil položen v zibelko. Tradicionalni
življenjski stili v današnjem času sicer vedno bolj izgubljajo na moči, a tradicionalnost v
mentalnih shemah družbe ostaja močno zakoreninjena, kar lahko pripisujemo različnim
generacijam, ki so še prisotne v naši družbi.
Obdobje mladosti naj bi mladim dovoljevalo iskanje svojega mesta v družbi, eksperimentiranje
z različnimi socialnimi vlogami. Prekarne zaposlitve pa včasih to obdobje navidezno
podaljšujejo, zato mladi prekarni delavci pred okolico ne morejo potrditi svoje neodvisnosti,
čeprav to od njih zahtevajo (npr. z redno službo za nedoločen čas). Intervjuvanka Jera se sooča
s tem, kakor mi je zaupala v pogovoru: "Velikokrat mi (starši o. p.) rečejo, ja ja, sej boš prišla
k pameti pa si našla eno redno službo /…/ Ali ne bi šla raje v službo, ali je res vredno, da za
vsak mesec razmišljaš, kako čez mesec." (osebni intervju, 2018, 22. avgust). To je tudi eden
izmed razlogov, zakaj je samoocena prekarnih mladih sicer višja od neprekarnih mladih, na
področju sposobnosti in dosežkov pa bistveno nižja od njihovih vrstnikov, vpetih v neprekarne
oblike dela.
Na podlagi proučevanih postavk prvo hipotezo potrjujem. Obstajajo statistično pomembne
razlike v stopnji samopodobe med skupinama prekarnih in neprekarnih mladih. Mladi prekarni
delavci imajo nižjo samopodobo kot pa mladi neprekarni delavci.
H2: Mladi prekarni delavci so bistveno manj optimistični in ambiciozni glede svoje
karierne poti kakor mladi neprekarni delavci.
Tabela 6.5: Opisne mere po skupinah (H2)
N

Ujet/-a sem v rutini, iz katere Neprekarni
ne vidim izhoda.

62

mladi

51

Povprečje

1,44

Standardni

Standardna

odklon

napaka

1,852

0,235

Prekarni mladi

78

2,05

0,836

0,095

62

2,06

2,111

0,268

Prekarni mladi

78

2,79

0,727

0,082

Neprekarni

62

1,44

1,878

0,239

78

2,83

0,959

0,109

Nenehno se izpopolnjujem Neprekarni
na

področjih,

ki

me mladi

zanimajo.
Zaskrbljen/-a

sem

glede mladi

lastne prihodnosti.

Prekarni mladi

Zgornje trditve so proučevale odnos vprašanih do svoje karierne poti in načrtov v prihodnosti.
Poleg tega izražajo motivacijo in pripravljenost za spremembe. Aritmetične sredine variirajo
med 1,44 in 2,83. Največji razkorak med odgovori obeh skupin je opaziti ravno pri trditvi
"Zaskrbljen/-a sem glede lastne prihodnosti", saj se neprekarni mladi s trditvijo ne strinjajo,
medtem ko se mladi prekarci nagibajo k odgovoru "se strinjam". V nadaljevanju si oglejmo ali
so razlike med aritmetičnimi sredinami obeh proučevanih skupin statistično pomembne.
Tabela 6.6: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti
odgovorov, ki merijo stopnjo samopodobe - področje KARIERA IN PRIHODNOST (H2)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F
Ujet/-a

sem

v Predvidene

Sig.

enake

t

df

p-vrednosti

-2,621

138

0,010

-2,429

80,675

0,017

-2.853

138

0,005

-2,605

72,543

0,011

-5,706

138

0,000

-5,333

85,976

0,000

rutini, iz katere ne variance
vidim izhoda.

Predvidene

22,071

0,000

neenake variance
Nenehno

se Predvidevane

izpopolnjujem na enake variance
področjih, ki me Predvidevane
zanimajo.

30,392

0,000

neenake variance

Zaskrbljen/-a sem Predvidevane
glede
prihodnosti.

lastne enake variance
Predvidevane

20,791

neenake variance

52

0,000

Vrednost Sig. pri vseh trditvah znaša 0,000, kar pomeni, da razlike med variancama statistično
so pomembne.
S prvo trditvijo "Ujet/-a sem v rutini, iz katere ne vidim izhoda" so se nekoliko bolj strinjali
prekarni delavci (aritmetična sredina je znašala 2,05), precej manj pa neprekarni mladi
(aritmetična sredina je znašala 1,44). Trditev "Nenehno se izpopolnjujem na področjih, ki me
zanimajo" je dosegla aritmetično sredino 2,06 pri neprekarnih in 2,79 pri prekarnih mladih. Že
zgoraj sem namignila, da so prekarni delavci bistveno bolj zaskrbljeni glede prihodnosti kakor
neprekarni mladi. Aritmetična sredina za prekarce je znašala 2,83 in 1,44 za neprekarce. Pri
vseh proučevanih trditvah p vrednost znaša manj kot 0,05 (0,017, 0,011 in 0,000), zato lahko
razlike med vzorcema posplošimo s 5-% tveganjem, saj so le-te statistično pomembne.
Prekarni mladi se bolj izpopolnjujejo na kariernem področju, kar bi sama pravzaprav pripisala
nestalnosti, s katero lahko opišemo prekarno delo kot tako. Nestalnost se navezuje tudi na
negotovost, s čimer se identificira večina prekarnih delavcev. Sklepala sem, da je rutina bolj
značilna za neprekarne oblike dela, pa vendarle so rezultati pokazali, da se obe skupini (še) ne
srečujeta z njo. Radovednost, odprtost in fleksibilnost so specifike generacije Y, kamor spada
tudi naša proučevana populacija. Vse te lastnosti potrjujejo, zakaj velja za najbolj izobraženo
generacijo doslej.
Negotovost glede prihodnosti lahko izzove tudi iskanje nove zaposlitve. V nadaljevanju si
oglejmo, koliko vprašanih išče drugo delo in kje tičijo razlogi za to odločitev.
Slika 6.1: Strukturni krog s prikazom odstotkov strinjanja s trditvijo "Trenutno iščem novo
zaposlitev." (H2)

TRENUTNO AKTIVNO IŠČEM DRUGO
ZAPOSLITEV.
DA
38,57 %

NE
61,43 %

53

Na sliki 6.1 je razvidno, da je od vseh 140 vprašanih oseb aktivnih iskalcev zaposlitev 38,57
%, medtem ko 61,43 % vprašanih trenutno ne išče druge zaposlitve. Od tistih, ki so zaposleni
za nedoločen čas, je aktivnih iskalcev zaposlitve 37,1 %, ostalih 62,9 % to ni. Od vprašanih, ki
so v prekarnem delovnem razmerju je teh 39,7 %, ostalih 60,3 % se s tem vprašanjem trenutno
ne ukvarja.
Tabela 6.7: Prikaz deleža aktivnih iskalcev dela glede na trenutni tip zaposlitve (H2)
Trenutno aktivno iščem drugo zaposlitev.

Neprekarni mladi
Prekarni mladi
SKUPAJ

DA

NE

SKUPAJ

23

39

62

37,1 %

62,9 %

100 %

31

47

78

39,7 %

60,3 %

100 %

54

86

140

38,6 %

61,4 %

100 %

Manj kot polovica vprašanih išče drugo zaposlitev. Pri populaciji neprekarnih delavcev
sklepam, da jim to ni prioriteta, saj jim trenutno delovno mesto zagotavlja redni mesečni
dohodek in določeno stopnjo stabilnosti oz. varnosti v življenju. Prekarno delo pa lahko
predstavlja tudi nekakšno prehodno obliko zaposlitve, ki morda na začetku ni nič hudega sluteča
priložnost in predstavlja nekakšno poskusno dobo, čas, da se delavec in delodajalec dodobra
spoznata in vidita, ali se njune delovne vrednote, cilji in načela skladajo. Običajno se to zgodi
že med opravljanjem študentskega dela. Na podlagi rezultatov bi si upala sklepati, da so
prekarni mladi precej tolerantni glede svojih kariernih začetkov, saj se zavedajo, da zaposlitev
za nedoločen čas pride, ko se delodajalcu izkažeš. Pripravljeni so tudi na konkurenco, na kar
nas opozarja njihova motivacija za učenje in izpopolnjevanje. Seveda bi tudi na tem mestu
prijazno opozorila, da prekarno delo kot tako, ni nujno negativno in slabo. Umetniki, glasbeniki,
igralci … vse to so poklici, kjer je prekarno delo pravzaprav nekakšna stalnica in je ljudem tak
način dela všeč.
Sicer pa so aktivni iskalci zaposlitve navajali naslednje razloge za ta korak: višina dohodka,
redno plačilo, želja po napredovanju, želja po delu v svoji stroki, želja po zaposlitvi za polni
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delovni čas, stres, odnosi med zaposlenimi, mobing in izkoriščanje zaposlenih, premalo
delovnih ur, brez pravice do regresa, bolniške in dopusta, želja po izzivih, lokacija dela,
pomanjkanje prostega časa, fizično prenaporno delo, delavnik … Najpogostejše so vprašani
navajali, da pogrešajo izzive in možnosti napredovanja ("sprememba, v trenutni službi nimam
več izzivov"; "ni možno napredovanje"); da njihova trenutna zaposlitev ni skladna z njihovo
doseženo izobrazbo ("Sem magistra zgodovine (bolonjska stopnja), delam pa kot čistilka. Delo,
kljub temu da je za nedoločen čas, ni primerno moji izobrazbi in delovnim izkušnjam, ki jih
imam."), pogosto pa sem zasledila tudi razloge, kot so: nadomeščanje porodniških in bolniških
odsotnosti ("Trenutno nadomeščam porodniško odsotnost učiteljice. Vem, da ko se vrne s
porodniškega dopusta, me čaka pedalo. Nočem se izklopiti iz iskanja na trgu dela, se mi zdi, da
je iskanje službe/zaposlitve ravno tako vsaj part time job, če že ne full time job.") ter
neupoštevanje pravic delavcev s strani delodajalca glede odmorov, malice, dnevnih počitkov,
regresa ("Imam zelo psihično nasilnega šefa. Grozi z odpovedjo, ne dovoli malice, delamo po
12 ur več dni skupaj, brez prostih dni, ne skrbi za ureditev bolniškega nadomeščanja, dopusta,
zelo vulgaren."). Precej odgovorov pa je bilo spodbudnih, saj so vprašani enostavno navedli, da
si želijo samostojnosti in ekonomske odvisnosti, kar je seveda več kot pričakovan odgovor ("Za
svetlejšo prihodnost", "Svoj zasluzek, svoje zivljenje ;-)").
Zadnje vprašanje kvantitativnega dela se je dotikalo delovnih vrednot in pogojev, in sicer:
fleksibilen urnik dela, visok dohodek oz. plača, dobri kolegialni odnosi, bližina primarne
družine (staršev), varnost zaposlitve, dobri delovni pogoji in možnosti kariernega razvoja.
Vprašane sem prosila, da jih razvrstijo po pomembnosti (1 – najbolj pomembno, 7 – sploh ni
pomembno).
Tabela 6.8: Razvrstitev delovnih vrednot in pogojev po mnenju anketiranih (H2)
DELOVNE VREDNOTE IN POGOJI [%]
delež vseh

neprekarni mladi

prekarni mladi

Odnosi med zaposlenimi

59,3

66,6

55,8

Možnosti kariernega razvoja

56,4

57,8

55,8

Visok dohodek

51,4

53,3

50,5

Varnost zaposlitve

39,3

35,5

41

Dobri delovni pogoji

27,2

24,5

28,4

Fleksibilen delovni urnik

25,7

20

28,4

Bližina primarne družine

4,2

2,2

5,3
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Na podlagi zgornje tabele lahko razberemo, da so vprašanim najpomembnejši odnosi med
zaposlenimi. Ta pogoj je pomemben kar 59,3 % vprašanim, zanj se je odločilo 66,6 %
neprekarnih mladih in 55,8 % prekarnih mladih. Druga najpomembnejša vrednota po mnenju
mladih so možnosti kariernega razvoja. Med prve tri najpomembnejše delovne pogoje jih je
uvrstilo 56,4 % vprašanih. Vrednoto zastopajo neprekarni mladi s 57,8 %, mladi prekarni
delavci sledijo s 55,8 %. Pri mladih, zaposlenih za nedoločen čas, bi lahko rekla, da si
najverjetneje želijo karierno napredovati v sami instituciji (npr. od pripravnika do vodje oddelka
itd.), pri prekarnem delu pa si mladi kariero na nek način šele ustvarjajo. Tretje mesto je zasedel
odgovor visok dohodek oz. plača s 51,4 %. Le-ta je pomembna 53,3 % neprekarnim mladim
in 50,5 % prekarnim mladim. Visok dohodek je definitivno eden izmed pomembnejših faktorjev
pri izbiri zaposlitve. Reden soliden dohodek predstavlja tudi možnost za ekonomsko odcepitev
od staršev, ki je dandanes mladim nekoliko otežena. Želja po tem vendarle ostaja. Na četrtem
mestu je varnost zaposlitve s 39,3 %, kjer z 41 % razumljivo prednjači populacija prekarnih
mladih. Sledijo dobri delovni pogoji s 27,1 % in fleksibilen delovni urnik s 25,7 %. Mladim
je bila od vseh navedenih vrednot in pogojev najmanj pomembna prav bližina primarne
družine oz. staršev, saj je ta pomembna le 4,2% vprašanim. Le-ta je še vedno nekoliko
pomembnejša mladim prekarnim delavcem, kar pripisujem morebitni ekonomski odvisnosti od
staršev, ki jo prekarno delo pogosto prinaša. Brez rednega dohodka pa je proces ekonomske
osamosvojitve pogosto dolgotrajen in otežen, o čemer je pisala že Ule (1996).
Rezultati so bili pričakovani in odsevajo današnjo mladino, ki so odraščali v drugačnih
razmerah kakor njihovi starši. Varnost zaposlitve je še vedno pomembna vrednota, a ne
najpomembnejša. Mladi danes bolj stremijo k pristnim kolegialnim odnosom, postajajo
ustvarjalnejši ter optimistični. Zgornja razvrstitev delovnih vrednot po mnenju mladih je
odličen pokazatelj motivacije za spremembe na trgu dela, ki je dandanes zaželena, če ne celo
pričakovana. Po drugi strani pa to ne opravičuje dejstva, da marsikateri delodajalec prav na
podlagi teh vrednot svoje zaposlene izkorišča.
Glede na dobljene rezultate drugo hipotezo zavračam. Prekarni delavci so aktivnejši na
kariernem področju, saj se več izobražujejo, v kar jih na nek način sili prav tip zaposlitve, v
katero so vpeti. Neprekarni delavci morda karierno obtičijo prav zaradi stalnosti, ki jim jo redna
zaposlitev za nedoločen čas nudi. Kljub temu dejavnik izpopolnjevanja ne zapolni praznega
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občutka varnosti in stabilnosti, ki ga prekarni mladi pogrešajo, saj jim pogosto onemogoča
ekonomsko neodvisnost.
H3: Večina staršev prekarnih delavcev je tudi sama vpeta v atipično delovno razmerje.
Za začetek si poglejmo zaposlitveno strukturo staršev prekarnih mladih.
Tabela 6.9: Prikaz oblik zaposlitev, v katere so vpeti starši prekarnih mladih (H3)
Zaposlit
ev za
nedoloče
n čas

Zaposlit
ev za
določen
čas

Samozaposl
en delavec/ka

Civiln
o/
Pravne
pogod
be

Brezposeln
ost

Trajna
delovna
nezmožno
st

Upokojen
ost

Zaposlit
ev mama

59

5

5

Zaposlit
ev oče

53

6

9

SKUP
AJ

1

4

3

1

78

1

4

1

4

78

Večina staršev mladih prekarnih delavcih je zaposlenih za nedoločen čas. V nadaljevanju si
poglejmo, kakšne so razlike med zaposlitvijo staršev prekarnih in neprekarnih mladih, saj me
v nalogi zanima, ali (ne)prekarna zaposlitev starša lahko vpliva na to, v kakšni zaposlitvi se bo
znašel mladi delavec.
Tabela 6.10: Opisne mere po skupinah – ZAPOSLITVENI STATUS (H3)

Zaposlitev OČE

Zaposlitev MAMA

Standardni

Standardna

N

Povprečje

odklon

napaka

Neprekarni mladi

62

2,44

2,671

0,339

Prekarni mladi

78

2,29

2,364

0,268

Neprekarni mladi

62

2,02

2,251

0,286

Prekarni mladi

78

2,05

2,296

0,260

Tabela 6.11: T-test za preverjanje razlik med zaposlitvijo staršev prekarnih in neprekarnih
mladih delavcev (H3)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F
Predvidene enake
Zaposlitev

variance

57

Sig.

t

df

p-vrednosti

0,330

138

0,742

OČE

Predvidene

0,610

0,436

0,325

122,861

0,745

-0,091

138

0,928

-0,091

132,061

0,928

neenake variance
Predvidevane
Zaposlitev

enake variance

MAMA

Predvidevane

0,007

0,932

neenake variance

Aritmetična sredina zaposlitvenega statusa je pri starših neprekarnih delavcev znašala 2,44 pri
očetih in 2,02 pri materah. Pri starših prekarnih mladih je le-ta znašala malo manj, in sicer 2,29
pri očetih in 2,05 pri materah. Ali so razlike med njima statistično pomembne, nam pokaže p
vrednost, ki pri obeh znaša znatno več kot 0,05 (0,742 in 0,928), zato lahko zaključim, da razlike
med aritmetičnima sredinama niso statistično pomembne. Ni pomembnih razlik v zaposlitvi
staršev prekarnih in neprekarnih mladih, na podlagi česar ugotavljam, da starši prekarnih
mladih niso nujno tudi sami vpeti v atipična delovna razmerja. To je razlog, da postavljeno
hipotezo zavračam.
Kljub temu iz radovednosti predlagam, da si ogledamo tudi morebitne razlike med
aritmetičnima sredinama staršev prekarnih in neprekarnih mladih glede stopnje izobrazbe
(tabela 6.12). Možne odgovore na vprašanje izobrazbe sem razvrstila v pet skupin, in sicer: 1 –
osnovna šola ali manj, 2 – poklicna ali srednja šola, 3 – višja šola ali visoka šola, 4 –
univerzitetna izobrazba (diploma), 5 – podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat) in 6 – ne
morem odgovoriti.
Tabela 6.12: Opisne mere po skupinah – IZOBRAZBA (H3)

Izobrazba OČE

Izobrazba MAMA

Standardni

Standardna

N

Povprečje

odklon

napaka

Neprekarni mladi

62

2,29

1,014

0,129

Prekarni mladi

78

2,33

1,089

0,123

Neprekarni mladi

62

2,13

1,063

0,135

Prekarni mladi

78

2,55

1,124

0,127
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Tabela 6.13: T-test za preverjanje razlik med izobrazbo staršev prekarnih in neprekarnih mladih
(H3)
Levinov test

t-test enakosti povprečij

enakosti varianc
F
Predvidene enake
Izobrazba

variance

OČE

Predvidene

0,119

t

df

p-vrednosti

-0,239

138

0,811

-0,241

134,523

0,810

-2,261

138

0,025

-2,275

133,842

0,024

Sig.

0,730

neenake variance
Predvidevane
Izobrazba

enake variance

MAMA

Predvidevane

5,429

0,021

neenake variance

Aritmetična sredina pri vprašanju izobrazbe staršev mladih, je pri neprekarnih mladih znašala
2,29 pri očetih in 2,13 pri materah. Pri starših prekarnih mladih je bila le-ta nekoliko višja, in
sicer 2,33 pri očetih ter 2,55 pri materah. Vrednost p je pri izobrazbi očeta znašala več kot 0,05
(in sicer 0,811), zato statistične razlike med izobrazbo očetov prekarnih in neprekarnih mladih
niso pomembne. Pri vprašanju izobrazbe matere je vrednost p manjša od 0,05 (in sicer 0,024),
zato razlike med stopnjo izobrazbe mater prekarnih in neprekarnih mladih statistično so
pomembne. Matere prekarnih mladih imajo višjo izobrazbo kot matere neprekarnih mladih,
česar nisem predvidela. Nas pa tudi ta podatek opozori na dejstvo, da izobrazba in zaposlitev
ne gresta več z roko v roki kakor nekoč.
Izobrazbeno strukturo staršev prekarnih mladih natančneje prikazuje spodnja tabela (6.14).
Tabela 6.14: Izobrazbena struktura staršev prekarnih mladih (H3)
IZOBRAZBA STARŠEV [%]
Izobrazba oče

Izobrazba mama

Osnovna šola ali manj

14,1

15,4

Poklicna šola ali srednja šola

61,5

39,7

Višja ali visoka šola

10,3

26,9

Univerzitetna izobrazba

6,4

11,5
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Podiplomska izobrazba

6,4

5,1

Ne morem odgovoriti

1,3

1,3

SKUPAJ

100

100

Tip zaposlitve, v katerega je posameznik vpet, se dandanes zdi vedno manj povezan z vrsto oz.
stopnjo izobrazbe. Seveda obstajajo poklici, kjer je lažje dobiti službo in vmesne prekarne
postojanke niso potrebne. Pa vendarle nam zaključeno šolanje ne zagotavlja neprekarne
zaposlitve, s čimer pojasnjujem nepovezanost med zaposlitvijo anketiranih mladih in
zaposlitvijo njihovih staršev. Kakor sem omenila že večkrat, se časi spreminjajo. Naši starši so
verjeli v izobraževanje in pomen le-tega. Zaključena šola ali fakulteta pa danes nista več luksuz
kakršnega so morda uživali naši starši, če si »luksuz« drznemo enačiti z ekonomsko in socialno
varnostjo, ki nam navsezadnje omogoča tudi pot do lagodnega življenja.
Po drugi strani je danes težava morda prav v prenasičenosti trga in v dejstvu, da se preveč
mladih izobražuje terciarno ter je posledično konkurenca na določenih trgih dela večja kot
kdajkoli prej. Soočenje z realnostjo svojim pričakovanjem navkljub je lahko za mlade na pragu
odraslosti še posebej frustrirajoče. Po drugi strani pa jih sili v samoiniciativnost, iznajdljivost
ter pogum.
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7
7.1

ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV KVALITATIVNEGA DELA
Podatki o intervjuvankah

Prva intervjuvanka, Mila, je pravkar dopolnila 27 let. Dokončala je diplomski študij na
Pedagoški fakulteti Ljubljana, smer: socialna pedagogika. Le še malo ji manjka tudi do
zaključka magisterija. Trenutno je zaposlena za določen čas. V osnovni šoli dela kot socialna
pedagoginja, predvsem izvaja dodatno strokovno pomoč. Je v partnerski zvezi. Uradno živi pri
starših, vendar večino časa preživi pri svojem partnerju, ki živi skupaj s svojimi starši. Ima še
dve sestri, eno starejšo in eno mlajšo. Najbolj ponosna je na pogum, ki ga je premogla, ko je
zapustila svojo varno bazo v Sloveniji in se odpravila na prakso v tujino, kjer je spoznala tudi
specifike tamkajšnjega trga dela.
Intervjuvanka št. 2 , recimo ji Jera, je stara 29 let. Dokončala je fakulteto, in sicer Akademijo
za glasbo, radio, film in televizijo Ljubljana, smer: dramaturgija. Svoj poklicni profil opiše kot:
"Producent, organizator". Rada ima kulturo na eni strani in otroke na drugi, kar skuša združevati
tudi v svojem poklicnem življenju. Trenutno je zaposlena preko društva (pogodbeno delo),
izkusila pa je že prav vse oblike prekarnega dela. Živi v podnajemniškem stanovanju. Je edinka.
Nima partnerja. V življenju je najbolj ponosna na to, da si je drznila vstopiti na popolnoma
novo delovno področje in na njem, težavam navkljub, vztrajati.
Tretja intervjuvanka, Tina, je stara 30 let. Sprva je dokončala srednjo turistično šolo, nato pa
nadaljevala s študijem zgodovine in kasneje geografije v Kopru, ki ga je tudi uspešno zaključila.
Njena kariera pa je vendarle vpeta v sfero turizma, saj že več kot desetletje opravlja delo
turističnega vodnika, doma in po svetu. Zaposlena je kot s. p. Ne živi več doma, s partnerjem
sta se pravkar vselila v skupno najemniško stanovanje v prestolnici. Kljub temu, poudari, da ni
nikjer locirana za stalno, temveč se seli skladno z delom. Ima mlajšega brata. Sama zase meni,
da nikoli ne obupa. V najhujših trenutkih ostane zbrana, išče rešitve in priložnosti ter se ne
prepusti pasivnosti.
Intervjuvanka št. 4, poimenujmo jo Sofija, je stara 26 let. Dokončuje magistrski študij
pedagoških znanj v Ljubljani. Trenutno je zaposlena v vrtcu kot spremljevalka otroka s
posebnimi potrebami. Pogodbo ima za skrajšan določen delovni čas. Živi v podnajemniškem
stanovanju, ki si ga deli še z nekaterimi drugimi študentkami oz. mlajšimi zaposlenimi. Ni v
partnerski zvezi. Ima mlajšega brata. Opiše se kot izredno vedoželjna in trmasta.
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Prav vse mlade zaposlene so seznanjene s pojmom "prekarno delo", kar pripisujem vedno
večjemu ozaveščanju javnosti o problematiki le-tega. Opisujejo ga kot nepredvidljivo, nestalno.
Jera in Tina ga že dalj časa okušata na bolj praktičen način. Sofija in Mila pa na nekoliko milejši
način, saj sta zaposleni v javni upravi in sta tako rekoč pravkar vstopili na trg dela. A če smo
pozorni, bomo elemente prekarnosti našli tudi pri njiju. Jera meni, da pojem "prekarnost" zveni
slabšalno in ga zato ne uporablja rada, saj prekarne delavce povezuje z nezadovoljstvom in
pritoževanjem. Barat (2016) razmišlja enako, saj naj bi izraz preveč poudarjal negativno
konotacijo fleksibilnih zaposlitev. Zato bi tudi na tem mestu ponovno opozorila na dosledno
rabo pojma, na kar svari tudi Poglajen (2017).
Vse sogovornice so veliko izkušenj pridobile s študentskim delom. Študentsko delo je
specifično in spada med prekarne oblike dela, a vendarle ga je nekoliko nevarno primerjati z
ostalimi oblikami zaposlovanja, zato se mu v moji nalogi nisem posvečala.
7.2

Primarna družina

Družina je osnovna enota človeške družbe, v katero smo vključeni od samega začetka našega
obstoja. Družina naj bi poskrbela za primarno socializacijo, strukturirala osebnosti pri otrocih
in vzgajala, kamor spada tudi prenašanje vrednot. Je skupina, v katero smo stalno in dolgotrajno
vključeni (Ličen, 1995). Prvoten objekt (mati) in širše družbeno okolje (tudi družina)
predstavljajo kanal, preko katerega posamezniki od rojstva dalje vzpostavljajo odnose do
samega sebe. Začne se proces izoblikovanja samopodobe (Nastran Ule, 1994; Kobal Grum,
2000).
Vse intervjuvanke so v relativno dobrem odnosu s svojo primarno družino. So v rednem stiku
s svojimi starši, kljub temu da živijo samostojno, bodisi v podnajemniškem stanovanju s
partnerjem ali sostanovalci, bodisi s partnerjem pri njegovi družini.
Starši treh mladih prekarnih delavk so zaposleni za nedoločen čas, le v primeru Tine lahko
opazimo, da so tudi oni sami vpeti v prekarna delavna razmerja (pogodbeno delo in delo prek
s. p.). V času staršev naših intervjuvank visoka izobrazba ni bila pogoj za ekonomsko varnost,
ki jo je prinesla redna zaposlitev za nedoločen čas. Milini starši namreč prihajajo iz delavske
družine in imajo dokončano srednjo šolo, Jerini starši so zaključili fakulteto, v primeru Sofijinih
staršev je oče visoko izobražen, mati pa ima zaključeno srednjo poklicno šolo. Prav vse
intervjuvanke so priznale, da so njihovi starši boljše zaposlitve sicer pogojevali z visoko
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izobrazbo, vendar si takrat najverjetneje niso mislili, da bo ekonomska in socialna varnost
manjša kakor pri njih, kljub boljši izobrazbi.
Mila je povedala, da so jo starši prav zaradi njihove neizobraženosti motivirali za vpis na
gimnazijo in fakulteto, prav tako tudi njeni dve sestri. Kljub temu ni čutila pritiska glede uspeha
in ocenjevanja. Njeni materi šola sicer ni bila toliko pomembna kakor očetu, ki je vedno stremel
k temu, da bi vse njegove hčerke imele najboljšo izobrazbo. Pri izbiri študija so ji zaupali, da
ga bo sama znala najbolje izbrati. Starši so bili po njenem mnenju že dovolj ponosni, da ji je
sploh uspelo priti na fakulteto in jo tudi več kot uspešno zaključiti. Vseeno na koncu prizna, da
še sedaj – ko ima zaposlitev in je praktično s študijem že zaključila – "čuti" gorečo željo očeta,
da bi čim prej dokončala tudi magistrsko nalogo, s čimer bo uradno zaključila izobraževanje 2.
bolonjske stopnje.
V primeru Jere in Sofije je bilo nekako samoumevno, da se bosta po končani osnovni šoli vpisali
na gimnazijo in posledično na fakulteto, saj so starši obeh (pri Sofiji sicer le oče) visoko
izobraženi. Znanje je v obeh družinah predstavljalo pomembno vrednoto. Se pa zdi, da v obeh
primerih sedaj čakajo, kdaj bosta obe mladenki dobili "pravo službo". Obe načeloma čutita, da
imata njihovo podporo, po drugi strani pa se ne počutita popolnoma finančno neodvisni, kar
vpliva tudi na njihove medsebojne odnose. To ponazarja tudi izjava Jere: "Rad bi bil neodvisen
od staršev, ampak hkrati, ko jih prosiš za tistih 20 €, si še vedno odvisen. Ne moreš jim reči,
daj mi mir. Stara sem 30 let, pusti me. Vseeno pa te prosim za denar čez tri mesece. Pač ne
moreš čisto iti, se odklopiti." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Priznava, da jo situacija oz.
odvisnost od staršev močno obremenjuje. Finančno zaledje doma vidi hkrati kot nesrečo in
srečo. Skozi pogovor z njo sem dobila občutek, da bolj pogreša njihovo podporo in zaupanje v
to, kar počne. Sofijo moti pritisk staršev, češ, ali je aktivna, ali išče, kaj namerava itd.
Opozarjajo jo, da je dokončala študij in da bi morala najti kaj v svojem izobrazbenem spektru,
kar hkrati vidi tudi kot neko spodbudo: "Želijo, da čim prej magistriram. Pač, saj me podpirajo,
ampak dostikrat radi navržejo, kaj so oni pri mojih letih že dosegli ali bolje rečeno – imeli. Kar
me malo znervira, ampak ravno na ta način me spodbujajo, da iščem dalje, nekaj primerno
svoji izobrazbi in interesom." (osebni intervju, 2018, 31. avgust)2 Tako Jera kot Sofija še nista
popolnoma finančno neodvisni. Zavedata se, da starše lahko prosita za pomoč, a jima je
neprijetno in tega ne želita. Pa vendarle obstaja razlika tudi med njima. Jera je umetnica in
njenega dela starši ne odobravajo oz. so skeptiki ("oče morda še pusti, ampak ostali so pa zelo
2
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skeptični" (osebni intervju, 2018, 22. avgust)). Sofija se na trgu dela še išče in si želi redne
zaposlitve, ki ji bo omogočala popolno finančno stabilnost, česar bodo veseli tudi njeni starši.
Sama pove: "Po mojem bodo oni bolj pomirjeni kot jst, če bom kdaj našla redno službo." (osebni
intervju, 2018, 31. avgust) V samem pogovoru velikokrat poudari, da želi magistrirati, saj bo s
tem zadostila tudi pričakovanjem staršem. Na splošno se zdi, da ji mnenje staršev veliko
pomeni, saj jih večkrat omeni.
Oba Tinina starša sta prekarna delavca. Posledica tega je občutila že v otroštvu, kakor začne s
svojo življenjsko pripovedjo sama: "Če začnem pri osnovni šoli … sem jih zamenjala pet."
(osebni intervju, 2018, 28. avgust)3 Nadaljuje z opisom dela svojega očeta: "So obdobja, ko ima
ogromno dela, nikoli pa se ne ve iz meseca v mesec ali se bo projekt še nadaljeval ali ga bodo
šikanirali", s čimer poudari tudi negotovost, ki jo je doživljala kot otrok, čeprav pravi, da je
bilo včasih drugače. Svoj dom v domačem kraju vidi kot bazo, kjer se družina srečuje. Dom
ostaja, člani družine se menjavajo. Kljub začetnim pomislekom pri vpisu na fakulteto (tudi
finančnim zadržkom), jo je spodbudil prav oče. Zdi se mi, da imata z očetom precej močno vez,
saj ga večkrat omeni, izpostavi njegovo razumevanje glede njenega dela (saj je sam na istem),
pogovore o delu in življenju ter spodbudo, ki jo od njega prejema. Ne čuti nobenih pritiskov,
deluje sproščeno. Na začetku precej iskreno pove tudi o zaprtju objekta, kjer je zaposlena njena
mati.
V vseh družinah znanje predstavlja pomembno vrednoto. Starši intervjuvank spadajo v
generacijo X, za katero je značilno, da čas in denar vlaga v izpopolnjevanje in izobraževanje
(Yu in Miller, 2005). Zato ni čudno, da so enako miselnost predali tudi hčerkam, ki so tako
uspešno zaključile fakultetno izobraževanje. V večini primerov je bila visoka izobrazba
predstavljena kot pot do dobre zaposlitve in posledično boljšega življenja, na katero so stavili
že pripadniki generacije otrok blaginje, rojenih med letoma 1944 in 1960, torej njihovi stari
starši. Pri pogovoru z dekleti sem odkrila, da je finančna neodvisnost od staršev največja težava,
ki jih muči in priganja. Predvidevam pa, da so pritiski še toliko večji, ker se današnji duh časa
razlikuje od tistega, v katerem so živeli njihovi starši. Današnja mladina prihodnost gradi na
drugačnih temeljih kakor njihovi predhodniki. Skozi pogovore z mladenkami, na podlagi
verbalne komunikacije in govorice telesa, sem dobila občutek, da so dekleta visoko izobraženih
staršev nekoliko bolj pod pritiskom kakor ostala. Kottler in Kottler (2001) menita, da prav
visoko izobraženi starši težko sprejmejo, da njihov otrok ne dosega enako visokih rezultatov ali
3
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dosežkov kakor oni. Zato mu postavljajo previsoke zahteve, ga nenehno opozarjajo in s tem
pravzaprav povzročijo nasprotni učinek. Pritisk staršev sem še posebej začutila pri Jeri in Sofiji.
7.3

Izobraževanje

Mila, Jera in Sofija so se po zaključeni osnovni šoli na gimnazijo vpisale neposredno. Za vse je
bila gimnazija nekako samoumevna izbira, saj so imele v osnovni šoli dobre ocene in so veljale
za "pridne". Jera objasni: "Vedno je bilo to, da je treba it na gimnazijo, fakulteto…" (osebni
intervju, 2018, 22. avgust) Hkrati tako Mila kot Jera priznata, da je bilo gimnazijsko obdobje
precej stresno. Pridružuje se jima tudi Sofija, ki je celo razmišljala o prepisu na drugo šolo,
čeprav ravno gimnazijsko obdobje pomni kot obdobje, ko se je začela bolj odpirati svetu in
spoznavati nove ljudi. Mila, Jera in Sofija so gimnazijo uspešno zaključile in se vpisale na
različne fakultete. Tina se je po osnovni šoli sprva vpisala na srednjo turistično šolo, kasneje pa
se je vpisala še na študij zgodovine.
Vpliva družine neposredno na odločitev za področje študija nobena od njih ne pomni. Najbolj
jasen cilj je imela Tina, ki je že od osnovne šole dalje vedela, kaj si želi početi ("Jaz sem se
odločila že v 7. razredu OŠ, da bi bila učiteljica zgodovine" (osebni intervju, 2018, 28. avgust)).
Milina prva želja je bil študij medicine, ki se ji zaradi visokih omejitev sicer ni posrečil in je
tako "pristala" na študiju socialne pedagogike. Jera se je odločila za AGRFT, čeprav starši niso
verjeli v njene sposobnosti ("Starši so itak rekli, OK, saj boš šla na akademijo pa itak ne boš
sprejeta" (osebni intervju, 2018, 22. avgust)) in jo niso jemali resno. Sama pravi, da je edina v
družini, ki se je podala v drugačne, bolj umetniške vode. Sofija je svoje interese poznala že prej,
podprli so jih tudi starši, predvsem oče.
Danes bi se nekatere odločile drugače. Mila razmišlja, da bi danes bolj razmišljala o sami
uporabnosti študija, kot pa o delu kot takem, saj meni, da: "neko delo lahko sčasoma tudi
vzljubiš." (osebni intervju, 2018, 18. avgust)4 Tina je tu ravno nasprotnega mnenja, saj se ji zdi
pomembneje izbrati tisto, kar te veseli. Takole pojasnjuje: "Na koncu se odločaš med tem, ali
boš šel nekaj delat, kar te res zanima in probal biti dober v tem ali pa nekaj, kar boš imel totalen
odpor že od samega začetka, potem pa našel neko službo, ki te ne bo zanimala že v osnovi."
(osebni intervju, 2018, 28. avgust) Bolj kot zaposlitvene možnosti zagovarja osebne interese,
ki naj bi povedle odločitev. Svojim interesom v prid sta se odločili tudi Sofija in Jera, čeprav bi
slednja namesto študija na AGRFT vpisala pedagoški študij. Največjo problematiko sem
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zaznala v zasedanju delovnih mest, za katere so delavke prekvalificirane. S tem so povezani
tudi pomisleki njih samih, ko se sprašujejo, zakaj so študirale, ko pa zasedajo delovno mesto,
za katerega se zahteva osnovnošolska oz. srednješolska izobrazba. Svoje misli deli Tina: "Če
bi vedla, da bi tukaj pristala, kjer sem pristala – pa mam zelo rada svoje delo, bi mogoče res
šla takoj po srednji šoli to početi. Ne bi se potem rabila šolat še naslednjih 10 let da sedaj
počnem nekaj, za kar je potrebna srednješolska izobrazba. To je totalen non-sense." (osebni
intervju, 2018, 28. avgust) Tudi Sofija kot spremljevalka otroka razmišlja podobno, "ker
mislim, da bi bilo delo, ki ga opravljam za nekoga brez pedagoške izobrazbe, zelo težko in
oteženo". (osebni intervju, 2018, 31. avgust)
Vse intervjuvanke tehtnico prevesijo na stran izkušenj, čeprav imajo motivacijo za
izobraževanje. Po mnenju Sofije je izobrazba le osnova, tudi Tina preko svoje socialne mreže
ugotavlja, da brez delovnih izkušenj skoraj ne moreš konkurirati na trgu dela. Vse sogovornice
so se precej razgovorile o študentskem delu in ga do določene mere podpirajo. Predvsem v
obliki, v kateri je bil prvotno mišljeno, delo ob študiju, nekaj ur na teden. Kombinacija študija
in študentskega dela je tista zmagovalna. Čeprav poudarjajo izkušnje, so vse sogovornice
izredno karierno usmerjene in se dodatno izobražujejo. Tako Mila kot Jera sta naknadno
opravili še poklicni tečaj za vzgojitelja, obe tudi razmišljata o dodatnem magistrskem študiju.
Tina ima poleg srednje šole in fakultete opravljen tečaj za turističnega vodnika, Sofija pa o tem
razmišlja. Vsa dodatna usposabljanja si intervjuvanke krijejo same, z lastnimi finančnimi
vložki. To pravzaprav potrjuje tezo, da so mladi prekarni delavci zelo perspektivni in se
pripravljeni nadalje izobraževati, kar sem proučevala že v kvantitativnem delu.
Čeprav so skozi pogovor pri vprašanju delo vs. izobrazba, večji pomen dajale izkušnjam, se mi
vendarle zdi, da vsa mlada dekleta znanje vidijo kot najvišjo vrednoto, ki so jim jo posredovali
njihovi starši. To tudi pojasnjuje dodatna izobraževanja in pritisk, da morajo čimprej zaključiti
šolanje oz. poravnati odprte račune. To pojasnjuje izjava Sofije: "Se mi zdi, da bom mela vsaj
dokončan fix faks. Pa bom jst mirna, pa ne bom rabila vsakič objasnjevat, kaj mi še manjka."
(osebni intervju, 2018, 31. avgust) Željo za dokončanje študija čutim tudi pri Mili, a deluje
nekoliko manj obremenjeno, kar pripisujem temu, da ima kljub zaposlitvi za določen čas boljše
karierne možnosti. Tina zaključeno izobrazbo bolj kot sredstvo pri iskanju zaposlitve vidi kot
izpopolnjen osebni cilj, ki je nek pokazatelj vztrajnosti, tudi na trgu dela.
Menim, da je izobrazba še vedno nekaj, česar jim nihče ne more vzeti, kvečjemu jim lahko
odpre nova vrata na trgu dela, česar se zavedajo tudi same. Nadaljevanje izobraževanja lahko
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po eni strani služi kot podtalno podaljševanje obdobja "polodraslosti" in odvisnosti od primarne
družine (Rener, 2006), kar sicer v primeru mojih sogovornic ne drži. Sama bi pri njih bolj stavila
na izobraževanje kot nek oseben cilj, ki pomembno vpliva na njihovo samopodobo. Prav vsem
intervjuvankam je poklicna pot trenutno na prvem mestu. Ker jim je ta trenutno pomembna, bo
tudi samopodoba na tem področju bolje izražena, najsi bo to v pozitivno ali negativno smer
(Kobal Grum, 2003).
7.4

Vstop na trg dela

Trenutno je aktivna iskalka zaposlitve le Sofija, Jera in Tina sta pasivni, Mila pa trenutno ne
išče, saj upa na podaljšanje pogodbe. Vse se strinjajo, da je pri iskanju zaposlitve najlažje slediti
oglasom na internetu, socialnim omrežjem in seveda unovčiti veze ter poznanstva. Socialni
kapital je po mnenju sogovornic še vedno daleč najbolj učinkovit. Na ta način sta do sedanje
zaposlitve prišli tudi Mila in Jera. Zavod za zaposlovanje ni več tako priljubljen, predvsem Jeri
se je zameril, saj so ji ponujali dela, kjer je bila zahtevana nižja izobrazba: "Čeprav so mi
pošiljali, zadnjič sem ji rekla, ko mi je dejala, da imam ful izkušenj, da ne bom s 7. stopnjo
delala neki za kar rabiš 4., da bom raje malo potrpela. In je rekla, da je to problem. Nisem
faksa delala, da bom varuhinja." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Jera s tem poudari dilemo
med izbiro dela, ki ti bo dalo vsakdanji kruh ali čakanje na drugo delo, ki se ti bo dolgoročneje
bolj obrestovalo. Zdi se, da ima še najbolj izoblikovane kriterije pri izbiri zaposlitve. Ker je
umetnica se zaveda, da bo marsikaj morala vzeti v zakup: "Ja, ampak ne moreš imeti vseh
pogojev. Če hočeš biti svoboden boš bil na tej strani, če ne pa boš šel v redno službo." (osebni
intervju, 2018, 22. avgust) Sama zato taktizira tudi pri izbiri delodajalca, saj gleda dolgoročno
in kaj bo poleg finančnega prihodka od sodelovanja pridobila. S tem poudari individualno
odgovornost posameznika. Za mlade je ravno vstop na trg dela prelomnica, ko se morajo
odločiti, kaj bi želeli delati in kje ter se soočiti z realnostjo. Tina priznava, da jo je ob vstopu na
trg dela doletel šok, saj je nenadoma spoznala, da nekatere stvari niso več v njenih rokah. Mladi
si torej po eni strani želijo najti delo v sklopu njihovih želja in končane izobrazbe, po drugi
strani pa hitro opazijo, da se bodo morali nekoliko prilagoditi. Kakor je povedala Sofija, ki se
ji v mislih nenehno odvija stavek: "Nekje je treba začeti." (osebni intervju, 2018, 31. avgust)
Jera pa si pravi: "Vsak začetek je težak." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Mladi velikokrat
sprejmejo delo, ki jim primarno ni všeč, a jim predstavlja predhodno fazo, da si naberejo
izkušnje in se dobro zapišejo pri delodajalcu, ki jih bo morda zaposlil kasneje. To potrjuje
ugotovitev Kohlija (1994, v Ule, 2008), da atipične oblike zaposlitev najpogosteje obsegajo
starostno skupino od 24 do 35 let, in sicer na začetku delovne kariere oz. pri vstopu na trg dela.
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Motiv za sprejetje dela so na začetku prav izkušnje. Mila svojo izkušnjo (sicer še kot študentka)
opiše takole: "Sem delala v vrtcih, kjer si mogel poprijeti za vse, pa vedno sem imela občutek,
da če bom delala tam in se bom izkazala, se mi bo odprlo. Kar ni realno." (osebni intervju,
2018, 18. avgust) S tem je povezano tudi dejstvo, da jim je težko reči ne, ker vedo, da delodajalci
lahko najdejo drugo osebo, ki bo sprejela delo pod njihovimi pogoji. Med nekaterimi stališči o
trgu dela v Sloveniji se pojavljajo tudi nefleksibilni pogoji za zaposlovanje, pomanjkanje
pogodb za določen čas in negativna klima v Sloveniji, kar je še najbolj izkusila Tina. Takole
mi je povedala: "Tu vlada neko negativno vzdušje. Je treba skos gledat, kaj je narobe, kdo je
kriv, z nekim zadirčnim tonom, skos vlada stanje napetosti." (osebni intervju, 2018, 28. avgust)
Skozi Tinino zgodbo sem pomislila, da je morda prav generacijski boj tisti, ki povzroča
negativno vzdušje. Starejši generaciji se počutita ogroženo pred generacijo Y, ki je po besedah
Martina in Tulgana (2001) strpnejša in bolj prilagodljiva.
Delodajalci so po mnenju vseh sogovornic danes preveč zahtevni. Mili in Sofiji se zdi, da
pričakujejo preveč znanja in izkušenj. Sofija opaža, da se na splošno premalo vlaga v kadre in
se jih ne ceni, saj ima tako ona kot delodajalec v glavi, da so zamenljivi. Na splošno so se
dekleta precej razgovorila o študentskem delu, saj so ga vse prakticirale v času študija in imajo
z njimi največ izkušenj. Tina je imela izkušnjo, ko študentsko delo pri iskanju službe ni bilo
enakovredno delovnim izkušnjam, ker je šlo pač za študentsko delo. Hkrati pa je delodajalec
tudi v njenem primeru po njenem mnenju zahteval preveč: "Ti si bil tam prek študenta, od tebe
pa so zahtevali čist isto odgovornost kot od redno zaposlenih. Ne samo odgovornost, tudi
količino ur." (osebni intervju, 2018, 28. avgust) Z njo se strinja tudi Jera: "Meni se zdi, da
študentsko delo pomeni, da delaš po 4 ure na dan." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Po
njenem mnenju je zaradi študentskega dela tudi manj služb. Študentsko delo ima potemtakem
dve plati medalje. Po eni strani so vse sogovornice hvaležne zanj in ga štejejo kot pomemben
faktor pri iskanju zaposlitve, a so vse, razen Mile, precej ozaveščene tudi o njegovih
pomanjkljivostih.
Jera meni, da so veze in poznanstva tista, ki ti službo zagotovijo praktično kjerkoli. Razen nje,
ki trdi, da mladi pričakujejo visok položaj že prvi dan, so vse druge mnenja, da so mladi
dandanes aktivni, saj jim je na voljo veliko dodatnih, tudi brezplačnih aktivnosti in usposabljanj.
Mila poudari, da so k tem morda pripomogle tudi sistemske spremembe v šolstvu, ki so
preprečile sindrom "večnega študenta" in študente ter mlade zaposlene porivajo v aktivnost.
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Zagotovo pa je pri vstopu na trg dela pomembno, da se zavedamo svojih prednosti in kompetenc
in te znamo predstaviti. Jera pravi, da je treba biti iznajdljiv in se znati prodati: "Moraš slediti
trgu in kaj trg rabi. Saj to kar jaz delam, jih zna še 50 drugih. Prodati se morš znat. Težko je
sam sebe. Ampak če ne bom jaz, bo nekdo drug." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Tina je
mnenja, da so delovne izkušnje na različnih pozicijah velika prednost, ki v Sloveniji še ni
cenjena, v tujini pa. S tem se strinjam tudi sama in menim, da jih moramo znati pravilno
predstaviti. Mila poudarja, da dodatna izobraževanja, ki se jih udeležuje, večajo tudi njen
občutek kompetentnosti, saj se zaveda, da najverjetneje ne bo ostala na istem delovnem mestu
do konca življenja. Uletova (2008) danes uporablja izraz "pluralizem karier", saj kariera postaja
zaporedje selektivnih dogodkov, ki jih izbere posameznik sam in so pomembne predvsem z
vidika načrtovanja in razreševanja življenjskih potekov (Luhmann, 1994, v Ule, 2008). Tudi
vstop na trg dela tako ni več enkraten dogodek, kakor v času naših staršev. Sofija se spoznava
z bojem na trgu dela in se – kakor pravi sama – "uči suverenosti in trženja svojih kompetenc"
(osebni intervju, 2018, 31. avgust), kar ji bo koristilo na dolgi rok. Vse pa so mnenja, da celoten
postopek iskanja zaposlitve skoraj vedno močno olajšajo veze.
7.5

Aktualna zaposlitev

Vse sogovornice so prekarne delavke, pa vendarle se njihove situacije med seboj razlikujejo.
Po njihovih besedah nobena ni bila absolutno prisiljena v situacijo, v kateri so morale sprejeti
omenjeno delo. Tako Jera kot Sofija se zavedata svoje individualne odgovornosti, ki jo nosita,
ko sta se za to delo odločili. Vsaka izmed njih pa ima svojo zgodbo.
Jera je umetnica. V svetu, kjer dela, je prekarno delo nekakšna stalnica. Sama se je tega zavedala
že prej. Spoznala je vse tipe zaposlitev, od s. p., avtorskih pogodb, študentske napotnice do
zaposlitve za določen čas. Razpeta je med svobodo, ki jo ima in ji je všeč, ter med dohodkom,
ki ne omogoča preživetja. Kar jo drži pokonci, je dejstvo, da se mora v umetniškem svetu
dokazati in potem bo bolje: "Če sem se odločila za to pot, bom pač mogla zdaj na začetku malo
potrpeti." (osebni intervju, 2018, 22. avgust) Delo "na svobodi", kot pravi, ji daje dovolj
izzivov. Poglajen (2017) definira prekarnost v povezavi s svobodnjaštvom, ki se pojavlja prav
v sferah, kjer je zaposlena Jera. Meni, da je svobodnjaštvo stvar človekove izbire in ne prisile.
Prav zaradi te razpetosti med specifiko dela, ki ga opravlja, in golim preživetjem, sem se jo
odločila intervjuvati, saj me je zanimalo, kako ona sama vidi ta paradoks, v katerega je vpeta.
Tina je turistična vodnica. Kljub končani fakulteti se je za tovrstno delo odločila, ker se ji je to
zdela v danem trenutku najboljša možnost, saj ni želela postati brezposelna in biti doma. Že
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prej pa je pridobila dovolj izkušenj na področju turizma kot študentka. Turistična sfera kot tako
je že sama po sebi precej nepredvidljiva in sezonske narave: "V tem sektorju se tako malo rabi,
pa se lahko vse obrne." (osebni intervju, 2018, 28. avgust) Delo se sicer pomembno povezuje
z njeno izobrazbo in rada vodi, vseeno pa se zaveda, da v nedogled tako ne bo šlo. Ne z vidika
financ, ne z vidika zdravja ("tega ne bom mogla do 60. leta počet" (osebni intervju, 2018, 28.
avgust)) in ne z vidika družinskega življenja. Bolj kot vrsta dela je pri njej problematična oblika
zaposlitve. Turistični vodniki so zelo redko redno zaposleni in so običajno primorani odpreti
svoj s. p.
Sofija je po izgubi študentskega statusa ostala "na cesti". V paniki je iskala novo zaposlitev in
sprejela obetavno priložnost, kjer bi si lahko nabirala izkušnje na svojem področju in morda
prilezla še kam višje. Ugotovila je, da se ji trenutno zdi pomembnejša finančna varnost kot
izkušnje, zato aktivno išče drugo zaposlitev, ki ji bo omogočala tudi to. Čeprav sama pravi, da
ni bila prisiljena, je bila v tistem trenutku to edina opcija, ki ji je omogočala obdržati enak
življenjski standard, torej življenje v prestolnici in relativno neodvisnost od staršev. Pri Sofiji
zeva problem študentskih zaposlitev, ki ga sama vidim predvsem v tem, da študentsko delo ni
prehodna faza in uvod v redno zaposlitev, temveč zgolj najcenejša oblika zaposlitve za
delodajalce. Delodajalcu se bolj splača vzeti novega študenta, kakor zaposliti dolgoletnega
študenta, ko ta dopolni 26 let. Nova zaposlitev je Sofijo zanesla na pot finančne nestabilnosti,
ki jo delo s skrajšanim časom prinaša. Tako kot Tina opaža negativnost v kolektivih, kar je po
mojem mnenju posledica trka generacij in strahu, kaj bodo spremembe prinesle.
Mila je socialna pedagoginja in dela na šoli. Zaposlena je za določen čas. Čeprav živi pri starših
oz. pri starših njenega partnerja in stanovanjsko vprašanje ter preživetje pri njej nista bila
ogrožena, tudi pri njej zaznamo element negotovosti. Pove mi: "Podaljševali so mi pogodbe za
naslednje tri mesece" (osebni intervju, 2018, 18. avgust), kar je tudi eden izmed elementov
prekarnega dela. Njena zgodba se sedaj obrača v pozitivno smer, saj jo bodo zaradi
prekvalifikacij strokovnih delavk najverjetneje zaposlili za nedoločen čas.
Prekarno delo ni izključno negativno. Zato so tudi sogovornice znale poiskati prednosti
tovrstnega dela. Le-te se med seboj razlikujejo glede na delovno mesto. Tina kot turistična
vodnica recimo izpostavi razgibanost dela, pestrost, dobre odnose s trenutnim delodajalcem,
menjavanje krajev in okolja ter splošno povpraševanje po vodičih, saj Slovenija turistično
gledano cveti. Sofija, zaposlena s skrajšanim delovnim časom, prednosti svoje zaposlitve vidi
v pridobivanju izkušenj, dopoldanskem delovnem času in večjem deležu prostega časa, da se
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lahko posveča magistrski nalogi. Jeri ustreza organiziranje prostega časa, ki je hkrati lahko tudi
minus, saj moraš biti dovolj dosleden sam do sebe. Prednost vidi tudi v tem, da ni vezana na
enega delodajalca, ampak je svobodna in lahko izbira, s kom bo sodelovala. Mila pa prednost
vidi v tem, da spoznaš delodajalca in delo nasploh, ter se potem lažje odločiš, ali se vidiš tam
ali ne. Tudi Barat (2016) izpostavlja nekaj glavnih prednosti: delo za več različnih delodajalcev,
fleksibilni delovni čas, odprtost na trgu, širjenje socialne mreže … Bi pa dodala, da vse te
prednosti veljajo večinoma za civilnopravne pogodbe in s. p., ki predstavljajo le en kamenček
v mozaiku ostalih del, uvrščenih med prekarna.
Pomanjkljivosti je veliko več. Na prvem mestu je zagotovo finančna nestabilnost, ki so ji
podvržene prav vse intervjuvanke, še najmanj Mila. Tako Tina kot Jera se soočata z variabilnim
dohodkom na koncu meseca, kar pomeni, da ne moreta vedeti, koliko bosta zares zaslužili. Jera
dela še na nekaterih drugih projektih, da zasluži za preživetje. Tudi Tina poučuje na Ljudski
univerzi, sodeluje na turističnih sejmih, kar je zanjo sicer bolj "krpanje lukenj". Finančna
komponenta močno otežuje nakup stanovanja ali avtomobila, saj je težje dobiti kredit in si kaj
privoščiti na dolgi rok. Leskošek (2013) je vzpostavila posebno kategorijo ljudi, in sicer revnih
zaposlenih, s čimer je skušala opozoriti, da danes revni niso le brezposelni, ampak tudi tisti, ki
imajo zaposlitev. Takoj za finančno stabilnostjo je socialna varnost. Porodniški staleži, dopusti
in bolniške, kar najbolj izkuša prav Tina. Svojo izkušnjo je podelila tudi z mano: "Ne, jaz ne
morem rečt, danes me glava boli, na bruhanje mi gre … pa sem že hodila v takih razmerah, da
sem prišla sicer na kraj, poslala turiste na eno kavico, šla v lekarno, se nafilala s tableti in
vodila dalje." (osebni intervju, 2018, 28. avgust) Mila in Sofija te socialne nestabilnosti morda
ne občutita, saj sta obe zaposleni v šolstvu, kjer zaposlenemu pripadajo omenjene pravice. Tu
lahko opazimo tudi dvostranskost prekarnosti, ki jo Franca Poglajen (2017) razume na dva
načina. Tina in Jera sta popolnoma prepuščeni trgu dela ter jima niso zagotovljene niti osnovne
delovnopravne pravice. Mila in Sofija pa sta po njeni definiciji prekarni delavki zato, ker jima
služba ne zagotavlja enake varnosti, kakor bi jima zagotavljala zaposlitev za nedoločen čas.
Ostale pomanjkljivosti so specifične glede na vrsto dela. V turizmu so to sezonskost dela,
koncentracija turistov na točno določenih mestih, vodenja za dalj časa in utrujajoče vožnje ter
podrejanje svojega življenja dela, po besedah Tine: "Trenutno prilagajam vse svoje osebno
življenje delu, sedaj bi pa rada delo prilagajala svojemu osebnemu življenju. Da bi rada tudi
na drugih področjih kaj rasla. Zaenkrat še nič ne kaže na to." (osebni intervju, 2018, 28. avgust)
Po mnenju Standinga (2014) je prav izguba nadzora nad svojim časom veliko bolj
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problematična kakor izguba statusa. Jera se pri svojem delu sooča z neoprijemljivim uspehom.
Ko nima nič za pokazati in ljudje ne razumejo ter si ne predstavljajo, koliko časa potrebuje, da
nekaj nastane. Podobno je pri Tini, saj meni, da jo ljudje vidijo samo, ko je na terenu, ne vidijo
pa tega, da se za eno turo pripravlja dva meseca. Mila se je pri pomanjkljivostih bolj
osredotočila na stresno okolje in bombardiranje z novimi informacijami, kar je sicer praksa
vsakega začetnika. Sofijo poleg finančne nestabilnosti obremenjujejo tudi odnosi v kolektivu,
ki niso pozitivni, zato se ne počuti dobro. Slabe odnose v kolektivu lahko povežemo s procesom
individualizacije, ki pomeni izgubo kolektivne varnosti in razrahljan občutek skupnosti in
pripadnosti (Dekleva in drugi, 2007).
Zgodba Tine pojasni duh časa, ki je popolnoma drugačen kot v času njenih staršev (osebni
intervju, 2018, 28. avgust):
Jaz sem se se dostkrat pogovarjala s svojim očetom – moja starša sta me imela precej mlada,
19 in 20 let, nista imela stanovanja, oče je še študiral, mama je itak prezgodaj zanosila, pa ni
potem šole dokončala in jaz sem ju vprašala, kaj za vraga jima je blo, da sta me v takih
nestabilnih pogojih nasploh, obdržala. Oče je reku, 'lej, smo živeli v takem obdobju, ko smo
imeli vsega zadosti, jaz sem vedel, da ko bom končal faks, bo zaposlitev takoj, stanovanja za
mlade družine sploh niso bla vprašljiva in si imel neko socialno varnost.' Na videz neka
nestabilna situacija, ampak so imeli socialno in ekonomsko varnost. Kar moja generacija
absolutno nima. Deset let sem starejša kakor onadva takrat, pa nimam ne pol toliko varnosti,
kot sta jo onedva imela v najstniškem obdobju.

Vsako delo ima svoje specifike in na nekatere nimamo vpliva. Zagotovo pa uspeh na delovnem
področju pomeni boljšo samopodobo, ki je le-ta na področju dosežkov mladih prekarnih
delavcev nižja od svojih neprekarnih vrstnikov, kakor smo videli že v kvantitativni analizi.
Dosežek, kot je recimo socialna in ekonomska varnost, je prva stopnička, ki nam omogoča
živeti življenje in ne le preživeti. Je stopnička, ki nas poleg zadovoljevanja primarnih potreb
pelje po poti k samouresničenju oz. samoaktualizaciji, ki po Maslowu (1943) pomeni
uresničenje naših potencialov v vsej polnosti, k čemur bi moral stremeti vsak posameznik.
7.6

Pogled v prihodnost

Vse sogovornice so svoj pogled v prihodnost najprej povezale s poklicnimi cilji. Mila si želi
obdržati službo v osnovni šoli in upa na zaposlitev za nedoločen čas. Jera si je zadala cilj do
konca letošnjega leta, da najde najboljšo poklicno pot v kombinaciji veselja do dela in finančne
zadostnosti, saj jo finančna odvisnost od staršev preveč obremenjuje. Najbolj se vidi kot
producentka v kakšnem filmu oz. na televiziji. Tina se bori dalje in upa, da bo nekoč dočakala
zaposlitev v šoli, kjer bo lahko poučevala zgodovino in geografijo, ob tem pa delila prigode s
potovanj po svetu. Ravno zato, ker trenutno ima službo, se prijavlja izključno na delovna mesta,
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ki so primerna za njeno izobrazbo in v sklopu njenih želja. Sluti pa, da se bo morala kar sama
znajti: "Se bojim, da si bom mogla ustvarit svoje delovno mesto, če mi ne bo uspelo priti v
šolstvo." (osebni intervju, 2018, 28. avgust) Sofija si želi zaposlitve za nedoločen čas, ki ji bo
omogočala preživetje, s tem pogojuje tudi uspeh na drugih področjih svojega življenja. Zdi se,
da se mladenke želijo v okolici potrditi kot odrasle, saj jim bo zagotovljena finančna varnost
zvišala tudi splošno raven življenja in jim omogočila rešiti stanovanjski problem, osnovati
družino itd. (Ule, 1988). S tem bodo zadostile pričakovanjem svoje primarne družine in širše
okolice, predvsem pa sebi.
Vsaka sogovornica ima poleg poklicnih, tudi druge izzive v prihodnosti. Mila si recimo želi, da
bi zdravje služilo tako njej kot njenemu partnerju. Komaj čaka, da se uvede v delo in bo njeno
življenje mirnejše. Tinin izziv je vzpostavitev nove partnerske zveze in vprašanje vpliva njene
zaposlitve na odnos. V preteklosti se je namreč že srečevala s partnerji, ki njene zaposlitve niso
sprejeli, kar sama tudi razume. Jera se osredotoča na kariero in načrtuje nadaljnje izobraževanje.
Sofija pa išče svoj prostor pod soncem, kjer se bo počutila mirno in prijetno. Nobena od
sogovornic ne načrtuje odhoda v tujino. Mila in Tina sta izpostavili prednosti Slovenije kot take
in se odločili zanjo.
Poklicna identiteta je le del posameznikove osebnosti, a v tem obdobju osamosvajanja izredno
pomemben, saj se na podlagi njega razvija tudi občutek lastne vrednosti (Hozjan, 2006), kar je
pravzaprav samopodoba.
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8

SKLEPNI DEL

Moje glavno raziskovalno vprašanje je bilo, ali imajo mladi prekarni delavci nižjo samopodobo
kakor mladi neprekarni delavci. Na podlagi anketnega vprašalnika sem ugotovila, da so razlike
med proučevanima skupinama velike. Pri mladih prekarnih delavcih je samopodoba bistveno
nižja na področjih dosežkov in sposobnosti, kar povezujem s tipom dela, ki ga opravljajo. V
atipičnih oblikah zaposlitev je pri delavcih pogosto prisotno pomanjkanje občutka priznanja,
nezamenljivosti in uspešnosti, kar so izpostavile tudi intervjuvanke v kvalitativnem delu
raziskovanja. Prav ti občutki bistveno vplivajo na razvoj poklicne identitete, ki prispeva svoj
delež tudi k razvoju splošne samopodobe.
Predvidevala sem, da so mladi prekarni delavci manj optimistični in ambiciozni glede svoje
karierne poti kakor mladi neprekarni delavci. To hipotezo sem ovrgla, saj se je izkazalo, da so
mladi prekarni delavci bolj aktivni. Pogosteje se dodatno izobražujejo, so bolj odprti in si
prizadevajo odpreti možnosti na trgu dela. Tudi to dejstvo lahko potrdim s tipom zaposlitve, v
katerega so vpleteni, saj je glavna lastnost prekarnega dela prav začasnost. Sogovornice v
kvalitativnem delu so potrdile, da jim dodatna izobraževanja ne morejo škoditi in jim kvečjemu
lahko olajšajo iskanje dela. Prav vse imajo končane dodatne poklicne tečaje, načrtujejo vpis
magisterija ali o tem aktivno razmišljajo. Me je pa vendarle presenetilo dejstvo, da drugo
zaposlitev išče le slaba tretjina prekarnih mladih. Ker gre za mlade, ki pravzaprav šele dobro
vstopajo na trg dela, menim, da prekarno obliko dela vidijo bolj kot prehodno zaposlitev, kjer
si bodo nabirali izkušnje in spoznali delovno okolje. Morda še niso obremenjeni in prisiljeni v
spremembo delovnega mesta. Morda pa so pasivni iskalci zaposlitve in čakajo na pravi trenutek.
Na podlagi kvantitativnega in kvalitativnega dela, bi si upala trditi, da slaba samopodoba ni
nujno potrebna za izbiro niti za vztrajanje v prekarnem delovnem razmerju. Skozi pogovore z
mladenkami sem ugotovila, da so prekarno delo sprejele kot današnjo realnost. Prizadevajo si,
da bi svoj zaposlitveni položaj izboljšale, a se ne definirajo skozenj. To potrjujejo tudi rezultati
kvantitativnega dela, saj so mladi prekarni delavci na področju samopredstavitve dosegli boljše
rezultate kot neprekarni mladi delavci.
Pri raziskovanju sem se dotaknila tudi primarne družine. Odkrila sem, da zaposlitveni status
staršev ne vpliva na zaposlitveni status otroka, kar pripisujem duhu časa. Prekarne oblike dela
šele zadnja leta prihajajo v ospredje in jih naši starši niso niti poznali. Prekarne oblike tudi ne
izbirajo posameznika glede na izobrazbeni status. Prav vse moje sogovornice so končale
visokošolsko izobraževanje in to z odliko. Poleg tega pa so v času študija in še kasneje delale
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kot študentke in si tako pridobile dragocene izkušnje. Starši z nižjo izobrazbo in atipično obliko
zaposlitve svoje otroke lahko kvečjemu spodbujajo, da sami "prilezejo višje", kakor je
izpostavila ena izmed sogovornic v kvalitativnem delu. Staršem z visoko izobrazbo in solidno
zaposlitvijo pa je pogosto samoumevno, da bodo njihovi otroci ubrali podobno poklicno pot
kakor oni sami. Pri vseh sogovornicah sem negotovost začutila na poklicnem področju, ki
bistveno vpliva tudi na druga področja. To pojasnjuje tudi ugotovitev kvantitativnega dela, in
sicer, da so prekarni mladi delavci bolj zaskrbljeni glede prihodnosti kakor neprekarni
zaposleni. Na evalvacijo svojega trenutnega zaposlitvenega položaja pa vplivajo tudi starši.
Nekateri starši imajo lahko večja pričakovanja, drugi starši manjša, tretji drugačna. Eno pa drži
– ne glede na našo starost, otrok v nas še vedno stremi k njihovi izpolnitvi ter sprejetju.
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PRILOGE
Priloga A: Anketni vprašalnik

Spoštovani,
Sem Nina, študentka magistrskega študija na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V svoji
zaključni nalogi se ukvarjam z vprašanjem prekarnega dela in povezave le-tega s samopodobo
mladih odraslih. Vprašalnik je anonimen in je namenjen mladim odraslim (od 24 do 30 let), ki
so že zaključili izobraževanje. Prvi del je sestavljen iz kratkih trditev, na podlagi katerih
obkrožite, v kolikšni meri le-ta za vas drži (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se
strinjam, 4 – se popolnoma strinjam). Drugi del pa zajema vprašanja o vaših delovnih
vrednotah.
Rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela.
Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem.
Osnovni podatki:
1. SPOL:
1 MOŠKI
2. STAROST (v letih): ______

2 ŽENSKI

3. Obkrožite zaključeno stopnjo vaše izobrazbe.
12345-

Osnovna šola ali manj
Poklicna šola ali srednja šola
Višja šola ali visoka šola
Univerzitetna izobrazba (diploma)
Podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat)

4. Kaj od navedenega najbolje opisuje vaš sedanji zaposlitveni položaj?
1234567-

Zaposlitev za nedoločen čas
Zaposlitev za določen čas
Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom
Samozaposlen delavec
Zaposlitev v okviru agencije
Pripravniško delo
Delo na podlagi raznih civilno pravnih pogodb (npr. avtorska pogodba, podjemna
pogodba ...)
8- Drugo: _______________
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5. a.) Obkrožite zaključeno stopnjo izobrazbe vašega očeta.
12345-

Osnovna šola ali manj
Poklicna šola ali srednja šola
Višja šola ali visoka šola
Univerzitetna izobrazba (diploma)
Podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat)

b.) Kako bi opisali pretežen zaposlitveni položaj vašega očeta v obdobju zadnjih 20–
25 let?
123456-

Zaposlitev za nedoločen čas
Zaposlitev za določen čas
Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom
Samozaposlen delavec
Zaposlitev v okviru agencije
Delo na podlagi raznih civilno pravnih pogodb (npr. avtorska pogodba, podjemna
pogodba …)
7- Brezposelnost
8- Trajna delovna nezmožnost (bolezen, invalidnost …)
9- Upokojenost
10- Drugo: _________________
6. a.) Obkrožite zaključeno stopnjo izobrazbe vaše matere.
12345-

Osnovna šola ali manj
Poklicna šola ali srednja šola
Višja šola ali visoka šola
Univerzitetna izobrazba (diploma)
Podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat)

b.) Kako bi opisali pretežen zaposlitveni položaj Vaše matere v obdobju zadnjih 20–
25 let?
123456-

Zaposlitev za nedoločen čas
Zaposlitev za določen čas
Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom
Samozaposlena delavka
Zaposlitev v okviru agencije
Delo na podlagi raznih civilno pravnih pogodb (npr. avtorska pogodba, podjemna
pogodba…)
7- Brezposelnost
82

8- Trajna delovna nezmožnost (bolezen, invalidnost …)
9- Upokojenost
10- Drugo: _________________
I. DEL
1.) V spodnji tabeli označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo.
Sploh se ne
Se ne
Se
Se
strinjam/ne strinjam strinjam popolnoma
velja zame
strinjam
1. Splošno gledano, sem zadovoljen/-a s
1
2
3
4
seboj.
2. Včasih se mi zdi, da nimam nobenih
1
2
3
4
kvalitet.
3. Imam veliko dobrih lastnosti.
1
2
3
4
4. Stvari rešujem vsaj tako uspešno kot
1
2
3
4
večina drugih.
5. Zdi se mi, da nimam biti na kaj
1
2
3
4
ponosen/-na.
6. Optimističen/-a sem glede svoje
1
2
3
4
karierne poti.
7. Pogosto se počutim, kot da nisem za
1
2
3
4
nobeno rabo.
8. Ujet/-a sem v rutini, iz katere ne vidim
1
2
3
4
izhoda.
9. Mislim, da sem enakovreden/-na
1
2
3
4
drugim ljudem.
10. Nenehno se izpopolnjujem na
1
2
3
4
področjih, ki me zanimajo.
11. Želim si, da bi se lahko bolj cenil/-a.
1
2
3
4
12. Pogosto se počutim kot neuspešen
1
2
3
4
človek.
13. Do sebe imam pozitiven odnos.
1
2
3
4
14. Ne živim življenja, kakršnega bi
1
2
3
4
želel/-a.
15. Zdi se mi, da o mojem življenju
1
2
3
4
odločajo drugi.
16. Svoje življenje imam pod nadzorom
1
2
3
4
in živim, kakor hočem.
17. Zaskrbljen/-a sem glede lastne
1
2
3
4
prihodnosti.
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II. DEL
2.) Na spodnji vprašanji odgovorite z DA/NE (odgovor obkrožite). V kolikor ste
odgovorili z DA, vas prosim, da odgovor tudi obrazložite.
a) Trenutno aktivno iščem drugo zaposlitev.

DA

NE

Če ste na zgornjo trditev odgovorili z DA, vas prosim, da natančneje obrazložite, čemu
iščete novo zaposlitev oz. kaj vas pri trenutni moti.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Menim, da je pravna ureditev delavcev na splošno v Sloveniji pomanjkljiva.
NE

DA

Če ste na zgornjo trditev odgovorili z DA, vas prosim, da natančneje obrazložite, kaj v
zakonodajni ureditvi posameznih skupin delavcev najbolj pogrešate.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.) Razvrstite spodaj navedene delovne pogoje in vrednote po stopnji pomembnosti za vas
(v prazne okenčke vpišite številke od 1 do 7, pri čemer velja: 1 – zelo pomembno in 7
– najmanj pomembno).
fleksibilen urnik dela
visok dohodek oz. plača
dobri kolegialni odnosi
bližina primarne družine (staršev)
varnost zaposlitve
(npr. pogodba za nedoločen čas)
dobri delovni pogoji
možnosti kariernega razvoja

Za Vaše sodelovanje se vam še enkrat iskreno zahvaljujem.
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Priloga B: Vprašanja za intervju
Kako bi se na kratko opisali?
IZOBRAŽEVANJE
-

Kakšna je bila vaša izobrazbena pot?

-

Ste ubrali podobno izobrazbeno pot kot vaši starši?

-

Je bila odločitev za nadaljevanje šolanja in tovrstno študijsko usmeritev izključno vaša
želja ali bolj želja vaših staršev? Kako ste na splošno doživljali obdobje šolanja, dijaških
in študentskih let?

-

Je Vaši družini visoka izobrazba pomenila pomembno vrednoto? Kakšno je bilo vzdušje
v družini?

-

Če bi imeli možnost, bi se danes odločili za drugačno izobrazbeno pot?

VSTOP NA TRG DELA IN AKTUALNA ZAPOSLITEV
-

Kako bi opisali svoje trenutno delo oz. zaposlitev, za kakšne vrste delo gre?

-

Ali ste zadovoljni s svojim delom? Ali je kaj, kar posebej pogrešate?

-

Iščete drugo zaposlitev? Čemu? Katerih strategij se poslužujete?

-

Kaj vas je privedlo do omenjene zaposlite oz. na podlagi česa, ste se odločili zanjo?

-

Ste bili v to obliko prisiljeni?

-

Ste ubrali podobno poklicno pot kot vaši starši? So tudi oni vpeti v atipične oblike dela?
Ste to njihovo ''prekarnost'' kdaj občutili, če je bila prisotna?

-

S katerimi težavami ste se soočali pri iskanju zaposlitve, če sploh?

-

Se počutite kompetentne na in konkurenčne na trgu dela?

-

Vam je izraz ''prekarno delo'' poznan?

-

Katere so po Vašem mnenju pomanjkljivosti in prednosti omenjenega dela?

-

Podpirate tovrstne oblike dela? Se vam zdi to edini način, da si mladi najdejo zaposlitev
in s tem težko pričakovane izkušnje?

-

Se vam delodajalci zdijo preveč ali premalo zahtevni?

-

Se vam mladi dandanes zdijo pasivni?

-

Kako pomembna se vam dandanes zdi izobrazba na trgu dela?

-

Opažate pomanjkljivosti pri delovnopravni zakonodaji? Katere bi izpostavili?

-

Bi želeli deliti morebitno negativno delovno izkušnjo, ki ste jo doživeli?
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PRIHODNOST
-

V kakšnem odnosu ste s primarno družino? Čutite njihovo podporo, spodbudo? Kako
na Vaš zaposlitveni status gleda Vaš partner?

-

Kako vidite svojo prihodnost?

-

Katera področja Vam predstavljajo prioriteto? Kaj si želite?

-

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
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Priloga C: Intervju št. 1
Kako bi se na kratko opisala ?
Pravkar sem dopolnila 27 let. Trenutno sem zaposlena že dobro leto, v bistvu od maja 2017.
Delam v osnovni šoli, kot socialna pedagoginja, predvsem izvajam dodatno strokovno pomoč.
V prostem času se rada družim s svojimi živalmi – s svojim psom, družim se s prijatelji,
ohranjam čim več stikov, če se le da, tudi s srednje šole in faksa. Sem tudi v partnerski zvezi.
Uradno živim doma pri starših, čeprav večino časa preživim pri partnerju, ki prav tako živi s
svojimi starši.
Kakšna je bila tvoja izobrazbena pot?
Po redni osnovni šoli sem se vpisala na gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani, kar nekaj časa
pa sem kolebala, kaj bi šla študirat. Najprej sem hotla it na medicino, sem se tudi na to vpisala
– vedno ful pridna, dejavna, ampak mi je zmanjkal pik. Poleg medicine na prvem mestu, sem
na drugo mesto dala medicino v Mariboru, na tretje mesto pa socialno pedagogiko na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Za to sem se odločila bolj s stališča, da takrat še nisem vedela, kaj bi zares
počela, če ne bi bila zdravnica. Pri opisu predmetnika je pisalo, da gre tudi za delo z otroki,
čustveno-vedenjci, socialno-ogroženi, in se mi je zdelo, da bi bilo to meni kar všeč, ker mi je
blo vedno zanimivo delati s temi, s katerimi noben noče. Tudi na samem faksu sem bila
zadovoljna. Hitro je minil, ampak me sedaj čaka še magistrska naloga, katere še nisem uspela
zaključiti. Se trudim dokončati, da bom potem imela tudi fakulteto narejeno.
Če sem prav razumela, je bila torej izbira za študij izključno tvoja želja?
Aha, to mislite, če gredo vse prejšnje generacije medicino študirat, se kar nekako pričakuje od
tebe, da greš še ti študirat medicino … No, pri meni ni bilo tako. Prihajam iz delavske družine
in niso bili tok izobraženi. Se mi zdi, da so bili starši že dovolj ponosni, da sem sploh prišla do
faksa, glede na to, da oni tega niso imeli. Imam še dve sestri in smo vse kar pridne v šoli. Imam
občutek, da je bil za vse nas že vpis na faks in to da smo pridne, dovolj za njih. Odločitev na
kateri faks bom šla je bila izključno moja odločitev, je pa res, da pri 18 letih nisem dovolj
razmišljala kako bo z zaposlitvijo … Ni bilo še te pofinančne krize in sem se odločila sama. Če
bi se danes še enkrat odločila, bi verjetno šla v nekoliko bolj zanesljivo smer izobrazbe.
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A misliš, da je za starše naše generacije pomembno, da mi dokončamo fakulteto, saj so
oni odraščali v tej ideji, da ti dokončan študij zagotovi dobro službo, reden dohodek in
posledično kvalitetno življenje?
Mogoče res. Jaz sem vedno imela idejo, da če bom vse prav naredila – torej če bom šolo dobro
naredila in potem faks, bom imela tudi dobro službo. To mi je bilo logično. Kasneje spoznaš,
da ni čist tko. Tudi na Pedagoško se opisujejo študenti in študentke z dobrimi ocenami – take
omejitve so, da ne prideš s slabimi gor. Ampak službe pa niso tok zagotovljene. Je pa
marsikatera druga smer – predvsem naravoslovna – precej bolj optimalna s tega vidika.
Kakšne občutke doživljaš ob spominih na šolanje, dijaška in študentska leta?
Imam lepe spomine, z vsemi sem se vredu razumela. Tudi to, da sem zraven delala, se mi zdi
super izkušnja, predvsem za naprej – tudi sedaj ko sem zaposlena. Že prej sem delala in v vrtcih
in v šolah, prek študenta sicer. To mi je prav prišlo. Vse izkušnje so mi prišle v pomoč, mogoče
ne pri tem trenutnem delu, ki je bolj specifično. Ampak že stik z otroki, preživete pedagoške
ure … tega ti nihče ne more vzeti.
Študentsko delo torej šteješ kot nekaj pozitivnega?
Sem vidla kot pozitivno in še vedno vidim kot pozitivno možnost nabiranja izkušenj, ampak s
parimi črnimi pikami. Sem spoznala, da se študente tudi nenormalno izkorišča. Sem delala v
vrtcih, kjer si mogel poprijeti za vse, pa vedno sem imela občutek, da če bom delala tam in se
bom izkazala, se mi bo odprlo. Bom kar dobila službo in me bodo vzel. Kar ni realno. Veliko
je vez in poznanstev. In oni majo prednost ne glede na to, koliko se ti izkažeš. Ni nujno, da se
ti vedno obrestuje. Tudi sedaj opažam, da na šolo, kjer sem zaposlena, prihajajo mlade učiteljice
prek vez oz. poznanstev, ker nekdo garantira dobro besedo za njih. Slovenija je vseeno tako
mala in široka socialna mreža ti definitivno lahko pomaga pri zaposlitvi.
Kako si pa ti prišla do te službe, za kakšno delo in vrsto zaposlitve pravzaprav gre?
Sedaj imam za določen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas – ko bom dokončala
magisterij in opravila strokovni izpit. Prišla sem na nek način prek vez, prek ene kolegice, ki
prihaja iz občine, v kateri delo poteka. Sprva naj bi šlo za bolniško odsotnost in so potrebovali
dodatno pedagoginjo. Moj partner pa živi v tej občini in je bilo zaželeno, da pedagoginja prihaja
iz tega okrožja, v kateri je šola locirana. Privolila sem v predlog, da priporočijo mene. Nato sem
šla na razgovor, ravnatelju sem bila všeč, sva se pogovorila in sem res začela delati v
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naslednjem mesecu oz. dveh. Potem so mi podaljševali pogodbo za naslednje tri mesece. Prišlo
je še do situacije, ko je ena gospa šla v penzijo in se je delavka, katero sem nadomeščala,
prekvalificirala na njeno delavno mesto, jaz pa sem zasedla njeno. Tako da se je zame res lepo
izšlo.
Si zadovoljna z delom? Kaj pogrešaš?
Načeloma sem zelo zadovoljna, ampak je včasih zelo težko … Vse stvari delam na novo, tudi
sam faks nam ni dal izobrazbe, ki bi mi prišla prav pri tem specifičnem delu kot je delo v šoli,
ker je socialna pedagogika res široka veja in enostavno ni možno zaobjeti vseh teh podpodročij
… Ne zdi se mi, da smo po faksu kvalificirani za delo na šoli, tako da me je čakalo precej
izzivov. Na srečo so mi sodelavke specialne pedagogike pomagale. Res pa je, da povsod, kjer
si nov, dobiš najtežje primere in izzive, katerih noben ne želi. V tem vidim tudi vzporednico
med delom za določen čas in delom prek študentske napotnice. Menim, da ko si zaposlen za
nedoločen čas, se kar nekoliko sprostiš in si upaš reči tudi ''Ne, tega pa si ne želim''. Pri vseh
drugih oblikah dela pa vse sprejemamo, kimamo, zato da ni težav in lahko ostanemo tam.
Torej, kot prednost omenjene oblike dela - lahko povzameva, je seznanjenost z delom,
okoljem in delodajalcem. Pomanjkljivost pa morda ravno ta mentaliteta, da moraš
sprejeti vse oblike dela za vsako ceno, da ne boš zamenljiv …
Spoznavanje sfere, ki bo tvoja prihodnost je sigurno prednost. Npr. če delaš v gostinstvu,
izobrazbo imaš pa v šolstvu, ti to ne bo prišlo tako prav … Mogoče bo odnos z ljudmi tisti, ki
bo prinesel neke uporabne izkušnje.
Misliš, da so delodajalci preveč zahtevni – zahtevajo preveč izkušenj ali pa morda
premalo?
Skozi svojo izkušnjo (študentsko delo prek vrtca) bi rekla, da so bili delodajalci včasih preveč
zahtevni, sploh do študentk – glede na to, da so vrtci med seboj specifični in študentke niso bile
deležne nobenih navodil, kot študent moraš nekatere stvari še osvojit, ne moreš vzeti iz zraka.
Tudi glede odsotnosti … kot študent nisem nikoli rekla ne, četudi sem se slabo počutila ali bila
bolna – sem hotela, da me še kdaj pokličejo. Se mi zdi, da je enako pri pogodbi za določen čas.
Veš, da si zamenljiv in da dva čakata v vrsti za tabo … in si enostavno ne želiš privoščiti
bolniških. Kakor sem sama opazila, so velike razlike tudi med študenti. Eni se res ne znajdejo
in nimajo nobene motivacije, drugi se pa res trudijo. Tudi jaz sem se vedno trudila, imela sem
občutek, da so bili delodajalci zadovoljni z mano in sem s tem dobila tudi priložnosti za širok
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spekter različnih delovnih izkušenj. Nikoli nisem imela občutka, da bi mi kdo rekel, da sem
lena … Res pa je, da sem vedno dajala 150 % od sebe. Imaš pa seveda študente, ki so bili precej
neresni in so se pač zanašali na to, da starši poznajo učitelje in podobno in so pričakovali, da
bodo avtomatsko notri. Če pa nimaš vez se pa pač bolj trudiš, ker veš da je odvisno večinoma
od tebe. Mi smo še vedno v podrejenem položaju … svoboda je relativna. Saj mi tudi izbiramo
delo, ampak če imaš za plačevat račune in stanovanje, nimaš ravno časa, da bi bil ravno zbirčen
... tko da ja …
Je bilo potem pri tebi sploh tisto obodbje aktivnega iskanja zaposlitve po zaključku
študija in prvo zaposlitvijo ali ne?
Po koncu mojega absolventa sem se vpisala na enoletni tečaj predšolske vzgoje, saj sem veliko
delala v vrtcih in sem hotla s to prekvalifikiacijo, imeti tudi možnost zaposlitve v vrtcih. Sama
sem ga financirala in sem sedaj zaposljiva tudi v vrtcu. Tekom tega tečaja, se mi je potem
ponudila opcija dela v šoli. Delodajalca sem tudi seznanila s tem, da imam za opraviti še par
izpitov. Tako da prav tega aktivnega iskanja zaposlitve pri meni ni bilo, sem pa tekom tečaja
iskala, pisala prošnje … ampak spet nisem bila prisiljena v to. Da bi bila na primer doma in ne
bi imela drugih zadolžitev. Sem pa vsako dopoldne malo preverila oglase za delo … tudi
kolegice in prijateljice so se iskanja lotile podobno in so bile uspešne.
Si kdaj doživela res negativno delovno izkušnjo?
Res slabe izkušnje nisem imela. Moram pa reči, da so bile ene slabše ene boljše. Kot slabšo bi
izpostavila delo v vrtcu, kjer je bilo opazno, da smo študenti manjvredni zaposlenim. V vrtcu
je vodja vrtca zelo slabšalna do zaposlenih preko študenta ... Hotela je visoko učinkovitost,
minimalne stroške, nič počitka. Spomnim se ene mlade punce, ki je hodila na čik pavze med
odmori in je šlo vodji takoj v nos. Pa vodja je isto kadila. Ampak češ mladi naj delajo skoz, se
namesto njih. Za študente ni odmora, ni počitka. Pa mogoče bi izpostavila se to, da sem enkrat
šla z vrtcem v kolonijo kot spremljevalka avtističnega otroka in so mene izbrali zato, ker sem
bila cenejša izbira. Jaz sem bila za vrtec v celem tednu strošek 125 evrov, medtem, ko bi bilo
zaposleni delavki vrtca potrebno plačati redno plačo plus dnevnico. Pod črto sem jim bila
ugodnejša in od mene so pričakovalo, da bom spremljevalka plus vzgojiteljica. Sem v tistem
tednu čisto izgorela. Ampak kot študent brez socialne varnosti kar nekako vse požreš.
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Potem si se le počutila bolj manjvredno, recimo?
Ja, večkrat. V vrtcu sem morala delati manj prijetna opravila, ki jih vzgojiteljice manj rade
počnejo (previjanja, čiščenja, celodnevni termini urniki, delo čez normativ itd.). V šoli sem
sedaj zaposlena, a je stanje podobno. Kot novinka dobiš težje posameznike, vzgojno
zahtevnejše otroke za obravnavo, težje oddelke. Dobiš tisto, kar drugi izkušeni ne izberejo.
Ampak je kar nekakšen občutek, da kot mlad zaposlen ne moreš reči ne. Ne smeš reči ne, ker
veš, da ti drugo leto pogodbe ne podaljšajo. Paziš, da nisi na bolniški, paziš da vedno rečeš ja
vsem projektom. V primeru redne službe ti vsaj zavarovanje in doba tečeta in plača je boljša.
Tako, da tu lažje kaj požreš, če tako rečem.
Kako pa to, da si se odločila za dodatno izobraževanje – tečaj predšolske vzgoje?
Enostavno na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobila v vrtcu kot študentka. Takrat je bila tudi ta
finančna kriza in se mi zdi, da so bili socialni pedagogi precej manj zaposljivi. Zato sem se
vprašala, zakaj ne bi nekaj investirala v dodatno izobraževanje, ki mi lahko pomaga na karierni
poti. Počutim se tudi bolj kompetentno. Trenutno na šoli sicer ta izobrazba zame ni aktualna,
kljub temu, da so po novem vzgojitelji tudi v prvem razredu OŠ (mlade vzgojiteljice, dovolj
kadra). Kljub temu se mi zdi, da mi lahko pride prav v prihodnosti, ker verjetno ne bom celo
življenje ostala na istem delovnem mestu. Vse kar investiraš vase ni brez zveze, tega ti dejansko
ne more noben vzeti.
A se ti zdijo danes mladi pasivni?
Se mi je zdelo, da so bili v enem vmesnem obdobju bolj. Mogoče jih je kriza z zaposlovanjem
v preteklih letih mal zbrihtala ali pa imam samo jaz tak občutek. Začutila sem mal več
motivacije med svojimi sovrstniki. Tudi v mojem domačem kraju je bilo veliko večnih
študentov do 30. leta. Zdaj je pa mogoče mal ta represivna politika tista, ki jih sili, da so bolj
aktivni, npr. sistemske spremembe (prehod na bolonjski sistem), rok za oddajo diplomskih in
magistrskih del za vse programe, plačljivost zaključka študija … Načeloma se mi zdi, da je
precej odvisno od posameznika. Če želiš biti pasiven boš pasiven, če boš pa hotu bit aktiven je
pa dandanes res ogromno priložnosti … od študentskega dela do raznih izobraževanj, tudi
brezplačnih … res je dovolj možnosti za aktivno participacijo v družbi in dodatna
izpopolnjevanja.
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Si opazila kakšne pomankljvosti v delovno pravni zakonodaji, ki so te zmotile?
Ne poznam dobro zakonodaje. Se pa v času študija spomnim, da me je zmotilo neurejeno
zdravstveno zavarovanje. Po končani diplomi (september 2014) v tistem vmesnem obodbju
sploh nisem imela zavarovanja, ker so bile spremembe nivoja izobraževanja in ti enostavno ni
pripadalo … to se mi je zdelo grozno ne fer. Kaj če, se ti kaj zgodi v tistem času. Pa seveda je
veliko govora o plačljivosti študija … s tega vidika ni preveč prijetno študentom. Problematično
se mi zdi tudi, ker se programe na fakultetah ustanavlja na podlagi financ oz. čimveč na novo
upisanih študentov prinese tudi več denarja fakultetam. Premalo se gleda na dejansko stanje
trga dela oz. na realne kadrovske potrebe, saj ti na vseh informativnih dnevih prav vsi
zagotavljajo, da je profil na katerega se vpisuješ super zaposljiv. Čeprav ni res. Tudi če je dovolj
kadra, se odprejo nova mesta, fakulteta dobi denar, diplomanti pa po zaključku študija ne dobijo
zaposlitve. Vsak ima seveda svobodo, da se sam odloči kaj bi študiral. Pa vendarle se mi zdi,
da neko delo lahko sčasoma tudi vzljubiš … in da bi bilo definitivno potrebno upoštevati
dejanske potrebe po kadrih.
Danes se veliko govori o tem, da se moraš sam znajdt. Četudi imaš na primer dokončano
bibliotekarsko smer in ne dobiš zaposlitve, pa odpreš s. p. ali se začneš ukvarjat s projekti
in si sam svoj šef.
Sedaj sem se spomnila svoje sosede – se navezuje na prejšnje vprašanje o delovni zakonodaji.
Je končala ekonomski faks, bila je ravno pred magisterijem. Ni mogla biti več študentka, ker je
bila že čez 26 let. In je odprla s. p., da je delala v eni firmi, kar pomeni, da si je sama plačevala
prispevke … Ampak tukaj res ni bilo izbire, delodajalec je gledal na lastne stroške … sama je
prišla z vsemi stroški lih na minimalno plačo, čeprav je pošteno delala.
To je ravno pokazatelj, da je s. p. lahko tudi kot prekarno delo. S. p. ni vedno slabo, lahko
je tudi dobro – recimo kakšni umetniki, igralci, novinarji … njim tako delo odgovarja.
Ali ti je izraz prekarno delo sicer poznan?
Sem slišala zanj, ampak že po zaključku fakultete. Izraz poznam, a zame nikoli ni bil res
aktualen. Bolj sem se pogovarjala o študentskem delu, ki je del tega … pa o avtorskih pogodbah,
čeprav sem se velikokrat spraševala, kaj to sploh je. Najbližje mi je še nekako delo prek s. p-ja.
Ostalih oblik dela pa ne poznam, ker tudi sama nisem bila vpletena v njih oz. nisem opravljala
takega dela. Se mi pa zdi, da mlade družba prav prisili v te oblike dela, saj je to opcija, da sploh
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lahko delaš. Še posebej po 26. letu odpadeš povsod in je nekako treba zagrabit karkoli se ti
ponudi.
Kaj pa ti smatraš kot prekarno delo ?
Prekarno delo jaz vidim kot delo, ki ni stabilno. Danes ga imaš jutri ne več. Nekaj, kar obstaja
ker je trenutna potreba v firmi, zavodu. V praksi sem jaz vedno to zaznavala kot delo preko
študenta, avtorskih pogodb, z odprtjem s. p.-ja, sem spada tudi delo za določen čas. Prekarno
delo pomojem ne daje neke socialne varnosti, je zelo nepredvidljiva oblila dela. Lahko se
podaljšuje iz danes na jutri, lahko se tudi tako hitro tudi prekine.
A bi rekla, da so bolj pomembne izkušnje ali 10-ke na faksu?
Izkušnje definitivno. Super ocene so ok, ampak nihče te ne bo vprašal, koliko si pisal izpit v 2.
semestru 3. letnika. Pomemben je certfikat, ki ga dobiš na koncu. Ni pa nobenega zagotovila.
Pomembno je, kdo se kako znajde. Treba si je širit socialno mrežo. Če si z okolij, kjer imaš več
socialnega kapitala, je lažje. Če pa prihajaš z okolja, kjer nimaš vez, je malo težje, ampak se da.
Kakšno je bilo vzdušje v tvoji primarni družini glede šole, zaposlitve?
Pri moji mami šola ni bila pomembna. Ati (čeprav ima končano 3-letno šolo) pa je vedno
stremel k temu, da bi vse njegove hčerke imele čim boljšo izobrazbo, da se trudimo v šoli.
Verjetno je imel to mentaliteto, da če hodiš v šolo in imaš lepe ocene, boš dobil tudi dobro
službo. Vedno nas je spodbujal k rednem šolanju. Jaz še vedno čutim to njegovo željo, da
dokončam magisterij čimprej, čeprav ve, da delam in je ponosen, da sem zaposlena, ampak bo
še bolj ponosen, ko bom zaključila še magisterij in bo vse pod streho. Nikoli nas pa ni v karkoli
silil, recimo da moram na ta in ta faks. Zaupal nam je, da bomo same zbrale faks in ga tudi
dokončale. Tudi če ga ne bi, spet ne bi bilo neke zamere.
Čutiš potem tudi njihovo podporo? Mislim, če recimo ne bi imela zaposlitve, bi čutila
kakšno prisilo?
Jaz mislim, da bi razumeli. Sem bila pa sicer že prej zelo ekonomsko neodvisna – že od srednje
šole dalje sem delala prek študenta in sem imela svoje finance. Zato tudi mislim, da doma nikoli
niso do sedaj občutil, da bi bila brez nikakršne zaposlitve.
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Kako se vidiš v prihodnosti?
V prihodnosti želim ostati zaposlena v šoli. Ta način dela mi ustreza, dopoldanski urnik,
počitnice … kar je tudi luštno. Definitivno v šoli, čeprav bi glede na izobrazbo lahko delala tudi
v vzgojnih zavodih, z bolj problematično populacijo … ampak mi redna osnovna šola najbolj
ustreza. Razmišljam pa tudi, da bi čez poletje odprla kak s. p. za kakšno poletno varstvo (imam
izkušnje), mal za zraven, dodaten dohodek, saj imamo javni uslužbenci precej nizke dohodke
… Nekaj časa sem razmišljala tudi o tem, da bi se izpopolnila v smer specialno-rehabilitacijske
pedagogike, saj je tovrsten kader bolj zaposljiv. Osebno seveda svoje stanovanje, da nisem skos
s starši od fanta … mladi pridemo v nekem obdobju na točko, ko si želiš imeti nekaj svojega –
kar se mi sicer zdi prav, četudi se zaenkrat dobro razumem s tastom in taščo … Želim si tudi
družine, saj imam rada otroke. Vendar tudi če ne, bo vredu. Glede na zdravstvene težave v
družini, bom neskončno vesela zdravja. Čim bolj mirno in čim manj stresno življenje. Komaj
čakam, da pridem v malo manj stresno obdobje. Da začnem živet malo bolj umirjeno dinamiko
življenja. Še kot študentka in mlada zaposlena se mi zdi, da sem bila non-stop v stresu. Tudi
sedaj, ko sem zaposlena, se mi zdi da se skos učim in komaj čakam, da se neham učit in
obvladam. Kakorkoli čudno se to sliši. Mal je over the head vse skupaj.
Na kaj si v življenju najbolj ponosna?
Najbolj ponosna sem, da sem, kljub vsem omejitvam v trenutni situaciji (tudi zdravstvenih)
poskrbela, da sem se odpravila pred nekaj letu v tujino spoznat področje trga dela. Šla sem na
trimesečno prakso v vrtec v Nemčijo in sem spoznala, da tam študentom, praktikantom ni bolje
kot nam. Iskreno povedano mislim, da je tam še slabše. Tako, da cenim pri sebi ta pogum, da
sem se odločila spoznati tujino in malo zapustila svojo varno bazo – Slovenijo.

Hvala za tvoj čas in srečno!
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Priloga Č: Intervju št. 2
Kako bi se na kratko opisala?
Stara sem 29. Kako bi se opisala … Sem po eni strani umetnica, po drugi strani te besede nimam
rada, ker se mi zdi, da umetniki so raztreseni. V končni fazi imam jaz rada vse organizirane
stvari, se mi zdi beseda umetnik mal slabšalno. Prej sem raje producent, organizator. Na eni
strani imam rada kulturo, na drugi strani pa otroke. Zato skušam to oboje nekako povezovati v
vsakdanjem življenju. Ne živim s starši, vendar v najemniškem stanovanju z drugimi
sostanovalci. Nisem v partnerski zvezi.
Kakšna je bila tvoja izobrazbena pot?
Končala sem gimnazijo, po gimnaziji sem se vpisala na AGRFT, predvsem ker sem želela nekaj
delati v gledališču, zato sem se takrat odločila za dramaturgijo. Če bi se sedaj odločala, bi se
mogoče odločila drugače … Po končani fakulteti sem takoj začela delati v menedžmentu,
marketingu; delala sem z otroki. Leta 2006 sem naredila tudi poklicni tečaj za vzgojitelja.
So bile kakšne vzporednice z izobrazbeno potjo tvojih staršev? So tudi oni umetniki?
Ne ne. Starša sta oba ekonomista – mama je ekonomistka, oče je zavarovalniški zastopnik. Tudi
stari starši so ekonomisti. Tako, da sem jaz edina, ki je ubrala malce drugačno pot.
Pa si se sama odločila, kaj boš šla študirati ali si bila pod kakšnim pritiskom želja staršev?
Starši so itak rekli, OK, saj boš šla na akademijo pa itak ne boš sprejeta. Pa sem bila, ampak še
vedno ne sprejemajo in mi velikokrat rečejo, jaja sej boš prišla k pameti pa si našla eno redno
službo. Jaz pa rečem: ''Ne ne bom šla''. Tko da je še vedno mal ta občutek prisoten, da čakajo
…
Samo če si bila sprejeta na AGRFT, kjer so kar visoke omejitve, je to tudi nek dosežek.
Ja, ampak še vedno jim ni.
Kakšni so pa na splošno spomini na obdobje šolanja, dijaških in študentskih let?
Gimnazija mi je bila kar stresna, ne vem, mogoče sem bila v takem obdobju in sem jo kar s
težavo dokončala. Na akademiji pa potem ni bilo problemov. Na akademiji nas je bilo ful malo,
in je bil bolj boj za obstoj. Drugačno vzdušje. Npr. prideš na faks in ti čistilka reče, dj mal se
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poglej, kako si oblečena, poglej, kako je mraz zunaj. Pa jst tko čakaj (smeh). Tam še bolj do
izraza pridejo osebnostne lastnosti in je čisto drugačna izkušnja.
Je bila visoka izobrazba pomembna vrednota pri vas doma?
Ja, definitivno. Vedno je bilo to, da je treba it na gimnazijo, fakulteto … Se spomnim pri
kolegici. Je hotela biti frizerka, pa so ji rekli, da ne more it na frizersko, ker ni bilo dovolj šol,
ne ker bi bilo kaj narobe s poklicem. Pri nas je bilo podobno. Jaz sem drugače vedno hotla it na
vzgojiteljsko, je pa res da sem potem hotela tudi na faks. In so takrat pač rekli, da če greš na
vzgojiteljsko, da potem ne moreš iti na faks. Takrat niso še vedli, kako bo z maturo in temi
prehodi. Ampak na fakulteto sem pa vedno vedla, da bom šla.
Kaj pa je bil povod za odločitev za dodatno izobraževanje – tečaj predšolske vzgoje?
Pa v bistvu sem nekako že skos delala z otroki. Takrat sem bila ravno brez službe in sem rekla,
da grem to nardit in mam še to pedagoško izobrazbo zraven. Vedno, ko delam kakšne delavnice
z otroki, vedno prav pride. Da imam poleg dramaturške, še pedagoško izobrazbo.
Prej si omenila, da če bi se še enkrat odločila, bi se vpisala drugam.
Ful me je mikala tudi športna DIF, pa takrat nisem vedla ali bi šla eno ali drugo. Mogoče bi šla
še bolj v pedagoško smer. Med faksom me je potem zaneslo v marketing pa organizacijo, pa bi
se mogoče bolj v pedagoške vode spustila.
Aha, se pravi bi bila drugačna odločitev bolj z vidika lastnih interesov kot pa zaposlitvenih
opcij.
Tako ja.
Kako bi sedaj opisala trenutno zaposlitev oz. za kakšno vrsto dela gre?
V bistvu, tako kot rečemo po domače – na svobodi. Trenutno nisem na SP-ju, ker mi prihodki
nekako tega še ne omogočajo. Sem bila pa tudi že na s. p.-ju, ampak trenutno sem na stopnji,
ko si ne bi želela v redno službo, ampak bi si sama lahko izbrala tipe zaposlitve, delodajalce …
Da bi mi zneslo, da bi bila svobodna, a hkrati da bi normalno zaslužila in me ne bi skrbelo vsak
mesec glede financ. Zelo aktivna sem danes tudi pri društvu, preko katerega opravljam določena
dela in aktivnosti. Če si del društva, se lahko prijavljaš tudi na razpise, kar se ne moreš, če imaš
s. p. Na nek način je društvo posrednik. Jaz delam v društvu in preko društva izstavljam račune
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oz. oni meni potem nakažejo recimo za potne stroške. Gre za delavnice, delo v kulturi. Delam
kot novinarka, montažerka, producentka pri kakšnem filmu … to, kar sem študirala pač.
Si zadovoljna?
To, kar zdaj delam, mi je najbolj v redu. Film, televizija. Pa da še povem … da imam te
televizijske in filmske delavnice za otroke. To mi je fajn. Če bi mi zneslo še finančno, bi mi
bilo najbolj.
Se pravi pogrešaš finančno varnost?
Tako je. To je edino.
Iščeš drugo zaposlitev?
Ne, iščem sicer ne. Hkrati pa, če bi kakšna stvar prišla mimo … da bi vključevalo vse to, bi
razmislila. Odvisno, kok bi bilo plačano pa koliko bi lahko še zraven delala. Zdaj npr. mi je v
službi, kjer delam honorarno, kolegica rekla, da je en projekt in če bi se zaposlila. Če je isto
delo, je ok, ker še vedno lahko delam zraven ful stvari, ker je pač javna uprava. Na društvo kot
tako pa nisem vezana. Jaz lahko še vedno delam prek tega društva poleg rednega dela.
Kaj te je privedlo do te zaposlitve?
Jaz sem dosti delala za druge. Redne zaposlitve so bile bolj ali manj v sociali in mi nekako niso
predstavljale izziva. Zdelo se mi je, da znam mal več kot pa pazit otroke, da sem več sposobna.
Iz tega sem izhajala. Prej sem za druge delala delavnice, potem sem si pa rekla, da če znam za
druge delat delavnice, bom pa še zase. Jaz sem imela plačano 10 € z vso organizacijo. S tega
vidika sem potem štartala.
Tvoji starši niso vajeni tovrstnih zaposlitvenih oblik, če sem prav razumela. Pa čutiš
njihovo podporo, mnenje?
Oče je tko … Reče, delaj tako, da si ti srečna. Po eni strani imam srečo oz. po drugi morda
nesrečo. Še sama ne vem. Doma imajo še vseeno finančno zaledje, če mi kdaj zagusti, še vedno
lahko pokličem strica, očija – kar mi je res zoprno in res nerada naredim – in povem, da mi je
zagustilo in da bi rabila neki za najemnino. Po drugi strani so pa kar … Oče morda še pusti,
ampak ostali so pa zelo skeptični. Ali ne bi šla raje v službo, ali je res vredno, da za vsak mesec
razmišljaš, kako čez mesec. Pa še to je k na koncu meseca nimaš nič za pokazat. Ker ljudje ne
vejo, koliko časa traja, da zmontiraš film. Pa potem reče nona ja, če hočeš biti s. p. ne moreš
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delati samo 4 ure na dan, ampak 12. In jaz rečem, da ja, da delam (smeh). Noben ne vidi tega
dela, noben ne ve, koliko je za en prispevek dela, da to po šest, sedem ur delaš. Pa nimaš
delovnega časa. Starši so bili drugače zaposleni vedno za nedoločen čas.
Je bilo po zaključku faksa prisotno aktivno iskanje zaposlitve?
Jaz sem službo, kar hitro dobila, ko sem jo začela iskat. Vedno se je nekako izšlo, da sem jo kar
dokaj hitro dobila. Zdaj jo zavestno ne iščem, ampak takrat ko sem jo pa niti nisem hodila ful
na razgovore, bolj sem iskala po socialni mreži, mal vprašala, mal pogledala. Na Zavod se
nisem ravno obračala, čeprav sem nekaj časa bila prijavljena tam. Čeprav so mi pošiljali,
zadnjič sem ji rekla, ko mi je dejala da imam ful izkušenj, da ne bom s 7. stopnjo izobrazbe
delala neki, kjer rabiš 4. stopnjo, da bom raje malo potrpela. In je rekla, da je to problem. Nisem
faksa delala, da bi delala potem kot varuhinja npr.
Se počutiš potem dosti kompetentno in konkurenčno na trgu?
Se ja.
Katere oblike zaposlitve si do sedaj že izkusila?
Študentska napotnica, avtorska, delo za določen čas, enkrat sem bila tudi za skrajšan delovni
čas – točno, v vrtcu. Preostanek dve uri na dan so mi izplačevali na roko. Pa podjemne … na
katere delam še danes, na teh taborih. Študentske, avtorske, podjemne.
Ti je izraz ''prekarno del'' znan?
Pa ja. Predvsem si mi zdi, da kot prekarc moraš biti iznajdljiv. V tem času ni tko, da boš delou
eno delo 10 let isto. Moraš slediti trgu in kaj trg rabi. Saj to kar jaz delam, jih zna še 50 drugih.
Moraš biti na pravem času na pravem mestu. Pa sam gledat, kaj kdo rabi. Tko kot imam sedaj
na primer tečaj kotalkanja, je ful neumna stvar. Pač znala sem kotalkati, imela sem delavnico z
otroki…in so me vprašali zakaj nimam kotalkanja. Ok, lahko imam. Prodati se moraš znat.
Težko je sam sebe. Ampak če ne bom jaz, bo nekdo drug.
Se počutiš prekarka?
Saj sem prekarka, samo meni se ta izraz zdi ful slabšalen. Jaz nisem nikoli jamrala, prekarci
semi pa zdi, da skos neki, to bi pa mogli … Saj ti ni treba, sj greš lahko v redno službo, kdo te
pa sili, da si prekarc. Poznam jih kar nekaj, pa nimam lih najboljšega mnenja o njih. Za neke
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pravice, višje cilje … Zadnjič sem kolegu rekla, da res ni dela k sva gledala en prispevek…pa
je reku, kako ni dela, če ti delaš tri različna dela. Delo je, vprašanje pa če ga hočeš.
Vprašanje je tudi, pod kakšnimi pogoji sprejmeš neko delo …
Ja, ampak ne moreš imeti vseh pogojev. Če hočeš biti svoboden boš bil na tej strani, če ne pa
boš šel v redno službo. Ali je eno ali drugo. Ni idealno z ekonomskega vidika, ampak če si
umetnik ali igralec, na začetku rabiš nekaj časa, da te spoznajo in se dokazat … to ne more pridt
čez noč in pač vzameš v zakup.
Katere so pa po tvojem mnenju pomanjkljivosti in prednosti prekarnega dela oz. tvojega
trenutnega dela?
Prednost je predvsem to, da si lahko sam organiziraš čas. Če jaz drug teden recimo ne morem,
si lahko frej vzamem. Lahko si organiziram dan načeloma tako kot si ga želim – čeprav si ga
tudi ravno ne morem ampak vsaj lahko razpolagam z njim. Največji minus je pa prav to, da
nimaš nekega delovnega časa, čeprav je to tudi plus, ker če si v službi od 7 do 15 greš ob 15
domov. Sam pri sebi moraš pošlihtat, ker ne moreš reči o tega se mi pa ne da narest. Ker ne bo
noben drug namesto tebe delal.
V bistvu moraš biti samoiniciativen, kar je odvisno tudi od posameznika …
Ne moreš reči, tega pa ne bom naredu, ker če ne druzga te čakajo v montaži, da jim pošljem
prispevek. Ker jim ga noben drug ne bo. Zdaj ga lahko narediš ob 4 zjutraj če maš rok do 8,
ampak poslat ga moraš. V kakšni javni upravi kamot rečeš, da boš pa jutri. Sem delala tam, tam
je od 7 do 15 in greš domov. Če česa ne narediš greš domov pa si rečeš bom jutri. Če kaj narobe
narediš, mi je šefica rekla, ja opraviči se pa je. Ja pri mojem delu si tega ne morem privoščit.
Dvakrat se bom zmotila pa me ne bo več.
Bi rekla, da podpiraš prekarne oblike dela torej?
Podpiram, sicer mislim, da bi bilo v kulturi lahko bilo malo bolj plačano. Če sešteješ suma
sumarum, koliko ur dejansko delaš in koliko dobiš na koncu meseca … se mi zdi, da bi lahko
malo bolj.
Misliš, da je to edini način da prideš do nekih delovnih izkušenj?
Meni se zdi, da študentsko delo pomeni ,da delaš po 4 ure na dan. Če študent dela po 8 ur vsak
dan, nisi študent k redno študira. Jaz sem kot študentka delala zvečer ali ponoči po 4–5 ur, ali
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pa čez vikend v kakšnem lokalu. Ali pa na ŠOS kakšne projekte … To naj bi bilo študentsko
delo. Pomojem je tudi zato manj služb.
Misliš, da so delodajalci preveč ali premalo zahtevni?
Jaz mislim, da tudi če so ena dela kao bolj specilizirana, lahko dela vsak tudi brez izkušenj, če
se poznajo. Veze pač. Sploh diploma ti nikjer ne koristi. Oziroma nihče te ne bo vzel v službo
izključno zaradi tega, ker imaš diplomo. V VIZ ja, ker moraš opraviti še strokovni izpit.
Potem misliš, da so izkušnje bolj pomembne od ocen?
Ja, ja. Čeprav smo imeli eno ful dobro debato pred kratkim na RTV-ju, kjer je precej zaposlenih
brez akademije, brez faksa … So se kregali, da so snemalci ful boljši če nimajo akademije,
kakor pa tisti ki jo imajo. In je potem en rekel, da če prideš na RTV kot snemalec brez akademije
boš večno snemalec, če pa prideš z diplomo boš pa z mesta snemalca prilezel višje, samo zaradi
tega ker imaš tisti list papirja v roki. Jaz se nimam za neko dobro novinarko, ampak me režiserka
ful spoštuje, samo zaradi tega, ker imam AGRFT. Edino meni nič ne teži, tudi če je kje na
prispevku kakšna napaka. Nič ne reče, prijazno me pokliče. Po mojem samo zato ker imam
AGRFT in me ima za svojo.
A se ti mladi danes zdijo pasivni?
Meni se zdijo malo … ne pasivni … ampak da bi radi takoj prišli na nek položaj. Saj smo vsi
začeli z nekimi malimi dosežki, zdi se mi, da ne spoštujejo starejših v znanju, mislijo da če so
faks končali, da pa že vejo vse.
Tukaj se tudi pokaže ta generacijska raznolikost …
Meni se še vedno zdi, da če montiram en film z nekom, k ima 25 let izkušenj, da bo več vedel
in se niti nočem primerjat z njim. Dve leti montiram in vem da vsega ne vem. Ne bom se z njim
kregala, če mi bo nekaj razlagal. Kakšni mladi pa pridejo s faksa in bi takoj montiral, ker oni
vse znajo. Ampak čeprav so nam starši govoril, da k bomo pa faks naredl bo pa dobra služba,
pa vidimo da pri nas ni čisto tako. Da ti nič ne pomaga ta list papirja v roki – ok kot osnova le.
Si kdaj imela kako negativno delovno izkušnjo?
Enkrat sem imela tako, ko so imeli konflikte. To, da mi niso plačali, je bilo še najmanjši
problem. Konflikt je nastal predvsem na podlagi tega, da sem vedla več kot ona glavna. In kako
to njej lepo povedat … ni šlo lepo. Nekaj časa hočeš sodelovat in pustiš, potem na koncu pa
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zelo težko in se je zelo grdo končalo. Sem se pa naučila reči tudi ne in sedaj vedno premislim,
s kom delam in si sama izberem delodajalce. Povezujem se s tistimi, ki v končni fazi vedo več
od mene, da se tudi jaz kaj naučim. Ne učim več jaz in se ne povezujem več s tistimi, ki vedo
manj od mene. V medijskem svetu se mi zdi, da je še posebej pomembno, da veš, s kom se
povezuješ in si na tekočem.
Zaslutila sem, da ti je izpopolnjevanje eden izmed ciljev.
Ja. Ravnokar razmišljam, da bi vpisala magisterij, smer produkcija.
Kakšna bi bila tvoja idealna služba?
Najbolj se vidim kot producentko v filmu in na televiziji, pri kakšni oddaji. Zato razmišljam da
bi se vpisala tudi na magisterij. Na tem tudi največ delam in se povezujem s temi ljudmi. Sem
pa s tem začela lani in še ženska sem. Je pa to še vedno moški poklic in je ful težko včasih
nekomu, ki ima ful izkušenj kaj reči, sploh če si ti koproducent in ga nato še plačaš. Tko, da me
moraš poslušati, ne glede a ti je kul ali ne.
Katera področja ti predstavljajo prioriteto trenutno?
Prioriteta sedaj mi je kariera oz. poslovna pot. Želim si ta finančni vidik sfurati, saj se mi zdi,
da te to tudi najbolj omejuje pri vseh ostalih stvareh – stanovanje, avto itd. Do konca leta sem
si dala rok, da probam mal poštimat. Finance so osnova. Rad bi bil neodvisen od staršev, ampak
hkrati ko jih prosiš za tistih 2 0€ si še vedno odvisen. Ne moreš jim rečt, daj mi mir … stara
sem 30 let, pusti me. Vseeno pa te prosim za denar čez 3 mesece. Pač ne moreš čisto iti, se
odklopiti.
Pa te obremenjujejo take situacije?
Ma malo me vseeno. Pol leta nazaj sem doma malo rešila, sem jim rekla naj mi dajo mir in da
se bom odločila tako kot bom jaz sama hotela. Pa kako bom preživela, lej če sem 29 let
preživela, bom tudi nadaljnjih 30 preživela. Če sem se odločila za to pot, bom pač mogla zdaj
na začetku mal potrpet. Najhuje se mi zdi, da si noben ne predstavlja kaj točno ti delaš. In lažje
je biti pameten potem za druge. Potem se pa soočam še s tem problemom – če bi ti rad delal kot
novinar, producent in ta trenutek nimaš nobene ponudbe … je vedno ta dilema, a naj grem sedaj
nekaj delat kar mi ni tok pa preživim, hkrati pa če bi šla v redno službo, ne bi mogla zraven
vseh teh stvari početi in bi bila spet na nuli. Komaj sem dobila neke kontakte, ampak če bom
zdaj nekam šla delati, ne bom mogla tega potem. Šla bi v službo, ampak potem nikoli ne bom
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mogla tega. Potem pa štukam zraven z raznoraznimi projekti, npr. kotalkanje, tak pasiven
zaslužek, nimam nič dela, grem za eno uro tja kotalkat in mi starši plačajo. Dejansko pa dobim
na koncu isto kot če delam kot novinarka in tuhtam za računalnikom. Isto dobim ven, samo me
noben ne zafrkava. Ker mi ni primaren zaslužek si lahko tudi izmišljujem ceno. Kar je tudi neke
vrste svobode.
Na kaj pa si najbolj ponosna?
Najbolj ponosna sem, da sem šla v produkcijo, v filme. Letos sem zmontirala 90 minutni film.
To da sem šla iz te cone udobja. Prej sem delala stvari, ki so mi bile domače in sem vse znala.
Tu sem pa prišla do točke, ko sem prišla do problema in ga nisem znala rešit in kaj naj sedaj
naredim. Sem mogla iti preko sebe, se zjokat. Sodelavec mi je reku, da sem rekla da bom
naredila in da pač moram dokončat, je bil jezen name, rekel znajdi se … Sem morala prositi za
pomoč svoje kolege. Sem zgubila 1 mesec mojega življenja, mislim nekdo bi vse to naredil v
enem tednu. Sem se pa nenormalno naučila. Sploh ko nekomu rečeš ja, da boš opravil delo,
potem se pa vprašaš ali je bilo to pametno. To mojo vztrajnost vidim kot prednost.
Hvala za tvoj čas in srečno!
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Priloga D: Intervju št. 3
Kako bi se na kratko predstavila?
Stara sem 30. Živim malo tu malo tam po cesti. Imam tako delavno mesto – sem turistična
vodnica, tko da malo v tem hotelu malo v unem, malo na relaciji Štajerska–Ljubljana,
Ljubljana–Koper oz. tam kjer je delo, tja grem. Dva meseca na leto v Grčiji, dva meseca na leto
sem v Kopru, dva meseca na leto sem v Ljubljani in vmesni čas sem povsod po malo. Opisala
… hm … iznajdljiva verjetno. Tista dva meseca, k sem v domačem kraju recimo, da živim z
mamo pa bratom. Oče je na projektih pa občasno pride domov, občasno ne, občasno gre mama
živet skupaj z njim. Tisto nam je bolj baza, k smo vsi bolj na teh prekarnih zaposlitvah. Ful
redko se zgodi, da smo vsi v hiši. Hiša je tam, mi se menjujemo.
Kakšna je bila tvoja izobrazbena pot?
Če začnem pri osnovni šoli … sem jih zamenjala pet. Samo to je dolga zgodba, bom o tem kdaj
drugič. Po osnovni sem se vpisala na srednjo turistično, nato sem šla v Koper študirat
zgodovino. Želja od osnovne dalje – da bi poučevala zgodovino. In sem šla dodatno delat tudi
pedagoške predmete, sem si jih plačala 1700 €, vse naredila, diplomirala, dobila certifikate. Vse
lepo in prav, a glej ga zlomka, ravno takrat sprejmejo ZUJF – prepoved zaposlovanja v javnem
sektorju. Sem si rekla, brezposelna nočem biti, zato sem s kalkulacijo nekak naštudirala, da na
povprečni srednji šoli rabijo pol profesorja zgodovine, najbolj klasična kombinacija, sem šla
potem študirat še geografijo – ker pol profesorja pa pol profesorja je pa že en cel profesor.
Doštudirala geografijo, ZUJF so ukinili, ampak še vedno sem bila nekako ven iz sistema …
Prišli so ven tisti programi za zaposlovanje mladih diplomantov, jaz sem bila pa že bolj na meji.
Še vedno upam na neko zaposlitev v šolstvu, to kar sem upala že od začetka, ampak … se mi
zdi da če bi denar za poštne znamke pri pošiljanju prošenj porabila za loto listke, bi bil to malo
bolj pametno uporabljen denar.
Glede na povedano ti je »prekarno delo« torej precej poznano?
Ja, precej. Oče je v gradbeništvu, delal je dolga leta za SCT, pred tem tudi za druge firme.
Ampak potem, ko je bil avtocestni križ končan v Sloveniji ni bilo več projektov zanj in od takrat
naprej dela v tujini, od projekta do projekta. So obdobja, ko ima ogromno dela, nikoli pa se ne
ve iz meseca v mesec ali se bo projekt še nadaljeval ali ga bodo šikanirali. So pa tudi dolga
obdobja, ko si išče druge projekte, dolga obdobja brezposelnosti vmes. Že k sm vidla pri njemu,
kako je to potekalo, vsekakor mi to ni bilo všeč in mi je grozno, da sem jaz sedaj v tem, sicer v
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popolnoma drugi stroki. Neke druge alternative nimam, razen to, da bi bila doma, česar pa tudi
nočem. Mama pa ima doma neke vrste gostilno, ki pa ji tudi ne gre najbolje in jo bo tudi verjetno
zaprla. Ona se je bolj z očetom selila. Pa saj se trudi s to gostilno, samo ne gre. Ne vem, ali je
lokacija problem ali kaj drugega …
Za srednjo šolo in smer študija si se potem odločila sama?
Ja, sama. To me je veselilo in je bila moja strast že od osnovne šole. Jaz sem se odločila že v 7.
razredu OŠ, da bi bila učiteljica zgodovine. Sem se pa sama pri sebi poigravala z mislijo, da bi
bilo mogoče pametneje iti študirat kaj drugega, recimo kaj dobičkonosnega, kjer bi bila služba
zagarantirana. Ampak na koncu se odločaš med tem ali boš šel nekaj delat, kar te res zanima in
probal biti dober v tem, ali pa nekaj kar boš imel totalen odpor že od samega začetka, potem pa
našel neko službo, ki te ne bo zanimala že v osnovi. Tko da probala sem, res pa je da v 7. razredu
OŠ nisem kalkulirala ZUJF-a.
Kako si doživljala obdobje šolanja, dijaških in študentskih let?
Fajn mi je blo, ker sem imela cilj pred sabo. V bistvu mi je bilo super. Imela sem vse izpite že
predčasno končane, ker sem začela delat zlo zgodaj z 18 leti poleti v Grčiji. Meni je bil vedno
cilj, da faks čim prej nardim, kar pa ni bilo težko, ker sem študirala nekaj, kar me je ekstremno
zanimalo. Mi je bilo super … Težava je potem, ko si misliš …dobr sj so bli tud eni izpiti k so
bli zlo zlo težki, pa neke stvari k si vedu da jih ne boš nikoli več v življenju uporabljal …
določeni predmeti na maturi alpa določeni izpiti na faksu, ampak vedno s tem ciljem, to moram
naredit, to je moj cilj, vse sem naredila, kar je bilo v moji moči, potem pa tisti hladen tuš pa
končaš pa vidiš da ni vse v tvoji moči.
Verjetno nam je generacija naših staršev predala sporočilo, da nam bo dobra izobrazba
zagotovila tudi dobro službo …
Ma ja, saj tudi neka psihična stabilnost … Jaz sem se dostikrat pogovarjala s svojim očetom –
moja starša sta me imela precej mlada, 19 in 20 let, nista imela stanovanja, oče je še študiral,
mama je itak prezgodaj zanosila pa ni potem šole dokončala in jaz sem ju vprašala, kaj za vraga
jima je blo, da sta me v takih nestabilnih pogojih nasploh, obdržala. Oče je reku, lej, smo živeli
v takem obdobju, ko smo imeli vsega zadosti, jaz sem vedel, da ko bom končal faks, bo
zaposlitev takoj, stanovanja za mlade družine sploh niso bla vprašljiva in si imel neko socialno
varnost. Na videz neka nestabilna situacija, ampak so imeli socialno in ekonomsko varnost. Kar
moja generacija absolutno nima. Deset let sem starejša kakor onadva takrat, pa nimam ne pol
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toliko varnosti, kot sta jo onedva imela v najstniškem obdobju. Se mi pa zdi, da je bilo manj
ljudi s tako visoko izobrazbo kot takrat. Je pa tudi res, da ne glede na to, da je bilo manj ljudi z
mojo izobrazbo, tudi moji kolegi, ki so šli v akademske vode, delajo s projekta na projekt.
Institucija dobi projekt, ki traja pol leta in potem so 20 % na enem projektu, 30 % na drugem,
iz meseca v mesec in so prekarni delavci tudi več 10 let, preden jih ta institucija zaposli.
Prekarno delo naj bi v velikih primerih predstavljalo neko vmesno fazo, v kateri se
delavec in delodajalec lahko spoznata, spozna se delo, okolje … Ampak vprašanje je, do
katere mere je to vmesna faza.
Ja, če traja 10 let, po mojem to ni več vmesna faza.
Je bila visoka izobrazba v vaši družini pomembna vrednota? Si kdaj čutila pritisk, da
moraš biti recimo najboljša v šoli?
Znanje je na splošno v naši družini vrednota. Takrat, ko sm se odločala za faks, recimo zaradi
finančnih razlogov, nisem hotla it študirat, ker je bilo ravno obdobje, ko oče ni imel projektov
in sem se zavedala stroškov, ki s tem pridejo. Pa mamo super sistem zastonj študija, samo še
vseeno najemnina in ostali stroški … Pa je oče rekel, lej Nadja probaj, če ne drugega boš vidla
zaradi žurov, zaradi socialnih vez … Najslabše je to, da sploh ne probaš. Ni pritiskov, znanje
je pomembno in je vrednota, ampak ne da bi bili pritiski. Pač probaj. Če ti je všeč, super. Če ti
ni, potem imaš še zmeraj izbiro.
Ali bi se danes odločila za kaj drugega?
Ne bi. Delala sem vse tisto, kar me je res veselilo. Če bi spremenila izbiro, sploh ne vem v
kateri smeri bi spremenila. Ker potem pridejo faktorji, kjer nisi ti več odgovoren za njih oz. ne
moreš vplivat na njih. Če bi vedla, da bi tukaj pristala kjer sem pristala - pa imam zelo rada
svoje delo, bi mogoče res šla takoj po srednji šoli to početi. Ne bi se potem rabila šolat še
dodatnih 10 let, da sedaj počnem nekaj, za kar je potrebna srednješolska izobrazba. To je pa
totalen non-sense.
Kako bi pa opisala svoje trenutno delo?
Razgibano, ni samo enega dela. Delam večinoma v turizmu, nekaj malega poučujem tudi na
Ljudski univerzi (OŠ za odrasle, čeprav moji mulci niso ravno odrasli). Veliko prilagajanja,
nenehne spremembe, nikoli ne veš, kje boš spal, kdaj boš prišel nazaj. Po eni strani mi je super,
po drugi strani pa malo utrujajoče, sploh če imaš partnerja, z njim rezerviraš počitnice in mu
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potem rečeš, da ne moreš it. Drugače pestro, zanimivo, skos se moraš nekaj novega učit, kar mi
je blo na začetku super, v izziv, po 10+ letih bi pa rada mogoče, da si začnem oblikovat tudi kaj
svojega življenja. Trenutno prilagajam vso svoje osebno življenje delu, sedaj bi pa rada delo
prilagajala svojemu osebnemu življenju in imela toliko manevrskega prostora. Da bi rada tudi
na drugih področjih kaj rasla. Zaenkrat še nič ne kaže na to.
Kdaj si potem dejansko začela delati kot vodnica?
Z 18 leti sem začela delati kot predstavnica v Grčiji. Podobno delo, a ne čisto isto. Licencirana
vodnica sem pa ene 4–5 let. Več kot 10 let izkušenj. Problem je, ker je delo sezonsko. Poleti se
lahko raztrgaš, pozimi pa gledaš v zrak. Pozimi so razni projekti pa s STO sodelujem na
turističnih sejmih, učim, tu pa tam odvodim kakšno predavanje, delavnice. Ampak to je bolj
krpanje lukenj kot kaj drugega. Delam pa kot samostojna podjetnica.
Iščeš drugo zaposlitev, si na preži? Kako se počutiš pri trenutnem primarnem
delodajalcu?
Recimo, da je trenutni delodajalec eden izmed večjih in boljših poslovnih partnerjev, kjer vlada
fer odnos, ampak na žalost je tudi tukaj, ker gre za turizem, sezonsko delo. Precej naporne so
njhove ture, če bi samo za njih delala, bi se mi možgani skisali, zato ker je preveč vožnje in
vsega. Zato rabim še kaj drugega zraven delat, da se mal odpočijem od tega. Sicer imam zelo
rada to delo, ampak vseeno. Drugače pa ja, pišem prošnje. Meni je še vedno cilj, da pridem v
šolo. Nisem obupala nad tem ciljem. Letos sem poslala tri. Dve zavrnitvi sem že dobila, tretjega
odgovora še ne, ampak glede na to, da je bilo pred parimi meseci, verjetno nič ne bo. Meni je
super, da sem v tej panogi, da je trenutno res dovolj dela – turizem v Sloveniji cveti in sem zelo
vesela, da delam to kar delam in da sem šla čez ta izobraževanja. Ne glede na to, kakšna licenca
katere stopnje je zahtevana, zgodovina in geografija sta precej povezani s tem. Ne morem pa
tega večno početi. Jaz si ne predstavljam, ko bom stara 60 let, da bom še vedno skakala gor pa
dol z avtobusa, pa kombi vozila, ker to je tudi fizično naporno. Imamo tudi ture po 12 ur, poleti
tudi več. Pa si na avtocesti, ki se nikamor ne premakne in to je tako dan za dnem. Tudi
družinskega življenja si tako ne predstavljam. Meni je super, da sedaj to delam in ne rabim
sprejet vsakega dela, da ne rabim delat v bar, kar mi absolutno ne bi ležalo, pa ne da bi imela
karkoli proti temu delu, ampak ker jaz nisem tak tip in nimam potrpljenja. Všeč mi je, da
zaenkrat imam delo, itak če bi mi bila sila, bi sprejela karkoli, ampak trenutno mi tega ni treba,
zato se res prijavljam na delovna mesta, ki so nekak za mojo izobrazbo in v sklopu mojih želja.
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Kako si doživljala vstop na trg dela kot turistična vodnica? Kakor slišim takole »na cesti«,
je med turističnimi vodniki kar velika konkurenca …
Ne vem, nekaterim delodajalcem sem poslala prošnjo, prišla na razgovor in sem jim bila všeč.
Ne doživljam, da nas je preveč, problem je sezonskost. Takrat, ko je sezona, bi se mogel klonirat
in it na 10 kosov in takrat nas je premalo. Pozimi pa vsi malo gledamo v luft. Še večji problem
je, če nisi ravno iz Ljubljane, zato ker če si v Ljubljani lahko ti prideš hitro in odvodiš en sprehod
po centru za 50€. Če si pa iz bolj odročnega dela, pa toliko porabiš samo za bencin. Ta odročnost
in koncentracija turistov le na točno določenih območij sta problem. Saj pravim preveč … v
sezoni nas primanjkuje, pozimi nas je preveč.
Imaš potem raje strnjena vodenja v bolj eksotične dežele, npr. Egipt?
Ne vem, drugače je. Ne morem reči boljše, ne morem reči slabše. Recimo, april, maj, junij sem
delala v Sloveniji kot nora in sem rabla it v Grčijo zato, da sem se spočila od Slovenije. Potem
sem pa morala priti v Slovenijo, da sem se spočila od Grčije. Vsaka destinacija ima malo
drugačne specifike. Lepota tega dela je tudi ta, da malo menjuješ kraje in okolje. Drugače ne
rasteš. Pri vseh drugih zaposlitvah se mi zdi, da lahko nekak napreduješ. Pri našem delu pa se
mi zdi obvladanje novih destinacij tisto, preko česar lahko napreduješ. Vsaj v glavi si tako
gradiš mozaik napredovanja.
Kaj trenutno najbolj pogrešaš pri svojem delu?
Občutek varnosti – to, da si ne morem privoščiti bolniških, to ne obstaja. Kolega mi je rekel, da
je najboljše zdravilo za bolezen odprtje s. p.-ja. Nekoč sem računovodkinjo zelo naivno
vprašala, če bom jaz imela plačan dopust. Pa me je pogledala, ja če si ga boš plačala, ga boš
imela. In isto za božičnice in vse ostale dodatke. Ne, jaz ne morem rečt, danes me glava boli,
na bruhanje mi gre … pa sem že hodila v takih razmerah, da sem prišla sicer na kraj, poslala
turiste na eno kavico, šla v lekarno, se nafilala s tableti in vodila dalje. Tu pri meni ne obstaja,
da bi zbolela. Sploh si ne predstavljam, da bi si nogo zlomila. To pa sploh ne bi mogla delat,
kako bi si plačala… Kakšna porodniška. Sploh si ne predstavljam niti tega. Tu pa verjetno
potem nastopi konkurenca, ker takoj k si zunaj, te ljudje ne kličejo eno leto in pozabijo nate. Ni
to, da bi te delovno mesto čakalo. Krediti … Ne pridejo v poštev. Mislim, mogoče ja. Ampak
še vseeno je to tako nestabilno. V tem sektorju se tako malo rabi, pa se lahko vse obrne.
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To, da je včasih težko reči ne, sem ugotovila tudi že z nekaterimi drugimi prekarnimi
delavkami. Na začetku je težko reči ne. Kot da bi vedli, da je za nami pet drugih, ki čakajo
v vrsti …
Ja, pa saj te skenslajo.
Mogoče nas to prisili v to, da potem privolimo v nekatere stvari, v katere drugače ne bi.
Jaz sem imela na začetku problem s tem. Vendar, ko te poleti kliče deset agencij, greš lahko
samo na en konec. Probaš vzpostavit nek fer odnos, s tistimi najožjim poslovnimi partnerji, ki
jih imaš in z njimi dobro funkcionirat. Jaz sem prepričana, da tako hitro ne bodo pozabili name.
Ampak, če bo nekdo prišel na moje delovno mesto bodo pa tudi. Saj klonirati se pa ne moreš.
Uh, še ene pomanjkljivosti sem se spomnila. Nikoli ne veš točno, koliko boš zaslužil. Moje delo
je zelo odvisno od vremena. Prejšnji teden je deževalo in je šlo 200 € v zrak, ker dva dneva
nisem delala, na katere sem zelo računala, sploh sedaj v visoki sezoni. Nikoli ne veš, kakšen bo
saldo na koncu meseca.
V bistvu je pa prav ta ekonomska varnost osnova za socialno varnost in pravzaprav
splošno kvaliteto življenja. Kakšno je tvoje mnenje?
Uh, seveda. Tu gre za popolno negotovost. Saj ne veš, a boš delal ali ne boš. Od tega, da računaš
na turo pa ti potem odpade, ti pa si vse splaniraš, da jo boš odvodu. Do tega, da se zmeniš s
prijateljico da greš na kavo pa se že odpravljaš pa te kličejo s pisarne Čuj Tina a bi ti mela dons
eno turo pa pogledaš na uro, kaj tisto turo k se je začela pred pol ure … ja neki smo zafrknli. In
potem, ker hočeš ohraniti fer odnos do firme in sodelavcev, greš pač odvodit. Saj mogoče na
začetku ni problem, samo ko pa to postane tvoj lifestyle, ko to ni več začasno, ampak je 10 let
in več, pa je problem kombinirat svoje osebno življenje s tem. Nesigurnost na vseh področjih.
Se ti zdijo prekarne oblike zaposlovanja, edine možnosti za mlade in seveda tudi nekatere
druge družbene skupine, da si pridobijo nekaj delovnih izkušenj?
Absolutno ne. Meni se zdi grozno, ko malo primerjam z drugimi državami. Zdi se mi, da imamo
zelo nefleksibilne pogoje za zaposlovanje. Obstajajo recimo te avtorske napotnice, ampak moje
delo kot turističnega vodnika menda ni avtorsko in poleg tega je obdavčeno za 45 %. Ni nekih
pogodb za res kratek čas, 1 dan in adijo. Na tem področju bi se lahko ogromno izboljšalo. In to,
da vsaki mesec plačujemo v državno blagajno 300+ € ne glede na to ali imamo delo, to je nek
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sistem, ki je za nas definitivno neugoden in ne verjamem, da ne bi mogel imeti boljše oblike.
Če jo imajo druge države, zakaj je ne bi mogli imeti še mi.
Se ti zdijo delodajalci preveč ali premalo zahtevni?
Odvisno od delodajalca. Kar se tiče študentskega dela – prek tega sem delala precej – absolutno
preveč. Ti si bil tam prek študenta, od tebe pa so zahtevali čist isto odgovornost kot od redno
zaposlenih. Ne samo odgovornost, tudi količino ur. To je nesprejemljivo. Če imaš zaposleno
osebo imaš zaposleno osebo in tudi nanjo preloži odgovornost, saj jo tudi več plačuješ, in
prispevke in vse. Študenta imaš pa za pomoč, ne pa za redno zaposlitev. Ali pa ga zaposli, da
se mu vsaj začnejo šteti prispevki, delovna doba …
Se ti zdi izobrazba pomembna na trgu dela? Izkušnje ali izobrazba?
Ma kaj pa vem … mogoče izobrazba, bolj v smislu nekega osebnega cilja. Da delodajalec vidi,
da si neki začel pa tudi končal, da nisi pustil na sredi, tko da nek pokazatelj vztrajnosti vsekakor
je. Če bi jaz cel faks samo študirala in ne bi delala, tudi ne bi bila sedaj tu, kjer sem. Tisti, ki so
samo študirali in si niso nabrali niti dneva študentskega dela, so na žalost še sedaj doma. Neka
kombinacija se mi zdi, zato se mi študentsko delo zdi super zadeva, da ti res oboje omogoča.
Študentsko delo bi se moglo veliko bolj ceniti. Ko sem pisala prošnje in sem imela v turizmu
circa 5 let izkušenj, pa so mi rekli, ja niste še delala, zato ker je šlo pač za študentsko delo.
Enemu podjetju sem prav odpisala, da ne razumem, kaj mislijo s tem, da jaz nisem bila
zaposlena pri enem podjetju, ampak sodelujem z večimi podjetji in v Sloveniji in v tujini, že
več kot 10 let. Vendar ne prek redne zaposlitve, ampak preko prekarne oblike. To je tudi
odgovor, ki ga dostikrat dobim. Na žalost celo od slovenskih javnih uradnih institucij. Da ti
zaradi prekarnega dela rečejo, ja, ampak niste bila zaposlena. Po mojem je to bolj izgovor, ker
v pisarnah sedi recimo temu ena stara šola, ki ima že svoje poglede ampak ja tisti, ki prihajamo
od zunaj in smo že videli malo sveta. V tujini te prej ne zaposlijo, če si menjal premalo delovnih
mest, pri nas je pa problem, če si jih preveč oz. da počneš preveč stvari hkrati. In ti očitajo da
nisi bil zaposlen in te zaradi tega ne vzamejo v službo. To je bedasto prve vrste.
A si kdaj doživela kakšno negativno delovno izkušnjo?
Odnos določenih podjetij, tudi klima, ki vlada v Sloveniji na splošno. Ker sem dosti v tujini,
lahko malo primerjam … Tu vlada neko negativno vzdušje. Je treba skos gledat, kaj je narobe,
kdo je kriv, z nekim zadirčnim tonom, skos vlada stanje napetosti. To gre včasih v popoln
absurd. Za eno podjetje, ki ga ne bom poimenovala, je skos Tina, zakaj imamo pritožbo, zakaj
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nisi posredovala. In nato so mi poslali pritožbo in v pritožbi je pisalo, da je bil problem, da je
bil pesek vroč. Ja, pesek na plaži avgusta je vroč. Če smo bolj specifični, ni bil niti pesek, ampak
so bili kamni. Ampak z nekim takim zadirčnim tonom, češ, zakaj nisi nič naredila. A je res treba
tok nervoze, tok ene zadirčnosti, dajte se umirit. Sploh če pridem iz Grčije, tam je res vse na
tranquila tranquila (op. Mirno), priti nazaj v to klimo, k vlada tako vzdušje. Ni prijetno. So pa
tudi ostala podjetja, ki so me naučila ceniti samo sebe in moje delo, ker je bil odnos popolnoma
drugačen. Recimo na letnem sestanku za razliko od drugih podjetjih, ki ti naštevajo, kaj je vse
narobe. Ko pa sem prišla k temu mojemu glavnemu poslovnemu partnerju na sestanek, sem si
že mislila, joj kaj bo vse narobe spet. Pa so mi rekli, Tina super si delala, sedaj pa ti nam povej,
kaj lahko mi naredimo zato, da bomo boljše delali, daj nam povej kakšne informacije s terena
… To je pač super, da se zavedajo, itak vodniki smo mi njihovi partnerji in ne podrejeni in če
nam bi znal prisluhniti o tem, kako se imamo na terenu, bi bila potem njihova storitev boljša.
To je tisto, kar jim zelo manjka. In sčasoma se potem lahko odločiš, za koga boš šel vodit. Ne
greš vodit za vsakega, sploh za tistega, za katerega veš, da boš čakal potem plačilo še pol leta
ali več. Par delodajalcev je tudi na črni listi, ko veš, da boš čakal pač na plačo. Meni sicer potem
so plačali, ampak na srečo nisem bila odvisna samo od njih. Sem se pa pogovarjala s puncami,
ki so imele otroke v vrtcu pa niso mogle vrtca plačat pa take. Prispevke si moraš vseeno
plačevat, osebe v pisarnah ti še vseeno govorijo, daj še mal počakaj, saj še ni tko hudo.
Dajva iti sedaj še malo na prihodnost. Imaš podporo svoje primarne družine? Kako pa
tvoj partner gleda na tvojo zaposlitev?
Glede moje družine … spodbudo ja, ker je oče na istem in popolnoma razume. Glede partnerja
pa ne vem. Sedaj sem pač v novi zgodbi, ker vse ostale so propadle – saj jih ni bilo toliko, pač
bla je ena. Bomo videli, kako se bo odvijalo. Na začetku vsi rečejo, ja ni problema razumem,
to je pač tvoje delo. Ampak potem se počasi izkaže, da ne razumejo. Bomo videli, on ni prekarc.
Prejšnji partner je bil recimo akademik, je bil lepo v javni upravi zaposlen. Je rekel, ja ja Tina,
jaz te podpiram, nimam nič proti, da delaš v turizmu, ampak, a si lahko do 4 doma. Amm, tko,
ja, na Bledu sem, ne bo šlo, ne morem priti prej. Ja ja sj razumem, ampak samo kaj pa prazniki
… ja to je meni glavna sezona. Saj na začetku razumejo, ampak bomo videli, kako se bo sedaj
s tem trenutnim partnerjem razvijalo. Ta vikend naj bi šla kao na morje, pa sem mu jaz že
povedala, da bom najverjetneje vse tri dni delala pa mu že neki ni prav. Če bi se lahko zmenila
za poldnevno turo … Jaz razumem, da imajo določena pričakovanja, urniki se križajo … Na
začetku vsi rečejo, da razumejo, potem pa, ko vidijo, kako je v realnosti, pa pač zelo težko
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sprejmejo, če niso sami v tem. Še posebej, ko ti potem rečejo pa saj ti nisi redno zaposlena, saj
lahko rečeš ne.
Kako vidiš svojo prihodnost? Kaj si želiš? Kaj ti predstavlja prioriteto ?
Če bi bila možnost v šolstvu, takoj podpišem. Glede na to, da se zavedam, da ta verzija ni
najbolj realna, čeprav puščam odprte možnosti, sem ugotovila, da se zelo težko vidim v
kolektivih. Toliko sveta sem dala čez in so države, kjer delavca, ki je pripravljen delat nadure,
ne da samo cenijo, ampak ga vprašajo, prosim ali bi bila pripravljena podaljšati. To, da ti plačajo
naduro je samoumevno. Ni samoumevno, da ostaneš, ampak te lepo prosijo za to. Zelo težko
se najdem v Sloveniji s to mentaliteto, da bi bil moj nadrejeni nekdo, ki ima dosti bolj zaprta
obzorja in ko res ne vidi dva koraka naprej ali pa dela nekaj, kar je slabo za firmo. Od delavcev
pa istočasno pričakuje da bodo delali za minimalno plačilo oz. garali. V teh kolektivih se
absolutno ne najdem in teh kolektivov je absolutno preveč. Za minimalno plačilo boš še to pa
to pa to, pa tja te bomo poslali, pa na tečaj ruščine, pa še uniformo … o nekem doplačilu pa ni
govora. Pa tudi o tem da znotraj firme vladajo res napeti odnosi, kot da se ljudje bojijo za svoja
delovna mesta. Prideš, to je moj vrtiček in ne tikaj. Sem poslušala tudi od punc, ki so šle delat
v agencije, da so jim sodelavke metale polena pod noge, ker se je vsaka bala za svoje delovne
mesto, da bi bilo ogroženo. Tega si absolutno ne želim. Se bojim, da si bom mogla ustvarit
svojo delovno mesto, če mi ne bo uspelo priti v šolstvo oz. upam, da bom nekoč našla nek
kolektiv oz. delovno mesto, kjer bom lahko rekla, da se da tudi nekaj produktivnega narediti,
ne samo da je tista negativnost, kako obvarovat svoj vrtiček, ne glede na to, komu škodiš. Če
bi hoteli poskrbeti za razvoj, bi se dalo zelo veliko produktivnega narest. Jaz nimam izkušenj v
pisarni, ampak bi si jih želela, nekdo pa jih mogoče nima iz terena in zakaj ne bi to združili.
Bi se bila pripravljena preselit tudi v tujino, dolgoročno?
Jaz sem živela v tujini. V Italiji, v Turčiji, v Grčiji cca. 4 mesece na leto, moj oči živi po tujini
v različnih državah. Recimo, da je več plusov na strani Slovenije. Poleg tega, da imamo zastonj
šolstvo in ob koncu študija nimaš kredita za plačat, da je vse blizu in dostopno, da Ljubljano
lahko prekolesariš in si na drugem koncu. Pač ta majhnost, bližina podeželja … ne kot npr. v
Torontu, kjer rabiš 3 ure, da sploh prideš ven iz mesta, iz Slovenije si pa že zdavnaj ven.
Recimo, da mi Slovenija s tega vidika ustreza in znam prepoznat pozitivne stvari Slovenije.
Čeprav me muči, da ni napredka. Ker recimo v tujini, k so moje kolegice, nobena od njih ni bila
več kot 5 let na istem delovnem mestu, ker so vse napredovale in to na zelo dobre pozicije.
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Medtem ko v Sloveniji nekje začneš, od tam gor je pa precej nemogoče, razen če imaš kakšne
veze. Ko malo primerjam tiste, k so šli v tujino, so dosti bolj napredovali kot bilo kdo, ki je
ostal tu v Sloveniji. Pa ne bi rekla, da so kaj bolj delavni, iznajdljivi ... Recimo, ta prepih na
katerem stoji Slovenija, da ji gre tudi trenutno turistično zelo v redu, da pač imam trenutno
veliko dela, to me drži tukaj. Pa izkusila sem že tujino. Vem, kako zgledajo delovni urniki v
Italiji in mi niso všeč.
Torej kariera je prioriteta?
Ne. Dejansko preživetje in plačevanje položnic. To, da hočeš na koncu meseca plačat položnice
je daleč od tega, da bi bila to neka baš kariera.
Nisi pa obupala?
Ma ne, itak da ne. Saj delo kot tako imam zelo rada in všeč mi je kar počnem. Samo, kot sem
že rekla, tega ne bom mogla do 60. leta počet in kaj potem, kam naprej, kam napredovati. Tok
časa sem že v tem, been there, done that … kaj pa lahko več iz tega? Probala sem iti že v različne
pisarne, pa je bilo tako rivalstvo, da se res nisem našla tam. Klima je bila obupna, da sem šla
kar lepo nazaj na teren. Trenutno sem tukaj, kam me bo poneslo ne vem, puščam si odprte
možnosti.
Na kaj si najbolj ponosna?
Mogoče na to, da nikoli nisem bila obupala. Na zavodu sem bila ravno tri mesece vsega skupaj,
da sem lahko kandidirala takrat na ta prvi izziv. Ponosna sem, da sem skos grizla, da sem skos
bilo kdaj sem rabila delo, sprejela najbolj obupna dela, ki je bilo, samo da je bilo. Skos sem
nekaj delala. Mencam, grizem, se trudim. Čeprav ni to nek dosežek, če se poleti raztrgaš od
dela, pozimi pa životariš. Mislim ni ravno, da životarim … Pozimi grem za dva meseca na
Tajsko, pa mi ni nič hudega tam. Eni pa delajo celo leto, da si lahko privoščijo tri ali dva tedna
dopusta. To je pozitivno, da res lahko grem za dva meseca nekam pozimi in nimam slabe vesti.
Ali bi še kaj dodala?
Mogoče res to fleksibilnost glede zime. So ljudje v rednih službah, ki se trudijo za dva tedna
dopusta. Po drugi strani pa tudi moj delovnik ni ravno 8 urni, ker če bi šla šteti ure, bi jih bilo
precej več. Edino to, da ljudje turističnega vodiča vidijo samo tiste dneve, ko si na terenu pa je
teh recimo 150, na pamet govorim. Ne upoštevajo pa tega, da se jaz za eno turo učim prej dva
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meseca. Ni to samo tisti en teden, ko si dejansko na turi, ampak je ogromno nekih priprav, ki
jih ljudje ne vidijo.
Hvala za tvoj čas in srečno!
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Priloge E: Intervju št. 4
Kako bi se na kratko opisala?
Stara sem 26 let. Ravnokar dokončujem magisterij iz področja pedagoških ved. Trenutno sem
zaposlena kot spremljevalka otroka s posebnimi potrebami na enem od vrtcev v prestolnici, in
sicer za skrajšan določeni delovni čas. Drugače nisem iz Ljubljane, a tu živim že skoraj 7,8 let.
Všeč mi je Ljubljana. Vedno je kaj za počet. Živim v stanovanju, ki si ga delim še s štirimi
drugimi sostanovalci. Opisala bi se lahko kot vedoželjna. Rada raziskujem nove kraje, berem
knjige, sem v naravi … Nisem v zvezi.
Kakšna je bila tvoja izobrazbena pot?
Po končani osnovni šoli je bilo nekako logično, da grem na gimnazijo. Ker sem bila pridna,
imela dobre ocene. Po končani gimnaziji sem se odločala za študij v smeri socioloških oz.
psiholoških ved, ker me je to vedno zanimalo, a za psihologijo ne bi nabrala dovolj pik in
pedagoška znanja so bila nekakšna mešanica obojega. Sedaj moram samo še magistrirati.
Si šla po izobrazbenih stopinjah svojih staršev?
Kaj pa vem. Mami ima končano srednjo poklicno šolo, oče pa fakulteto. Predvsem njemu je
znanje pomembno in posledično tudi visoka izobrazba. Ker naj bi bila ključ do dobre službe.
Čeprav to ni ravno tko dandanes, saj vsi vemo. Visoka izobrazba ti ne garantira več dobre
službe. Čeprav je tudi dobra služba relativna. Vsakemu je pomembno kaj drugega. Ampak ja,
bolj sem se menda vrgla po očetu.
Kakšni so bili torej spomini na leta šolanja?
Osnovnošolska so tekla mirno. Gimnazija je bila na nek način stresna, sem se kar matrala, da
sem jo izdelala. Po drugi strani pa se je odprlo novo poglavje druženj, spoznavanje novih ljudi;
sem se mal bolj odprla svetu. Študij je bil pa sploh lušten, ena sama milina. Veliko poudarka
na osebni rasti, psihologiji, super profesorji. Vmes sem tudi začela bolj potovati, sem vidla,
kako je drugje. Res sem bila zadovoljna. Pa še na ''svojem'', stran od staršev, kar je bil takrat
poseben čar.
Po povedanem, sklepam, da si bila torej malce pod pritiskom staršev ali se motim?
Mogoče malo. Ko sem bila na gimnaziji, sem razmišljala, da bi se prepisala na lažjo šolo, pa so
sicer rekli, da lahko če to želim, ampak vem, da bi bili razočarani nad mano. Pač tak občutek.
114

Da sem obupala. Obupam pa ne kar tako. Ne očetova, ne materina družina niso bili visoko
izobraženi, zato si je oče prizadeval, da bi jaz, kao potencial, prilezla višje. Cilj učenja je bila
vedno dobra zaposlitev.
Bi se danes odločila drugače?
Verjetno bi se. Mogoče bi šla študirat nekaj v smeri turizma, s katerim sem pogosto povezana
kot popotnica pa tudi kot delavka. Sem delala kot študentka. Nekaj let nazaj sem razmišljala,
da bi šla delat izpit za turističnega vodnika, a sem nekako skalkulirala, da se mi ne izplača, saj
sem bila s takratno zaposlitvijo – čeprav prek študentske napotnice – zadovoljna. Ampak danes
izobrazba sploh nima take zveze s službo kot nekoč.
Kako bi opisala svoje trenutno delo, za kakšne vrste delo gre?
Trenutno sem zaposlena kot spremljevalka otroka s posebnimi potrebami v vrtcu. Ker imam
pogodbo za določen čas s skrajšanim delovnikom, to pomeni, da delam vsak dan 4 ure, in sicer
od 9.00 do približno 13.00. Moja naloga je spremljanje otroka, ki ima odločbo otroka s
posebnimi potrebami. V bistvu sem še zmeraj v skupini in sem kot nekakšna tretja vzgojiteljica.
Občasno skočim tudi v kakšno drugo skupino, še posebej, če se kam odpravljajo izven vrtca.
Delo je poučno, je v sklopu moje izobrazbe, a po drugi strani stresno, saj si kot spremljevalec
nekje vmes. Nisi ne vzgojitelj, nisi pa tudi kar en, saj si aktivno del skupine. Nimaš toliko moči,
po drugi strani jo pa moraš imeti, da si sploh uspešen. Verjamem, da je veliko odvisno od
kolektiva. Sama se srečujem prav s tem, da vsak od strokovnega kolektiva pričakuje od tebe
nekaj drugega, hkrati pa hitre spremembe na bolje. Kar je pri delu z ljudmi na splošno ful težko.
Si zadovoljna z delom?
Jah, tko bom rekla. Nisem ravno. Saj se tolažim, da je to še vedno moje področje in si nabiram
dragocene izkušnje … Ampak s 300 € na mesec – zahtevana je namreč le osnovnošolska
izobrazba – se enostavno ne da preživeti. Moram poudariti, da sem se za to opcijo odločila, ko
sem dopolnila 26 let in izgubila študentski status in posledično zaposlitev. Takrat sem v paniki
pošiljala prošnje in tam dobila. Sprva sem bila vesela … Ker sem več prostega časa želela
porabiti za magisterij. Ampak glede na stanje na mojem delovnem mestu in izkupiček na koncu
meseca, se pač ne izplača. Od izkušenj ne moreš živeti. Že kot študentka sem delala kot
prostovoljka, prav z namenom nabiranja izkušenj. Sedaj po koncu faksa pa se mi zdi žalostno
delati za drobiž. Čeprav je kao nekje treba začeti.
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Si bila v to obliko na nek način prisiljena?
Ja in ne. Po eni strani ja, ker si želim finančne neodvisnosti. Nisem se hotela preseliti v domači
kraj, saj si brez zaposlitve dolgoročno ne bi mogla privoščit življenja v prestolnici. Po drugi
strani pa to spet ni bila taka sila. Vem, da bi mi starši pomagali, ampak enostavno si ne želim
njihove pomoči. Malo sem trmasta glede tega. Pač vem, da bi mogla pri teh letih sfurat že sama.
Zato pač vztrajam pa probam sama. Ampak ja, na nek način neke druge izbire takrat nisem
imela. Doma pa tudi nisem hotla bit. Ker sem se navadila Ljubljane in mi življenje tu ustreza.
Sklepam, da je finančna nestabilnost največja pomanjkljivost tvojega dela?
Ja. To itak. Še dobro, da sem imela našparano in sedaj jemljem iz varčevalnega računa. Pač
življenje v Ljubljani ni poceni, tega se zavedam in jemljem v zakup. Ampak to vsakodnevno
ubadanje z denarjem pa res izčrpava. Še kot študentka sem dobila več ven – če odštejemo
dohodnino. Pa ja, odnosi so tudi bolj tko tko, kot sem že prej rekla. Si nekje na dnu hierarhije,
kar mi je sicer logično, ampak malo več podpore kolektiva ne bi škodilo. Pri otrocih, še posebej
težavnih, je pač treba biti dosleden in vzgojiteljice morajo biti med samo povezane. Na isti
valovni. Tega tle ful manjka, in precej časa sem rabila, da sem to sprejela in se ne krivim več
za to.
Vidiš kako prednost vseeno?
Kot sem že rekla – izkušnje. Še posebej, ker gre za res specifičen primer, s katerim se doslej
tud še nisem srečala. Veliko prostega časa. Res pa je, da me sedaj poleti porabijo tudi za vse
dopuste, bolniške. Potem je pa še vprašanje časa in denarja. Ko imaš čas, po navadi ni financ.
Ko pa imaš finance, pa nimaš denarja. Ta paradoks me tu najbolj moti. Vikende in praznike
imam frej, kar je glede na prejšnjo zaposlitev v turizmu, luksuz. A kakor sem rekla. Enkrat je
čas, pa ni denarja. Drugič denar je, pa ni časa. Sicer so mi omenjali, da če bi se izpopolnjevala
za predšolsko vzgojo, bi me lahko zaposlili tudi drugje, kot vzgojiteljico. Ampak menim, da si
glede na sam kolektiv niti ne želim ostati tu.
Trenutno iščeš drugo zaposlitev? Na kakšen način?
Pa bi rekla da ja. Zadnje tedne sem sicer bolj pasivna, saj dokončujem magistrsko nalogo.
Drugače pa sledim oglasom na internetu, socialnih omrežjih, Zavodu, tudi preko vez in
poznanstev mal povprašam. Ampak vem tudi da me prav ta magisterij nekoliko drži nazaj, saj
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je zdj pri boloncu nekak zahtevano, da nardiš še 2. stopnjo. Se mi zdi, da bom potem imela vsaj
dokončan fix faks. Pa bom jst mirna, pa ne bom rabila vsakič objasnjevat, kaj mi še manjka.
Potem se ti zdi »papir« pomembnejši od izkušenj?
Ne pomembnejši. Samo osnova. Sploh če si nekje na sredini in ne dokončaš. Drugače pa
poznam kar nekaj ljudi, ki nima nobenih delovnih izkušenj in se kar težko znajdejo na trgu dela.
Predvsem se razlikujejo njihova pričakovanja od realnosti. Pričakujejo preveč, ker preveč
stavijo na papir. Zato do neke mere podpiram kombinacijo študija in študentskega dela, ampak
samo do določene meje, ker sama še predobro vem, kako te lahko kot študenta izkoristijo.
Kako so pa zaposleni tvoji starši?
Oba sta zaposlena za nedoločen čas. Bolj kot problem tipa zaposlitve, vidim delovni čas pri
njiju. Saj ima eden izmed njih dopoldanski fiksen urnik, drugi pa troizmensko delo. Kar ni
ravno v prid družinskemu življenju.
S kakšnimi težavami si se srečevala in se še srečuješ pri vstopanju na trg dela?
OK, trenutno se mi zdi, da me ovira magisterij. Res si ga želim dokončati. Tako zavoljo sebe,
staršev in tudi pri iskanju službe. Malo sem jezna, ker se mi zdi, da se preveč delovnih mest
zasede na podlagi vez in poznanstev. Pač sama nimam toliko vez, hkrati tudi osebno nisem za
veze, saj se mi zdi pomembneje, da se za delo izbere osebo, ki jo delo veseli in poseduje
zahtevane kompetence, ne pa ker je sestrična od direktorja. Kljub temu, pa bi verjetno tudi sama
zagrabila, če bi mi kdo ponudil kaj drugega. Dejstvo je, da nas je preveč visoko izobraženih, še
posebej v VIZ-u. Zato se je treba znati predstaviti, pokazati, kaj ponujaš in v čem se razlikuješ
od ostalih.
Se počutiš kompetentno in konkurenčno na trgu dela?
Drugače se. Ampak sem včasih preskromna do sebe in se nekako nočem izpostavljati. Recimo,
da se še učim te suverenosti in trženja svojih kompetenc na trgu dela.
Ti je izraz ''prekarno delo'' poznan?
Je. Zdi se mi, da se zadnja leta ful govori o tem. Tudi v medijih. Pač gre za dela, ki niso za
nedoločen čas. Kjer ni ekonomske, socialne varnosti. Kjer ne veš, ali boš naslednji mesec ali
čez naslednjih nekaj mesecev še imel službo ali ne. Težko planiraš.

117

Poleg pomanjkanja socialne in ekonomske varnosti, vidiš pomanjkljivosti še kje drugje?
Kaj pa prednosti?
Po mojem je ekonomska varnost osnova za tudi druge pomembne stvari v življenju. Od nakupa
stanovanja, avta, potem lastna družina. Skratka neko mirno življenje. Se pa zavedam, da je v
nekaterih poklicih prekarno delo oz. delo po pogodbah stalnica in morda nekaterim to ustreza.
Prednost je seveda, ker si v določenih primerih lahko sam organiziraš življenje… nisi suženj
urniku, čeprav jaz recimo sem. Ker v drugem časovnem obdobju ne morem izgubljenih ur notri
prinesti. Potem se pa špila še mal na karto otrok, da z njim vzpostaviš odnos, rutino. Se ne
moreš lih zmišljevat. Pravzaprav se mi zdi še bolj neumno, ker delam samo 4 ure na dan, a si
zaradi te časovne omejenosti počutim ful nesvobodno. Zdaj poleti je še kul, k ostane kaj dneva.
Da pa bi bila recimo več dni frej skupaj in bi potem notri prinesla. To se kao ne da.
Si bolj na strani tistih, ki prekarne oblike dela podpirajo ali tisti, ki mu nasprotujejo?
Problem je, ko se izkorišča. Ko delaš redno delo pa te plačajo prek podjemne recimo. Ali pa te
nočejo zaposliti. Mene so izbrali ravno zato, ker imam izkušnje na področju dela z otroki, sem
šolana, sem primerna za delovno mesto. Pride jih ceneje da me zaposlijo kot spremljevalko kot
pa pedagoginjo. Samo razlika v plači je precejšnja. Dokler je človeku ok, je v redu. Problem je,
ker včasih nimamo izbire. Še težko se je pa zmišljevat, k veš da je več drugih pripravljenih
sprejet to delo pod njihovimi pogoji. In se ne bodo odločili zate. Ma jst sm bolj proti k za.
Potem mladi druge izbire pravzaprav nimajo, kakor pa da požrejo in poskusijo, potem
pa upajo na najboljši iztek po končani pogodbi?
Na nek način smo mal stisnjeni v kot. K bi vsi radi da mamo ful izkušenj in najboljšo izobrazbo,
plačali bi nas pa vse skp nč. Mislim, da je premalo vlaganja v kadre nasploh, ker imajo
delodajalci v glavi – in posledično tudi mi –da smo zamenljivi. Da se ni vredno trudit ker lahko
vedno najdejo nove. Kar je čist zgrešeno. Tuki so verjetno tudi korenine v ideji prekarnega dela.
Vidiš delodajalce kot preveč ali premalo zahtevne?
Oboje. Preveč ravno zato, ker bi najraje radi, da smo odlični na faksi z 10 leti izkušenj, po
možnosti ne študentskih. Včasih pa premalo, ker velikokrat vidim, da kdo zaseda delovno
mesto, za katerega ni usposobljen, s čimer vpliva tudi na druge sodelavce. Ampak tuki so
ponavadi spet veze zadaj.
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Vidiš mlade dandanes kot aktivne ali pasivne?
Ma meni se zdi, da kolikor so čez nas govorili en čas, da smo kar aktivni. Tudi kadar se
pogovarjam s prijatelji, kolegi vidim, da se ukvarjajo z različnimi stvarmi, četudi so že končali
šolanje. Pač so odprti, hočejo se naučiti več … Ne zdi se mi, da bi jamrali doma in jokali, da ni
služb in so nemočni. Pa tud ful se dogaja – vsaj v Ljubljani – in je ful lahko najti nekaj, kar te
zanima.
Opažaš kakšne pomanjkljivosti pri delovno-pravni zakonodaji? Recimo posebej za tvoj
primer.
Moram reči, da glede na to, da sem zaposlena v vrtcu je to še zmeraj javna uprava, kjer se je
pač neki predpisov treba držat. Je drugače kot recimo pri privatniku, kjer se lahko muti. Tako
da kar se tiče samih postopkov je blo vse po predpisih in ok. Problem se mi zdi bolj v stopnji
izobrazbe. Ker mislim, da bi bilo delo, ki ga opravljam za nekoga brez pedagoške izobrazbe,
zelo težko in oteženo. Ampak tukaj gre pač tudi za mojo osebno izbiro, da sem v to delo
privolila. Se mi pa nasplošno zdi problematično zaposlovanje prek podjemnih pogodb – sem
nekaj mesecev delala tudi preko teh ali s. p. Kjer ni nobene varnosti. Nekaj časa pa se je celo
promoviralo kot alternativna rešitev zaposlovanja, k se je mal preveč razpasla.
Ste doživeli kakšno negativno izkušnjo, k bi jo želeli deliti?
Hm … Dve sta zelo podobni, kot sem delala še kot študentka. Prvo je bilo delo v šanku, bila
sem ravno na začetku faksa. Delala sem ponoči, na žurkah, vikende. Ne bom poudarjala, da je
bilo že delo samo ponoči dovolj zahtevno. Spomnim se, da je bilo ravno izpitno obdobje in sem
bila zombi kakšen mesec. Ampak vse ok, sem sfolgala, ni bilo tako napačno spet. Problem je
bil, ker je šel delodajalec v stečaj. Težko prigaranega denarja od nikjer. Potem so se šle te neke
tožbe študentskega servisa in po enem letu so mi izplačali 600 € iz njihovega rizičnega sklada.
Res sem se nagarala za ta denar in 600 € se ne sliši dosti, a za študentko v 1. letniku je bilo
ogromno. Kasneje se je zgodilo podobno tudi pri delu v neki drugi turistični firmi, privatnik.
Tistega denarja nisem videla nikoli. Ker je bila uradno uvajalna doba, delodajalec zame ni oddal
napotnice in zopet sem en mesec imela 2 službi, izdahnila skoraj in se na koncu obrisala pod
nosom. Sem pa na splošno ugotovila, da vsi delodajalci gledajo samo na to. da boš čim cenejši.
To se mi je dogajalo pri različnih tipih zaposlitvah. Žalostno.
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V kakšnem odnosu ste s primarno družino danes?
Doma sem bolj malo, a smo redno na zvezi. Želijo, da čimprej magistriram. Pač, saj me
podpirajo, a mi dostkrat tudi navržejo, kaj so oni že pri mojih letih dosegli. Če ''dosegli'' pomeni
imeti svoje stanovanje, avto in nek reden dohodek. Kar me mal znervira, ampak ravno na ta
način me spodbujajo, da iščem dalje, nekaj primerno svoji izobrazbi in interesom. Po mojem
bodo oni bolj pomirjeni kot jst, če bom kdaj našla redno službo.
Kako vidite svojo prihodnost?
Megleno. Najbolj kristalna stvar v bližnji prihodnosti je magistriranje. Kaj bo za tem, ne vem.
Potem strokovni izpit VIZ. Zelo si želim svojega stanovanja ali vsaj prostor, kjer bi živela sama.
Zdaj sem v obdobju k delam tudi na sebi, zato nekako nočem preveč planirati, ampak uživati v
sedanjosti. Je pa definitivno eden izmed glavnih ciljev najti redno službo za poln delovni čas,
ki mi bo omogočala preživetje, ker na dolgi rok tako ne bom sfolgala. Ko bo to pod streho, bo
pa vse ostalo lažje.
Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosna?
To, da sem iskrena. Do sebe, do drugih. Priznam si, kadar zmorem in kadar ne. Predvsem sem
pa trmasta, kar pomeni, da se ne vdam kar tako. Zato tudi tu še nisem rekla zadnje besede.
Hvala za pogovor in veliko sreče!
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Priloga F: Primer kodiranja
Kako bi se na kratko predstavila?
Stara sem 29. Živim malo tu malo tam
po cesti. Imam tako delavno mesto –
sem turistična vodnica, tko da malo v
tem hotelu malo v unem, malo na
relaciji
Štajerska
– Ljubljana,
Ljubljana – Koper oz. tam kjer je delo,
tja grem. Dva meseca na leto v Grčiji,
dva meseca na leto sem v Kopru, dva
meseca na leto sem v Ljubljani in
vmesni čas sem povsod po malo.
Opisala…hm…iznajdljiva verjetno.
Tista dva meseca k sem v domačem
kraju recimo da živim z mamo pa
bratom. Oče je na projektih pa občasno
pride domov, občasno ne, občasno gre
mama živet skupaj z njim. Tisto nam je
bolj baza, k smo vsi bolj na teh
prekarnih zaposlitvah. Ful redko se
zgodi da smo vsi v hiši. Hiša je tam, mi
se menjujemo.

29 let

Starost

Malo tu malo tam
Turistična vodnica
Tam, kjer je delo
tja grem
Iznajdljiva

Poklic

PODATKI O
INTERVJUVANKI

Osebnostna
Lastnost
_____________

Oče dela na
projektih

Dom je baza

Zaposlitev
staršev
Odnos s starši
danes

PRIMARNA
DRUŽINA

Kakšna je bila tvoja izobrazbena
PRIMARNA
pot?
DRUŽINA
Izobrazba staršev
Če začnem pri osnovni šoli…sem jih Zamenjala pet 0Š
_____________
zamenjala pet. Samo to je dolga
zgodba, bom o tem kdaj drugič. Po Srednja turistična
Potek
šola
osnovni sem se vpisala na srednjo
izobraževanja
turistično, nato sem šla v Koper
Študij
zgodovine
študirat zgodovino. Želja od osnovne
dalje – da bi poučevala zgodovino. In Dodatni pedagoški
IZOBRAŽEVANJE
sem šla delat tudi pedagoške predmete,
Pomen
predmeti
sem si jih plačala 1700€, vse naredila,
izobraževanja na
diplomirala, dobila certifikate. Vse Lastno financiranje
trgu dela
______________
lepo in prav, a glej ga zlomka, ravno
takrat sprejmejo ZUJF– prepoved
VSTOP NA TRG
zaposlovanja v javnem sektorju. Sem si
DELA
Faktorji pri izbiri
rekla, brezposelna nočem biti, zato sem
dela
_______________
s kalkulacijo nekak naštudirala da na
ZUJF
povprečni srednji šoli rabijo pol
IZOBRAŽEVANJE
profesorja zgodovine, najbolj klasična
kombinacija, sem šla potem študirat še
Pomen
geografijo – ker pol profesorja pa pol
izobraževanja na
profesorja je pa že en cel profesor.
trgu dela
Študij geografije
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