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POVZETEK
Mladost je ţivljenjsko obdobje, v katerem posameznik prehaja iz otroštva v odraslost,
oziroma v obdobje, v katerem sprejema vse pomembnejše druţbene vloge. Ţe v
mladosti se razvijajo socialne vešĉine in sposobnosti za prevzemanje statusa odrasle
osebe na razliĉnih podroĉjih. Opisal bom enega najzahtevnejših prehodov iz mladosti
v odraslost, to je prehod iz šolanja v svet dela. Šele uspešen prehod v stabilno
zaposlitev mlade postavi med enakopravne ĉlane druţbe. Zaposlitev jim zagotavlja
socialno in ekonomsko neodvisnost, hkrati pa jim daje moţnost dolgoroĉnega
naĉrtovanja kariere, druţine, bivalnih razmer in drugo. Najveĉji problem mladih, ki
prehajajo iz študija v zaposlitev pa je brezposelnost. V današnji druţbi vse veĉ mladih
izobraţenih ljudi ostane brez zaposlitve. Brezposelnost, še posebno dolgotrajnejša,
ni problematiĉna le zaradi umešĉanja v sistem dela, temveĉ zato, ker mladi, ki dlje
ĉasa ne dobijo zaposlitve, psihološko trpijo, si ustvarijo slabo samopodobo in dobijo
obĉutek nesposobnosti obvladovanja ţivljenja. Gledano z makroekonomskega vidika
pa je brezposelnost mladih tudi slaba izraba delovnih zmoţnosti, saj mladi prihajajo iz
izobraţevalnega sistema in so nosilci novega znanja ter bodo na trgu še dolgo ĉasa.
Ključne besede: psihologija mladostnikov, izobraţevalni sistem, brezposelnost, trg
dela, ĉloveški kapital
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Jugendzeit ist eine Phase, in der die Einzelperson aus dem Kindesalter in das
Erwachsensein übergeht, beziehungsweise die Zeit, in der alle wichtigeren
gesellschaftlichen Rollen akzeptiert werden. Schon in der Jugendzeit werden
Sozialkenntnisse und Fähigkeiten für die Annahme des Status des Erwachsenen auf
verschiedenen Gebieten entwickelt. Hier wird einer der anspruchsvollen Übergänge
aus der Jugendzeit in das Erwachsensein beschrieben, das ist der Übergang aus der
Schulung in die Welt der Arbeit. Erst mit dem erfolgreichen Übergang in die stabile
Berufstätigkeit wird die Jugend zwischen den gleichrangigen Mitgliedern der
Gesellschaft gestellt. Die Berufstätigkeit versichert ihnen soziale und ökonomische
Unabhängigkeit, gleichzeitig aber gibt sie ihnen die Möglichkeit einer langfristigen
Karriereplanung, Planung ihrer Familie, Daseinssituationen und anderes. Das größte
Problem der Jugend, die aus dem Studium in die Berufstätigkeit übergeht, ist aber
die Arbeitslosigkeit. In der heutigen Gesellschaft bleibt immer mehr gebildeter
Jugend ohne die Berufstätigkeit. Die Arbeitslosigkeit, vor allem die langdauernde, ist
nicht nur wegen der Einordnung in das Arbeitssystem problematisch, sondern auch
wegen der Behauptung, dass die Jugend, wenn sie eine längere Zeit keine Stellung
findet, psychologisch leidet, sich ein schlechtes Selbstbild bildet und kriegt das Gefühl
der Unfähigkeit der Lebensbeherrschung. Aus dem makroökonomischen Aspekt ist
die Arbeitslosigkeit der Jugend auch eine schlechte Ausnutzung der
Leistungsfähigkeiten, denn junge Leute kommen aus dem Ausbildungssystem und
sind die Träger neuer Kenntnisse, die auf dem Markt noch lange bleiben werden.
Schlüsselwörter: die Psychologie der Jugendliche, das Ausbildungssystem, die
Arbeitslosigkeit, der Arbeitsmarkt, das Menschenkapital
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1 UVOD
Mladostništvo ali s tujko adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in
zaĉetkom odraslosti. Razvojno obdobje se zaĉne s predpuberteto in puberteto,
obdobjem pospešenega telesnega razvoja, vkljuĉno z razvojem reproduktivne
zrelosti, ki sledi intenzivni telesni rasti, in se nadaljuje v pozna dvajseta leta. Zrelost
je stanje ali obdobje v ţivljenju, ko posameznik doseţe raven delovanja (telesnega,
ĉustvenega, socialnega in moralnega) odraslega. Zrelosti posameznik ne doseţe na
vseh podroĉjih razvoja soĉasno (Zupanĉiĉ, 2004, str. 511).
Izbira poklica pri posameznikih poteka postopno in se zaĉenja ţe pred obdobjem
mladostništva. Razliĉni avtorji so opredelili nekaj razvojnih obdobij v poklicnem
razvoju. Ginzberg razlaga razvoj poklicnega odloĉanja skozi tri obdobja (Zupanĉiĉ,
2004, str. 583-584):
 Domišljijsko obdobje se starostno prekriva z otroštvom. V tem obdobju otroci
pridobivajo podatke o razliĉnih poklicih in o njih fantazirajo.
 V zgodnjem in srednjem mladostništvu se posamezniki navadno nahajajo v
obdobju preizkušanja, prehodu iz domišljijskega v realistiĉno obdobje
poklicnega odloĉanja. Najprej ocenijo poklicne moţnosti z vidika presoje svojih
zanimanj, kasneje pa se zavedajo tudi izobraţevalnih zahtev in pomembnosti
individualnih znaĉilnosti posameznika pri opravljanju razliĉnih poklicev.
 Do spremembe od manj subjektivne k bolj realistiĉni izbiri naj bi prišlo na
prehodu v pozno mladostništvo. Zato je to obdobje imenoval realistiĉno. Zanj je
znaĉilno, da posameznik intenzivno raziskuje poklice, ki so mu v danem okolju
dostopni, jih primerja s svojimi interesi, sposobnostmi in vrednotnimi
presojami, se osredotoĉi na doloĉen poklic in za specifiĉno sluţbo v tem
poklicu.
Ko pa se mladostnik poskuša zaposliti, pride do problemov. V sodobni druţbi prihaja
do bistvenih sprememb pri prehodu mladih na podroĉje dela in v zaposlitev, saj ti
postajajo kompleksnejši in bolj diferencirani kot v preteklosti. Za temo sem se odloĉil
zato, ker bom tudi sam vstopil na trg dela in se sooĉil s problemi današnje mladine.
Namen diplomske naloge je oceniti dejansko stanje na Koroškem in opisati teţave, s
katerimi se mladina na Koroškem sreĉuje pri prehodu iz šolanja v zaposlitev. Opisati
ţelim naš izobraţevalni sistem in dejavnike, ki vplivajo na prehod iz šolanja v
zaposlitev, trg dela na Koroškem, trg dela mladih in organizacije, ki pomagajo mladini
pri prehodu v zaposlitev. Pokazati ţelim kazalnike uĉinkovitosti pri prehodu iz šolanja
v zaposlitev. Na koncu pa ţelim predstaviti izboljšave in rešitve.
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Hipoteza 1: Prehod iz šolanja v zaposlitev je kompleksen proces, pri katerem
nastaja brezposelnost mladih, podaljševanje šolanja, osipništvo iz šol.
Hipoteza 2: Izobrazba je pomembna pri vstopu na trg dela.
Odgovoriti bom skušal na naslednja vprašanja:
 Kakšen je izobraţevalni sistem v Sloveniji?
 Ali je prehod iz šolanja v zaposlitev uĉinkovit?
 Kakšni so trendi na trgu dela na Koroškem?
 Kakšno je število kadrovskih štipendij?
 V katere programe se je smiselno vpisovati v prihodnosti?
 Katerih poklicev primanjkuje in katerih ne?
 S kakšnimi teţavami se sreĉujejo mladi pri prehodu iz šolanja v zaposlitev?
 Katere organizacije pomagajo mladim pri prehodu v zaposlitev?
 Ali imajo mladi dovolj informacij in podpore pri prehodu v zaposlitev?
 Kakšno stopnjo brezposelnosti imamo na Koroškem?
 Katere so prednosti in slabosti mladih na trgu dela?
 Ali se mladi zavedamo pomembnosti prehoda iz študija v zaposlitev?
Za zbiranje, analizo ter interpretacijo podatkov v raziskovalnem procesu,
potrebujemo razliĉne tehnike in instrumente. Za mojo raziskavo so najbolj primerne
naslednje metode: delo z dokumentacijo, analiza primarnih in sekundarnih virov,
deskriptivna (opisna) metoda in komparativna (primerjalna) metoda. Cilj dela z
dokumentacijo je analiza doloĉenih procesov, ki mi bodo sluţili za ugotavljanje
obstojeĉe situacije, z analizo virov si bom pomagal pri opisovanju splošnih pojmov iz
izobraţevanja, zaposlovanja, ki jih bom kasneje primerjal s konkretnim primerom iz
Koroške regije.
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2 ODRAŠČANJE MLADIH IN IZOBRAŢEVALNI SISTEM V RS
Otroštvo, mladost in prehodi v odraslost so ţe nekaj desetletij teme, ki vznemirjajo
javnost, druţbene institucije, politiko in znanost v zahodnem svetu. V zadnjem
desetletju ali dveh so spremembe odrašĉanja in ţivljenjskih potekov spet v ospredju
druţbene pozornosti. Spet smo priĉe velikih sprememb: današnja generacija vstopa v
odraslost drugaĉe kot vĉerajšnja, podaljšuje se izobraţevanje in ekonomska
odvisnost od staršev. Vstop v zaposlitev in v obdobje starševstva se pomika v pozna
dvajseta ali v trideseta leta ţivljenja.
Velikih pretresov pa ne doţivlja samo mladost, ampak tudi odraslost in njeni klasiĉni
instituciji, kot sta delo in druţina. Klasiĉna mladost dijakov in študentov postaja celo
vedno bolj enotna in enovita. Pretresi se pomikajo v pozno mladostništvo oziroma
zgodnjo odraslost. Zdi se, da je danes v krizi standardni koncept odraslosti in ne veĉ
samo mladost. Posledica so globoke spremembe v individualnih biografijah, procesih,
institucijah in v priĉakovanju ljudi o njihovem ţivljenju (Ule, 2008, str. 12).
2.1 OPREDELITEV MLADOSTNIŠTVA
Dedni zapis v genih posamezniku omogoĉa razvoj in rast, okolica pa ga v vsakem
ţivljenjskem obdobju postavlja pred številne odloĉitve, zahteve in priĉakovanja. Tako
okolica kot genetika omogoĉata prehod iz enega v drugo ţivljenjsko obdobje.
Mladostništvo je eno izmed ţivljenjskih obdobij med otroštvom in odraslostjo in ga
pogosto imenujemo tudi adolescenca. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) deli
adolescenco na tri obdobja:
1. zgodnje: od 10. do 14. leta,
2. srednje: od 15. do 19. leta,
3. pozno: od 20. do 24. leta.
Ker se otroci še niso sposobni sami preţiveti, so odvisni, zašĉiteni in navezani
najpogosteje na svoje starše. Veĉina odraslih poskrbi sama za svoj obstoj, se
samostojno odloĉa in tako postaja eksistenĉno neodvisna. Moĉna navezanost na
starše zbledi, saj se krepi navezanost na partnerja, kasneje pa tudi na otroke in skrb
zanje. Ker je mladostništvo zaznamovano s prehodom iz otroštva v odraslost, imajo
mladostniki še vedno nekatere znaĉilnosti otrok in ţe nekatere znaĉilnosti odraslih. V
tem obdobju pa vsak posameznik razliĉno in postopno duševno in socialno dozoreva
v odraslo osebo.
Pri vsem tem pa ne smemo zamenjevati izraza adolescenca s puberteto, saj je
adolescenca proces duševnega in socialnega dozorevanja, puberteta pa je proces
pospešenega telesnega razvoja. Pri dekletih puberteta obiĉajno poteka od desetega
do trinajstega leta, pri fantih pa od dvanajstega do petnajstega leta, kjer posameznik
biološko dozori.
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Kljub biološki zrelosti pa traja še veliko ĉasa, da posameznik izoblikuje osebnost
odraslega in je sposoben popolnoma skrbeti zase in svoje otroke, zato adolescenca
traja še veĉ let po puberteti. Marsikateri avtorji pa poudarjajo, da je adolescenca
''proizvod'' hitrega razvoja naše civilizacije. Tako velike razlike med biološko in psihosocialno zrelostjo ni v nobeni drugi kulturi. Pred stoletjem nazaj so dekleta biološko
zrelost v povpreĉju dosegle pri šestnajstih letih, pribliţno v istem obdobju pa so
dozorele tudi psiho-socialno, saj so se pri teh letih ţe poroĉile, delale in skrbele za
svoje otroke. Danes pa dekleta v povpreĉju biološko dozorijo pri dvanajstih letih,
psiho-socialno pa šele med triindvajsetim in osemindvajsetim letom. Med biološko in
psihosocialno zrelostjo pa je obdobje mladostništva, ki zajema postopno dozorevanje
in odrašĉanje (Viĉiĉ, 2002, str. 80-81).
2.2 RAZVOJNE NALOGE V MLADOSTNIŠTVU
Razvojna naloga je naloga, ki se pojavi v doloĉenem obdobju posameznikovega ţivljenja
kot rezultat njegovega telesnega razvoja, druţbenih zahtev v njegovem okolju ter
osebnih aspiracij in vrednot posameznika samega. Razvojne naloge konkretno
predstavljajo znanja, spretnosti, stališĉa, naĉine vedenja, ki jih mora posameznik
usvojiti v doloĉenem obdobju svojega ţivljenja in v doloĉenem druţbeno-zgodovinskem
kontekstu. Uspešno obvladovanje razvojnih nalog v posameznem razvojnem obdobju
vodi do socialnega odobravanja, predstavlja prilagojeno vedenje v druţbi, na ravni
posameznika pa prispeva k njegovemu subjektivnemu zadovoljstvu in zanj predstavlja
ugodno pripravo oz. izhodišĉe za uspešno obvladovanje razvojnih nalog v naslednjem
razvojnem obdobju. Po drugi strani neuspešno obvladovanje posamezne ali veĉ
razvojnih nalog vodi posameznika k splošnemu nezadovoljstvu s samim seboj, do
druţbenega neodobravanja njegovega vedenja in poveĉuje verjetnost, da bo imel v
prihodnosti teţave tudi pri obvladovanju razvojnih nalog v naslednjih razvojnih obdobjih
(Zupanĉiĉ, 2004, str. 512).
Havighurst (1972, str. 33) je predpostavil osem temeljnih razvojnih (ali psihosocialnih)
nalog, ki bi jih moral mladostnik v tem obdobju svojega ţivljenja obvladati, da bi se
njegov nadaljnji razvoj odvijal optimalno. Razliĉni avtorji, ki so opredeljevali razvojne
naloge v mladostništvu, navajajo tudi nekatere druge specifiĉne naloge, vendar se te
bolj ali manj vsebinsko navezujejo na Havighurstove, poleg tega razliĉni avtorji za
pomensko enake razvojne naloge uporabljajo le razliĉne izraze.
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Tabela 1: Osem razvojnih nalog v mladostništvu
Prilagajanje
na telesne
spremembe.

Sprejemanje in razumevanje normativnosti hitrih telesnih
sprememb, sprejemanje lastnega zunanjega videza brez
pretiranih frustracij, razvoj samostojne skrbi za telo in
zdravje, razvoj strategij za uĉinkovito telesno delovanje
(rekreacija, šport, delo, vsakodnevne dejavnosti).

Ĉustveno
osamosvajanje
od druţine in
drugih odraslih.
Oblikovanje
socialne spolne
vloge.

Razvoj ĉustvene neodvisnosti od odraslih in soĉasno
oblikovanje vzajemnih odraslih odnosov z njimi.

Oblikovanje novih
in stabilnih
socialnih odnosov
z vrstniki.

Oblikovanje istospolnih prijateljstev, razvoj socialnih
spretnosti, sodelovalnega vedenja, stabilnih vrstniških
odnosov, avtonomne medodvisnosti v vrstniški
skupini.

Razvoj socialno
odgovornega
vedenja.

Izbira in zavzemanje za druţbene vrednote in cilje v
pluralistiĉni druţbi, ki jim posameznik v svojem vedenju
sledi, kar vkljuĉuje tudi prevzemanje odgovornosti za
druge ljudi in druţbo.

Priprava na
poklicno delo.

Opredelitev poklicnih ciljev, poklicno odloĉanje, izbira
poklica, izobraţevanje za izbrani poklic.

Priprava na
partnerstvo
in druţino.

Razvoj socialnih spretnosti v interakcijah z nasprotnim
spolom, pridobivanje podatkov in izkušenj o partnerskem
ţivljenju, spoznavanje in razumevanje razliĉnih vidikov
partnerskega ţivljenja.

Oblikovanje
vrednotne
usmeritve.

Opredelitev za doloĉene vrednote, oblikovanje
vrednotnega sistema, hierarhije vrednot ter delovanje v
skladu z njimi na podroĉju osebnega ţivljenja.

Prevzemanje istospolne socialne vloge, vadenje vedenja
v tej vlogi – v odvisnosti od kulturnih norm, ki to vlogo
doloĉajo.

Vir: Havighurst (1972, str. 33)
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Slovenska avtorja opisujeta razvojne naloge v mladostništvu kot naslednje (Horvat in
Magajna, 1987, str. 57):
1. ustvariti zrelejše odnose z vrstniki (avtorja pri teh odnosih izpostavljata odnose
z vrstniki obeh spolov, predvsem pa rezultate teh odnosov, tj. vrstniško
sprejemanje in odobravanje mladostnika);
2. oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto (avtorja na tem mestu
kritizirata severnoameriški koncept, saj v sodobni slovenski druţbi tradicionalni
modeli moške in ţenske socialne spolne vloge niso sprejemljivi, vendar
navajata, da se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v vsakodnevnem
ţivljenju ljudi kljub deklarirani demokratiĉnosti in enakopravnosti med spoloma
še vedno ohranjala tradicionalna komponenta te delitve);
3. sprejemanje in uĉinkovito uporabljanje svojega telesa;
4. oblikovanje ĉustvene neodvisnosti od staršev in drugih odraslih (avtorja
poudarjata prehod iz odvisnega k neodvisnemu odnosu in vlogi mladostnika v
druţini ter obojestransko prilagajanje, in sicer tako mladostnika kot njegovih
staršev, na spremembo v medosebnih odnosih);
5. pripravljanje na zakon in druţinsko ţivljenje (avtorja na tem mestu izpostavljata
razvoj sposobnosti empatije, izraţanja ĉustev in reševanja medosebnih
konfliktov med partnerjema);
6. oblikovanje odnosa do dela in priprava na poklicno udejstvovanje (poleg
Havighurstovega opisa te razvojne naloge avtorja dodajata še razvoj
posameznikovih ustvarjalnih zmoţnosti ter oblikovanje odnosa do dela, ki je
mogoĉ preko pridobivanja delovnih navad in uĉinkovitih tehnik uĉenja);
7. oblikovanje lastnega sistema vrednot in etiĉnih naĉel
8. ţelja in sposobnost opravljati druţbeno odgovorne dejavnosti (pripravljenost
odkrivanja za posameznika in druţbo sprejemljivih vrednot, ki mu bodo
omogoĉale delovanje v zapleteni sodobni druţbi).
Kljub nekaterim razlikam v razvojnih nalogah imajo te v vseh druţbah in obdobjih tudi
skupne poteze. Da bi se posameznik razvil v odraslega, se mora osamosvojiti od
primarne druţine, oblikovati uĉinkovite sodelovalne odnose s pripadniki svoje
generacije, ne da bi se jim pri tem podrejal (vrstniška in intimna, navadno nasprotno
spolna razmerja), se odloĉiti in pripraviti (usposobiti) za delo, ki ga bo opravljal v
bliţnji prihodnosti. Ko se sooĉa in spoprijema s temi nalogami, postopno razvija
filozofijo svojega ţivljenja, niz prepriĉanj, standardov in vrednot, ki jim bo v
prihodnosti sledil. Taka usmeritev smiselno ureja njegove odloĉitve in delovanje ter
mu omogoĉa dosledno ravnanje tudi v raznolikem in hitro spreminjajoĉem se okolju
(Conger, 1991, str. 361).
2.3 IDENTITETA
Mladostništvo je obdobje posameznika, kjer se iz otroka razvija odrasla oseba, zato
je oblikovanje lastne identitete osrednji in najpomembnejši proces tega obdobja.
Svojo identiteto si seveda oblikujemo skozi celotno ţivljenje, a je v tem obdobju
najintenzivnejše in najpomembnejše. Identiteto najlaţje definiramo z odgovorom na
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vprašanje ''kdo sem?''. Na to vprašanje pa si odgovarjamo s pomoĉjo podvprašanj, ki
se nanašajo na razliĉna podroĉja ţivljenja (Viĉiĉ, 2002, str. 84):
 ĉlanstvo v razliĉnih skupinah (Komu pripadam?),
 poklicna usmerjenost (Kaj delam? Kaj znam? Kaj ţelim ustvariti?),
 ideološko-vrednostna naravnanost (Kaj mi je pomembno, vredno? Hierarhija
vrednot. V kaj verjamem?),
 sprejemanje razliĉnih socialnih vlog: sošolec, brat, sin, igralec, partner (Kaj sem
komu? Kaj ţelim narediti za drugega?),
 spolna usmerjenost (Kdo me spolno privlaĉi?).
2.3.1 Potek oblikovanja identitete
Identiteta se v mladostništvu oblikuje na veĉ naĉinov (Viĉiĉ, 2002, str. 84-85):
1. Modelno uĉenje: Mladostnik zavestno in nezavedno opazuje druge ljudi in se
od njih uĉi. Te ljudi imenujemo modeli. Mladostniku so modeli predvsem
vrstniki in vzorniki iz medijev. Ne smemo pa zanemariti tudi starše, uĉitelje in
konec koncev tudi trenerje, ki so mladostniku prav tako blizu in s svojim
vedenjem ter pogledom na svet moĉno vplivajo na oblikovanje njegove
identitete.
2. Sporoĉila drugih: Predstavo o tem, kdo smo, si v ţivljenju ustvarjamo tudi na
podlagi mnenj drugih ljudi o nas. V otroštvu si oblikujemo to predstavo
predvsem na podlagi sporoĉil svojih staršev. “Ti si priden!” “Ti si moj!” “Ti si
še majhen!” Takšnih in podobnih sporoĉil sliši otrok nešteto, ţe kar v enem
samem dnevu. Tudi v mladostništvu ni niĉ drugaĉe, vendar se tu pridruţijo še
sporoĉila uĉiteljev, trenerjev, vrstnikov. Prav sporoĉila vrstnikov, so za
mladostnika vse bolj pomembna pri oblikovanju njegove identitete.
3. Eksperimentiranje: Tudi ţe omenjeno eksperimentiranje je pomembno
“orodje” za oblikovanje identitete. S preizkušanjem razliĉnih vlog se lahko
mladostnik laţje odloĉa med tem, kaj bi postal, kaj mu je pomembno, komu
pripada. S tem preizkušanjem naredijo tudi veliko napak, ki odrasle najbolj
motijo: npr. menja tri športe v eni sezoni, bi treniral - ne bi treniral, bi šel na
to ali ono šolo, menjuje partnerje itd. Pomembno je, da imajo ĉim širšo
moţnost izbire, da spoznajo veĉ razliĉnih vlog, ki jih je moţno prevzeti v
ţivljenju. Tista odloĉitev, ki jo bo na koncu sprejel, bo tako bolj trdna.
V podaljšani mladosti mladi spreminjajo svojo identiteto in socialne vloge. Njihova
identiteta in socialne vloge se razlikujejo od bolj labilne strukture identitete
adolescentov in adolescentk in od bolj zavezujoĉih identitet odraslih. V post
adolescenci se ţe ĉutijo bolj zavezani svojim identitetam. Spoznajo tudi, da so vse
mladostniške identitete nujno prehodne in to spoznanje mlade prej frustrira kot
navdušuje. Zavedajo se, da se bodo morali slej ko prej etablirati 1 v eno od
"odraslih" identitet (Poljšak, 2004, str. 83).

1

Etablirati: ustanoviti, postaviti, osnovati nekaj.

7

2.4 SPLOŠNO O IZOBRAŢEVANJU
Za uĉinkovito in uspešno vkljuĉitev v druţbeno ţivljenje in delo ter znanstveni pogled
na svet je potrebno izobraţevanje, ki je dolgotrajen in naĉrten proces razvijanja
posameznikovega znanja, sposobnosti in navad. Izobraţevanje izboljšuje ĉlovekovo
delovanje in razmišljanje, vpliva na njegov intelektualni razvoj in odkriva še neznane
talente. S pomoĉjo vrednot, idej in konceptov se spreminja naĉin mišljenja
posameznika, s tem pa se izboljšuje sposobnost reševanja problemov in postavitev
vrednot. Izobraţevanje predstavlja podlago za razumevanje tradicij in idej druţbe, v
kateri posameznik ţivi, poleg tega pa spoznava svojo in druge kulture, naravne
zakone in razliĉne jezike, ki so nujni za sporazumevanje (Jereb, 1998, str. 92).
Izobraţevanje delimo na splošno in strokovno, pri ĉemer splošno temelji na procesu
pridobivanja znanja in sposobnosti, ki so nujna za ţivljenje, strokovno pa temelji na
pridobitvi poklica, znanja, spretnosti in navad, ki so nujno potrebna za ta poklic.
Strokovno znanje torej naĉrtno razvija posameznikova znanja, spretnosti, navade in
pridobiva strokovne delovne izkušnje. Obe izobraţevanji se med seboj prepletata,
moĉno zabrisane meje pa so predvsem na višjih ravneh izobraţevanja (Jereb, 1998,
str. 177).
V Konvenciji ZN o otrokovih pravicah je med temeljnimi pravicami ravno pravica do
izobraţevanja. V 28. ĉlenu konvencija obvezuje drţave, da priznajo otrokom pravico
do izobraţevanja z namenom, da bi bila izobrazba na podlagi enakih moţnosti
postopoma zagotovljena vsem otrokom. Obvezno, vsem dostopno in brezplaĉno
osnovno šolanje naj bi drţava zagotovila vsem otrokom. Spodbujala pa naj bi tudi
razliĉne oblike srednjega šolanja, tako poklicne kot splošne usmeritve. Pomembno pa
je, da drţava zagotovi tudi denarno pomoĉ otrokom, ki to potrebujejo in jim s tem
omogoĉi dostojno šolanje. Poskrbeti mora za razliĉne ukrepe, ki izboljšujejo kvaliteto
in potrebe šolanja, med njimi tudi ukrep, ki bi zmanjšal osip.
Srednje splošno in poklicno, pa tudi visokošolsko izobraţevanje naj bi bilo
vsakemu otroku in mladostniku dostopno na podlagi osebnih sposobnosti. V 29.
ĉlenu konvencija opredeljuje vrednote, ki naj bi bile vgrajene v izobraţevalne
programe: popoln razvoj otrokove osebnosti, nadarjenosti in sposobnosti, krepitev
spoštovanja ĉlovekovih pravic, kulturne identitete, jezika in nacionalnih vrednot
drţave, razliĉnosti kultur in naravnega okolja ter vzgoja otrok v duhu
razumevanja, miru, strpnosti in enakosti. Pravica do izobraţevanja je toliko
pomembnejša, ker znanje pomembno doloĉa posameznika, njegovo moţnost in
sposobnost umešĉanja v druţbo (Kovaĉ et al. v: Ĉrnak, 2005, str. 125).
Zato je nujno intenzivirati vlogo šole in širiti prostor enakih moţnosti za uspešnost
otrok. Seveda se mora tega zavedati vsaka demokratiĉna in socialna drţava.
Eden najbolj preprostih in hkrati tudi zanesljivih kazalcev zavedanja pomena
izobraţevanja v posamiĉni druţbi je gotovo deleţ BDP, ki ga ta namenja za vzgojo in
izobraţevanje. Za leto 2002 dostopni in z EU primerljivi podatki kaţejo, da
Slovenija za vzgojo in izobraţevanje namenja precejšen obseg sredstev - okrog
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6% BDP. To je sicer manj od veĉine skandinavskih drţav (Švedske, Danske,
Finske), obenem pa tudi veĉ od mnogih ostalih evropskih drţav (Francije, Avstrije,
Italije, Velike Britanije, ĉe naštejemo zgolj nekaj veĉjih). (Kovaĉ et al. v: Ĉrnak,
2005, str. 126).
2.5 IZOBRAŢEVANJE IN IZOBRAŢEVALNI SISTEM
Podroĉje izobraţevanja in usposabljanja je predvsem s pojmom »na znanju temeljeĉa
druţba« kar najbolj neposredno povezano s temeljnimi cilji letnih sredstev (LS). K
opredelitvi tega pojma je prispeval razvoj na podroĉju izobraţevalnih politik, ki mu v
okviru Evropske komisije lahko sledimo v drugo polovico osemdesetih let in je enega
od pomembnih etapnih rezultatov dosegel v White Paper on education and training
(1996). Ob nekaterih drugih novejših dokumentih so za to podroĉje še posebej
pomembne konkretizacije letnih sredstev (2000-2003), ob njih pa ne gre prezreti
procesov, ki so bili spodbujeni izven neposrednega konteksta Evropske komisije in
med katerimi ima osrednje mesto predvsem t. i. bolonjski proces (po 1999; s
predzgodovino, razpotegnjeno vse od 1988) na podroĉju visokega šolstva. Vsi ti
procesi in dokumenti so za Slovenijo pomembni tako zaradi vkljuĉitve v EU kot zaradi
pospeševanja njenega notranjega razvoja. Z današnje toĉke postaja vse bolj
pomembno, da je Slovenija tem trendom in dokumentom v svojih prizadevanjih
sledila ţe vse od zaĉetka devetdesetih let (Zgaga, et al. 2004, str. 1).
Objectives Report poudarja, da sta izobraţevanje in usposabljanje »kljuĉno
prednostno podroĉje v lizbonski strategiji«, v osrednjem delu pa predstavi delovni
program za uresniĉevanje 13 ciljev. Prvih pet ciljev je usmerjenih k izboljševanju
kakovosti in uĉinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja v EU, naslednji
trije poudarjajo širitev in olajševanje dostopa do izobraţevanja in usposabljanja,
zadnjih pet pa njihovo odpiranje navzven. Pri tem dokument zakljuĉuje:
»V novi Evropi druţbe znanja je treba drţavljanom omogoĉiti, da se bodo lahko uĉili
in delali skupaj v vsej Evropi ter da bodo povsod lahko v polni meri uporabljali svoje
znanje. Še posebej na podroĉju visokega šolstva so se ovire mobilnosti in priznavanju
kvalifikacij ţe zaĉele odpravljati, tako s pomoĉjo instrumentov EU (kot so ECTS ali
univerzitetna partnerstva v okviru programa Socrates) kot s pomoĉjo bolonjskega
procesa. Vendar pa na mnogih podroĉjih ostaja še veliko dela. Zato je treba
visokošolske ustanove in druge izobraţevalne oblasti spodbujati k razvijanju bolj
kompatibilnih sistemov kvalifikacij po vsej Evropi in k skupnemu razumevanju tega,
kaj je minimalna raven zahtevane kakovosti za akreditacijo. Okrepiti je treba politike
na podroĉju transparentnosti in priznavanja kvalifikacij. Podpirati je treba razvoj
skupnih diplom in kvalifikacij ter akreditacijskih sistemov, ĉe naj bodo evropske
izobraţevalne ustanove v svetu priznane kot centri odliĉnosti« (European Commission
2004, str. 42).

9

2.5.1 Sekundarno izobraţevanje
Srednješolsko oziroma sekundarno izobraţevanje se deli na tri vrste izobraţevanja
(Slika 1): na splošno, poklicno in strokovno (MŠŠ, 22. 11. 2009a).
1. Srednješolsko poklicno in strokovno izobraţevanje se deli na:
 niţje poklicno izobraţevanje,
 srednje poklicno izobraţevanje,
 srednje strokovno izobraţevanje,
 poklicno–tehniško izobraţevanje,
 poklicni teĉaj in mojstrske, delovodske in poslovodske izpite.
2. Srednješolsko splošno izobraţevanje se deli na:
 gimnazije splošnega tipa (klasiĉna gimnazija),
 tehniške gimnazije,
 strokovne gimnazije,
 ekonomske gimnazije,
 razne umetniške gimnazije.
Srednješolsko izobraţevanje je urejeno z (MŠŠ, 22. 11. 2009c):
 Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list
Republike Slovenije, št. 16/07- uradno preĉišĉeno besedilo in 36/08),
 Zakonom o gimnazijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07- uradno
preĉišĉeno besedilo),
 Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (Uradni list Republike
Slovenije, št. 79/06),
 Zakonom o maturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07 – uradno
preĉišĉeno besedilo),
 Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madţarske narodne skupnosti na
podroĉju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/01 in
102/07 – Zosn-F) in
 Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list Republike
Slovenije, št. 3/07 – uradno preĉišĉeno besedilo).
Tabela 2: Število šol, oddelkov, dijakov in učiteljev v Sloveniji v obdobju
1995 – 2007
Leto
1995/96

šole
154

oddelki
3895

dijaki
102079

učitelji
8143

2000/01

149

4012

100858

8763

2002/03

143

3906

98768

8482

2003/04

143

3925

100132

8640

2004/05

142

3869

98578

8563

2005/06

142

3856

97885

8661

2006/07

142

3560

93073

8408

Vir: SURS (2009)
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»Za srednje šolstvo sta znaĉilni dve strukturni teţnji: na eni strani se poveĉuje vpis v
štiriletne šole, zlasti v gimnazije, na drugi strani pa ostajajo nezasedena razpisana
mesta v srednjih strokovnih in predvsem poklicnih šolah. Ti pojavi se kaţejo
predvsem kot posledice tranzicijskih procesov in jih lahko v doloĉeni meri
pripisujemo povpraševanju na trgu dela. Konkretno se kaţejo v moĉnem zniţevanju
vpisa v šole za doloĉene poklice, kar je pripeljalo tudi do tega, da se razpisi za vpis v
nekatere od njih ne objavljajo veĉ: nekatere šole so spontano prenehale delati (v
doloĉenih programih). To se je ţal pogosteje dogajalo na podroĉju tehniških
poklicev oz. strok, manj pa je znaĉilno za ekonomske, zdravstvene,
vzgojiteljske ipd. poklice. Tu bi ţe lahko govorili o hiperprodukciji, ĉe te šole ne bi
omogoĉale tudi nadaljevanja v razliĉnih smereh terciarnega izobraţevanja. Ti
procesi so v srednjem izobraţevanju še bolj izraziti kot v visokem, ĉeprav je na drugi
strani nedvomno, da so nekatera tehniška podroĉja izobraţevanja – še zlasti tista,
ki so naslonjena na uspešno gospodarsko ozadje – še vedno aktualna in presegajo
krizo vpisnih trendov« (Kovaĉ et al. v: Ĉrnak, 2005, str. 141-142).
Slika 1: Shema sekundarnega in terciarnega izobraţevanja

Vir: MŠŠ (22. 11. 2009b)
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»Poseben problem v strukturi ponudbe poklicnega in strokovnega izobraţevanja je
programska ponudba, ki temelji na preseţeni poklicni strukturi, ki v preveliki meri
izraţa tradicionalno industrijsko oziroma obrtno strukturo poklicev in strok. Kljub
programski prenovi, ki je potekala zadnjih osem let, se v sistemu poklicnega in
strokovnega izobraţevanja le s teţavo in prepoĉasi pojavlja izobraţevanje za
poklice, ki jih terja nov ĉas, še zlasti na podroĉjih, kot so informatika,
komunikacije, razliĉna podroĉja finanĉnega prometa, zavarovalništvo in druge
(osebne) storitve. Ob tem pa ne gre spregledati niti razprav, ki so šle v smeri
razmisleka o ustreznem razmerju med splošnoizobraţevalnimi in poklicnimi
vsebinami v poklicnem izobraţevanju« (Kovaĉ et al. v: Ĉrnak, 2005, str. 142).
2.5.2 Terciarno izobraţevanje
Terciarno izobraţevanje je v zadnjih desetih letih doţivelo korenite spremembe. Leta
1998 se je zaĉel vseevropski proces, znan pod imenom bolonjski proces. Vlade in
univerze po vsej Evropi vlagajo velike napore, da bi do leta 2010 vzpostavile trdno
obmoĉje evropskega visokošolskega izobraţevanja. Evropska komisija podpira cilje
bolonjskega procesa, vendar je mnenja, da je potrebno za uĉinkovit visokošolski
študij poleg reform poskrbeti tudi za zadostno financiranje in upravljanje. Priporoĉilo
komisije je, da naj drţave do leta 2016 namenijo 2 % BDP (Šverc, et. al, str. 115116).
Tabela 3: Število študentov terciarnega izobraţevanja v Sloveniji
po regijah, 1998 – 2008
1998

2008

Indeks

Pomurska

3420

5551

162,3

Podravska

10665

15783

148,0

Koroška

2681

4256

158,7

Savinjska

8597

14987

174,3

Zasavska

1517

2330

153,6

Spodnjeposavska

2200

3963

180,1

Jugovzhodna Slovenija

4790

8270

172,6

Osrednjeslovenska

21572

30321

140,5

Gorenjska

7668

11674

152,2

Notranjsko-kraška

1948

2957

151,8

Goriška

4849

7127

147,0

Obalno-kraška

4241

5499

129,7

74148

112718

152,0

Slovenija

Vir: SURS (2009)
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V letu 2008 je bilo v programe višješolskega strokovnega in visokošolskega študija
vpisanih 112.718 študentov (Tabela 3), kar je 52 odstotkov veĉ kot leta 1998. V
terciarno izobraţevanje je bilo vkljuĉenih 36 % moških in 58 % ţensk v starosti od 19
do 24 let. Deleţ mladih, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje, se je v zadnjem
desetletju znatno poveĉal, prav tako pa tudi deleţ študentov, ki po ţe pridobljeni prvi
visokošolski diplomi nadaljujejo študij. Najveĉji porast študentov je zabeleţila
Spodnjeposavska regija, kjer je leta 2008 študiralo kar 80,1 odstotka mladih veĉ kot
desetletje prej. Najmanjši porast pa beleţi Obalno-kraška regija, le 29,7 odstotka.
Koroška regija se uvršĉa nad slovenskim povpreĉjem s 4.256 študenti leta 2008, kar
je za 58,7 odstotka veĉ kot leta 1998.
Tabela 4: Študentje po programih, Slovenija, letno
1997

2000

2004

2008

Indeks
2008/1997

Višješolski strokovni

864

4760

12621

16263

1882,3

Višješolski

4990

61

-

-

-

Visokošolski strokovni (prejšnji)

2137

39671

41235

19331

90,6

Visokošolski strokovni (1. bolonjska
stopnja)

-

-

-

15592

-

Visokošolski univerzitetni (1.
bolonjska stopnja)

-

-

-

15435

-

38361

43080

49994

36239

94,5

Enovit magistrski (2. bolonjska
stopnja)

-

-

-

759

-

Magistrski (2. bolonjska stopnja)

-

-

-

3391

-

Magistrski (prejšnji)

2329

3732

6165

4902

210,5

Specialistiĉni po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnji)

255

190

1249

485

190,2

Doktorski (3. bolonjska stopnja)

-

-

-

613

-

Doktorski (prejšnji)

-

-

964

1381

-

Visokošolski univerzitetni (prejšnji)

Vir: SURS (2009)
V zadnjih letih se je poveĉevalo število višjih strokovnih šol (Tabela 4), prav tako pa
je narašĉalo tudi število študentov na teh šolah. V letu 2008 se število študentov,
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vpisanih na višje šole, prviĉ po nekaj letih ni poveĉalo. 56 višjih šol je imelo skupno
vpisanih 16.263 študentov, kar je za 1782 % odstotkov veĉ kot leta 1997. 40 % teh
študentov je bilo vpisanih redno. Tudi letos je najveĉ zanimanja, predvsem pri
ţenskah, za programe poslovni sekretar in ekonomist ter komercialist, na tehniĉnem
podroĉju, kjer prevladujejo moški, pa za programa strojništvo in mehatronika (SURS,
2009).
2.6 EKONOMIKA IZOBRAŢEVANJA
2.6.1 Definicija ekonomike izobraţevanja
»Ekonomika izobraţevanja ima tako kot druge posebne ekonomike samostojno
podroĉje raziskovanja, se pa s splošnimi kategorijami in pojmi, ki jih uporablja,
uvršĉa med posebne ekonomske discipline, ki si vztrajno krĉijo pot do uveljavitve in
priznanja.« (Ĉernetiĉ, 1999, str. 4) Njen poloţaj je naravnan med ekonomsko in
pedagoško znanostjo. Ekonomika izobraţevanja ne razlaga izobraţevanja in vzgoje
kot druţbeni pojav, temveĉ jo razume tako, kot ju definira in razlaga pedagogika.
Ekonomiko izobraţevanja zanimajo naslednja vprašanja (Ĉernetiĉ, 1999, str. 4):
 vpliv vzgoje in izobraţevanja na individualno in druţbeno produktivnost;
 vpliv vzgoje in izobraţevanja na proizvodne, potrošnje, kulturne ... funkcije
ĉloveka;
 upraviĉenost naloţb v izobraţevanje pri posameznikih in posameznih
dejavnostih itd.
Bevc pa definira ekonomiko izobraţevanja širše kot teorijo ĉloveškega kapitala in oţje
kot ekonomiko druţbenih dejavnosti, v katero sodijo še ekonomika zdravstva,
ekonomika kulture itd. Po Cohnu je treba ekonomiko izobraţevanja definirati na
podlagi sinteze definicije ekonomike in definicije izobraţevanja (Bevc, 1991, str. 3132).
2.6.2 Vpliv izobraţevanja k ekonomski rasti
Raziskave v svetu kaţejo, da ima izobraţevanje pozitivno in pomembno vlogo pri
ekonomski rasti posameznih druţb. Pri ugotavljanju in poizkusih merjenja, kako
vpliva izobraţevanje na rast druţbenega proizvoda, so dosedanja raziskovanja v
svetu razvila veĉ metod (Ĉernetiĉ, 1999, str. 7).
Ĉernetiĉ poudarja najbolj tipiĉne metode:
Metoda korelacije: Ta metoda ugotavlja in prouĉuje zvezo med razvojem
izobraţevanja in narodnim dohodkom v nekem ĉasu.
Predvidevanje potreb po delovni sili: To metodo lahko pogojno uvrstimo med
metode merjenja prispevkov izobraţevanja; predstavlja poizkus indirektnega
merjenja prispevkov izobraţevanja prek planiranja bodoĉih potreb po strokovni
delovni sili glede na rast in potrebe gospodarstva.

14

Metoda, pri kateri prouĉujemo rast realnega narodnega dohodka neke drţave v
nekem obdobju: To metodo skušamo razloţiti s razliĉnimi faktorji: rastjo števila
zaposlenih, obsegom investicij, uporabo nove tehnologije ipd.
2.7 VSEŢIVLJENJSKO UČENJE IN GLOBALIZACIJA
»Tradicionalni« uĉenec, nekoĉ opredeljen s starostjo od 7 do 24 let, je obiskoval
šolo v polnem ĉasu. Po zakljuĉenem šolanju mu klasiĉno šolanje ni bilo veĉ na
razpolago, v ţivljenju pa so nastopili še druţina, sluţba in druge obveznosti. V
preteklem desetletju so raĉunalniki in internet spremenili dostop, ki ga imajo odrasli
(oz. vsi) do izobraţevalnih priloţnosti, s ĉimer je bolj kot kadar koli prej postalo
mogoĉe, da vsak posameznik dostopa do znanja in se uĉi na nek nov in drugaĉen
naĉin.
Internet nam je razširil dostop do informacij. Odstranil je omejitve tako uĉitelja kot
tudi uĉenca do nabora izobraţevalnih gradiv. Izobraţevanje ni veĉ omejeno z
omejitvami uĉitelja, uĉbenikov in gradiva v šolski knjiţnici. Lahko bi rekli, da je
omejeno edino z interesom uĉenca samega. Ti novi uĉni modeli omogoĉajo uĉitelju,
da sluţi kot uĉni pospeševalnik, mentor in vodnik skozi tiste predmete, ki ne
zahtevajo, da uĉenci predpisano število ur preţivijo v predavalnici. Internet v naše
domove in šole prinaša dostop do vseh svetovnih knjiţnic. Tehnologija je pospešila
rast in razširila definicijo ne tradicionalnega uĉenca. Vsi pa ĉutimo in vemo, da
dostop do tehnologije ni sorazmerno porazdeljen. Še vedno obstaja razlika med
bogatimi in revnimi. Toda ni samo dostop do tehnologije tisto, kar je pomembno
pri zagotavljanju digitalno vkljuĉenega sveta. Še bolj pomembna je pridobitev
»digitalne pismenosti«, znanja in spretnosti, ki so potrebna za obvladovanje te
tehnologije, in sposobnost prilagajanja hitremu tempu sprememb, ki so znamenje
nadaljnjega razvoja (Novak, v: Šverc, et al. 2007, str. 122).
V Evropi in Sloveniji se sreĉujemo s problemom staranja prebivalstva, z nizko
rodnostjo, poslediĉno pa z zviševanjem pokojninske dobe, da bo pokojninska
blagajna še prenesla ĉedalje veĉje izdatke. Starejši bodo morali delati dlje, imajo
tudi potrebne ţivljenjske in delovne izkušnje, pri enaki starosti kot njihovi predniki
so vitalnejši in dlje ţivijo. Znanje pa se hitreje zastareva kot v preteklosti. Zato je
ţe sedaj tudi za starejše zaposlene potrebno nenehno izobraţevanje in
izpopolnjevanje, da lahko sledimo zahtevam ĉasa. Kdor ne bo sledil, se bo izloĉil s
trga dela in iz druţbe, s tem pa bo tako finanĉno kot tudi osebnostno oškodovan.
Evropska unija je zato štipendije za šolajoĉo se mladino raztegnila tudi na druga
obdobja ţivljenja in tudi za neformalno izobraţevanje in izpopolnjevanje, ki prav
tako postaja pomemben del izobraţevanja, tako pridobljena znanja, tudi
mednarodna, pa dragoceni dodatek in spodbuda za veĉjo uspešnost. Tudi
sodobne tehnologije se bodo morale prilagoditi potrebam starejših potrošnikov in
uporabnikov, ki imajo zaradi staranja specifiĉne potrebe. Tretja ţivljenjska
univerza ne bo veĉ le za izpolnjevanje prostega ĉasa vitalnih upokojencev, paĉ pa
potreba starejših aktivnih generacij. Ĉeprav v tem ĉasu govorimo o pomanjkanju
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delovnih mest za mlade, bo s spreminjanjem starostne strukture zaĉelo
primanjkovati delovne sile, zato bo starejša generacija potrebna za popolnitev
delovnih mest, ki še vedno potrebujejo ĉloveško roko, saj povsod tehnika ne
zadošĉa.
V prihodnosti se bodo potrebe po znanju na novih tehnoloških podroĉjih znatno
poveĉale, medtem ko bodo mednarodne meje še manj pomembne kot so danes.
Obvladovanje digitalnega znanja in delovna sila, ki bo mobilna, tako v virtualnem kot v
dejanskem svetu, bosta kljuĉna dejavnika uspešnosti druţbe in posameznikov. Zato
bo izobraţevanje moralo v prihodnje biti kos svetu, ki bo zaznamovan z neizmernim
obsegom informacij in podatkov. Kljuĉni dejavnik uspešnega izobraţevanja, bodisi
preko spleta ali v razredu, bo kakovost. Zato si bodo tudi izobraţevalne ustanove
morale prizadevati za veĉjo kakovost, ĉe bodo hotele biti konkurenĉne in obstati na
trgu. Kakovostna šola pa je lahko samo tista, ki sledi potrebam ĉasa in nanje
odgovarja tako, da uporabnike usmerja in izobraţuje za samostojnost, podjetnost,
ustvarjalnost, uĉinkovitost in prilagodljivost itd.
Uspešen drţavljan pa bo tisti, ki bo znal odkriti svoja moĉna podroĉja in talente ter
bo svoje znanje uspel prenesti tudi v prakso, morda ustvaril zase delovno mesto in
zaposlil tudi druge iskalce zaposlitve ( Novak, v: Šverc et al. 2007, str. 123).
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3 MLADI NA TRGU DELA
Med ţivljenjskimi prehodi je eden najzahtevnejših in kljuĉnih prav prehod iz šolanja v
svet dela, v svet bolj ali manj stabilne zaposlitve. Šele uspešen prehod mlade postavi
med enakopravne ĉlane druţbe, saj jim prav zaposlitev zagotavlja socialnoekonomsko neodvisnost, hkrati pa jim daje moţnost dolgoroĉnega naĉrtovanja
ţivljenja, kariere, druţine, bivalnih razmer in podobno. Brezposelnost pri mladih je
med drugim problematiĉna zaradi negativnih psiholoških (razvoj slabe samopodobe,
obĉutek neobvladovanja ţivljenja) in širših druţbenih posledic (podaljševanje
ekonomske in socialne odvisnosti mladih ljudi od druţine in širše od druţbe, pozno
osamosvajanje, pozno odloĉanje za lastno druţino ipd.). Gledano z
makroekonomskega vidika pa je brezposelnost mladih tudi slaba izraba delovnih
zmoţnosti, in to pri tistih, ki šele prihajajo iz izobraţevalnega sistema in so nosilci
novega znanja, ki bodo najveĉ prispevali k boljšemu razvoju v prihodnosti (Trbanc,
2005, str. 14).
V veĉini drţav EU je brezposelnost mladih pribliţno dvakrat višja od celotne
brezposelnosti. V povpreĉju je bila v 15 starih drţavah ĉlanicah EU ţe leta 2002
stopnja celotne brezposelnosti 7,7 %, stopnja mladinske (15 – 24 let) pa 14,6 %, v
letu 2007 pa je v EU stopnja celotne brezposelnosti 6,8 %, stopnja brezposelnosti
mladine se je v januarju 2007 povzpela do 16 %, konec leta pa se je zmanjšala na
14,7 % (Eurostat, 2008).
Stopnja mladinske brezposelnosti v Sloveniji avgusta 2008 je bila 15 % (stopnja
celotne brezposelnosti pa 9,4 %). Vendar je prav tako kakor sama stopnja mladinske
brezposelnosti pomembna struktura le-te in predvsem trajanje brezposelnosti, ki je
pri mladih praviloma krajše kot pri drugih kategorijah brezposelnih (SURS, 2009).
3.1 ZNAČILNOST MLADIH NA TRGU DELA
3.1.1 Osebnostne lastnosti
Ob branju razliĉnih razpisov ugotavljamo, da delodajalci posveĉajo vse veĉjo
pozornost osebnostnim lastnostim. Lastnosti, po katerih se mladi razlikujejo od
starejših kategorij delovne sile, lahko opišemo kot konkurenĉne prednosti ali pa
slabosti mladih na trgu dela. Gre za lastnosti, ki so lahko dejanske, objektivno
doloĉljive (npr. novo znanje, pomanjkanje delovnih izkušenj in podobno), lahko pa so
le pripisane (kot splošne predstave, ki se veţejo na mlade, oziroma predstave, ki jih
imajo delodajalci o mladih). Tako je tem ţe tradicionalno pripisana manjša
odgovornost, manjša pripadnost, nestalnost, neresnost, nezrelost, nagnjenost k
spremembam uteĉenih praks in podobne lastnosti, zaradi katerih naj bi bili za
delodajalce tvegana delovna sila. Po drugi strani naj bi bili mladi veliko bolj
sprejemljivi za spremembe v delovnem procesu od starejših delavcev, bolj inovativni,
prilagodljivi in manj zahtevni, zaradi ĉesar so pogosto pripravljeni sprejeti slabšo
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zaposlitev (manj zahtevno glede na svojo izobrazbo), zaĉasno ali delno zaposlitev,
telesno naporno delo ali tako v slabših delovnih razmerah oziroma bolj neugodnem
delovnem ĉasu. Prav te zadnje lastnosti (ne glede na to, ali so dejanske ali pripisane)
so pri vse veĉji fleksibilnosti trgov dela konkurenĉna prednost mladih (Trbanc, 2005,
str. 18).
3.1.2 Znanje
Znanje mladih je njihova kljuĉna konkurenĉna prednost, ki ga prinašajo iz
izobraţevalnega procesa. Seveda to velja za mlade, ki uspešno konĉajo izobraţevanje
na vsaj srednji stopnji. Tisti, ki šolanje zapustijo predĉasno (t. i. osipniki), so namreĉ
na trgu dela v slabšem poloţaju kakor starejša slabo izobraţena delovna sila, saj ta
vsaj delno lahko nadomesti pomanjkljivo izobrazbo z delovno dobo, delovnimi
izkušnjami, pripadnostjo delodajalcu in podobno, medtem ko so slabo izobraţeni
mladi na trgu v izrazito obrobnem poloţaju, opravljajo obĉasna in zaĉasna, slabo
plaĉana dela s pogostimi prehodi v brezposelnost ali ostajajo celo dolgotrajno
brezposelni.
Oĉitno je torej razlikovanje zaposlitvenih moţnosti mladih glede na doseţeno
izobrazbo (pa tudi podroĉje izobraţevanja). Poleg samega znanja mladi bolj kakor
starejši premorejo tudi spretnosti in kompetence, po katerih je, zaradi spreminjajoĉe
se narave dela in delovnih procesov, pri delodajalcih veliko povpraševanje in ki
pogosto predstavljajo dodatne pogoje oziroma prednosti v konkurenci za zaposlitev.
Gre npr. za uporabo raĉunalnika in raĉunalniških aplikacij ter interneta, za
sposobnost iskanja in uporabe raznih informacij, komunikacijske spretnosti, za delo v
skupinah, projektno delo, aktivno uporabo tujih jezikov ipd. Del teh spretnosti in
kompetenc si mladi pridobijo z izobraţevanjem, precejšen del pa tudi s socializacijo in
razliĉnimi izkušnjami, ki jih dobijo med odrašĉanjem in osebnostnim oblikovanjem
(potovanja, spoznavanje drugih kultur, sreĉevanje z drugaĉnostjo, uporaba sodobnih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ipd.) (Trbanc, 2005, str. 19).
3.1.3 Delovne izkušnje
Pomanjkanje delovnih izkušenj je navadno razumljeno kot glavna konkurenĉna
pomanjkljivost mladih. Kljub temu da izobrazba zagotavlja osnovno znanje za
opravljanje dela, ji šele delovne izkušnje dajo uporabno vrednost. Poleg tega
delodajalci iz delovne zgodovine (kariere) posameznika lahko sklepajo na nekatere
lastnosti, kakršne so stalnost, pripadnost, delovna karierna oblikovanost, dejanska
usposobljenost za neko vrsto dela in podobno. Pogosto pa mladi, ki išĉejo svojo prvo
zaposlitev, niso povsem brez delovnih izkušenj. Vsaj deloma si jih lahko pridobijo z
delovno prakso med šolanjem, s poĉitniškim in prostovoljnim delom ter opravljanjem
raznih študentskih del, vendar pa te izkušnje pogosto niso vezane na poklicno
oziroma profesionalno podroĉje, za katero so se izobraţevali in na katerem išĉejo
zaposlitev. Pogosto se dogaja, da mladi z razliĉnimi izkušnjami teh ne zaznavajo kot
delovnih izkušenj ali pa jih kot takih ne znajo predstaviti delodajalcem. Pomen, ki ga
delodajalci pri zaposlovanju pripisujejo delovnim izkušnjam, je po evropskih drţavah
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razliĉen, precej pa odvisen od sestave nacionalnih sistemov izobraţevanja in
usposabljanja ter sistemskih povezav med izobraţevalnimi in delovnimi krogi. V
drţavah, v katerih je izobraţevanje naravnano bolj splošno ter delodajalci nimajo
vpliva na vsebino izobraţevalnih programov in niso neposredno vpeti v zagotavljanje
raznih vrst usposabljanja med šolanjem, je pomen delovnih izkušenj pri zaposlovanju
bolj poudarjen. Po drugi strani pa so delodajalci v drţavah z moĉnim poklicnim in
strokovnim izobraţevanjem ter svojo tradicionalno vkljuĉenostjo v oblikovanje in
izvajanje programov za delovno usposabljanje mladih le-te bolj pripravljeni
zaposlovati takoj po šolanju (Trbanc, 2005, str. 20).
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3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POLOŢAJ MLADIH NA TRGU DELA
3.2.1 Gospodarska gibanja
Povezanost gibanja zaposlovanja z nihanji v gospodarstvu je pri zaposlovanju mladih
še posebej izrazita, saj brezposelnost med gospodarsko recesijo najprej prizadene
tiste, ki v sistem zaposlenosti šele vstopajo, to pa so predvsem mladi po šolanju in
mladi, zaposleni po pogodbi za doloĉen ĉas. Ker so pritoki mladih po konĉanem
šolanju na trg precejšnji, je od gospodarskih gibanj odvisno, kako hitro lahko trg
posrka nove iskalce zaposlitve, ĉe sploh. Za zaposlovanje mladih je zelo pomembno
tudi, ali je na regionalnih in lokalnih trgih strukturno (predvsem izobrazbeno)
neskladje med povpraševanjem dela in ponudbo ter, kako mladi to neskladje
zapolnjujejo.
3.2.2 Demografska gibanja
Demografske razmere so nedvomno ena od osnovnih sestavin celotnih druţbenih,
ekonomskih in politiĉnih razmer v neki drţavi (Malaĉiĉ, 1995, str. 8). Upad rodnosti je
v Evropi ţe dolgotrajna znaĉilnost, ki ob hkratnem podaljševanju ţivljenjske dobe
vodi v staranje prebivalstva v vseh drţavah stare celine, pri ĉemer demografske
napovedi kaţejo, da sodi Slovenija na tem podroĉju med najbolj ogroţene.
Stagniranje in krĉenje deleţa mladih vpliva na številĉno zmanjševanje delovno
sposobnega prebivalstva, iz katerega izhaja aktivno prebivalstvo, pa tudi na staranje
le-tega (k ĉemur pripomore tudi podaljševanje delovne dobe). Po projekciji
prebivalstva Slovenije, narejeni sredi 90. let, lahko izrazito pomanjkanje delovne sile
v drţavi priĉakujemo okoli leta 2015. Manjši deleţ mladih v populaciji pomeni tudi
njihov manjši pritok na trg dela, posledica ĉesar je predvsem postopno zniţanje
stopenj mladinske brezposelnosti. Glede na napovedi o prihajajoĉem pomanjkanju
delovne sile priĉakujemo nadaljnje zniţevanje stopenj mladinske brezposelnosti,
vendar le do neke mere, saj strukturno neskladje na trgu lahko povzroĉi, da bo na
nekaterih podroĉjih delavcev primanjkovalo, na drugih pa bo ponudba še vedno zelo
velika. Kljub pomanjkanju delavcev je brezposelnost nekaterih skupin mladih
(predvsem malo izobraţenih) še vedno lahko sorazmerno visoka. Priĉakovati pa je
izboljšani odnos delodajalcev do zaposlovanja mladih, saj so ti ob prihajajoĉem
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pomanjkanju delavcev lahko naloţba v prihodnost (Trbanc, v: Ĉrnak, 2005, str. 168169).
3.2.3 Spremembe v izobraţevalnih sistemih
Dinamika sprememb pri delu in zaposlovanju ter sorazmerno visoka mladinska
brezposelnost v številnih evropskih drţavah sta vplivali na to, da so se v 80. in 90.
letih v Evropi pospešeno zaĉela postavljati vprašanja glede uĉinkovitosti
izobraţevalnih sistemov ter odzivnosti šolskega sistema na spremembe na trgu dela
in v povpraševanju po delavcih. V zadnjih dveh desetletjih je veĉina evropskih drţav
izvedla obseţne reforme svojih izobraţevalnih sistemov, katerih glavni namen je
poveĉevanje zaposljivosti mladih. Vse veĉji pomen znanja in usposobljenosti na trgu
dela je vplival tudi na podaljševanje izobraţevanja mladih. Po eni strani gre za
izobraţevalne politike, ki spodbujajo mlade, da ostajajo v izobraţevanju oziroma ga
nadaljujejo na terciarni stopnji. Po drugi strani gre za zviševanje izobrazbenih hotenj
med mladimi in za priĉakovanje, da jim bo boljša oziroma višja izobrazba omogoĉila
pridobitev boljšega poloţaja na trgu. Mladi pogosto izberejo nadaljevanje
izobraţevanja tudi zato, da se v neugodnih gospodarskih razmerah izognejo zelo
verjetni brezposelnosti. Z vsemi naštetimi dejavniki je mogoĉe razloţiti tudi izjemno
poveĉanje števila študentov v višjih in visokošolskih programih v Sloveniji od zaĉetka
90. let. Deleţ mladih, ki so vkljuĉeni v terciarno izobraţevanje hitro narašĉa (SURS,
2009): Iz Grafa 1 je razvidno, da je bil leta 1991 deleţ mladih, v starosti od 19 do 23
let, vkljuĉenih v visokošolsko strokovno in univerzitetno dodiplomsko izobraţevanje,
med vsemi osebami v tej starostni skupini 18,1 %, leta 1998 34,1 %, leta 2000 37,7
%, leta 2003 pa ţe 42,2 %. V študijskem letu 2008/09 je bilo vpisanih 114.391
študentov, to pa je ţe skoraj polovica mladih (48,8 %) med 19. in 24. letom.
Graf 1: Deleţ mladih (19 - 23 let), vključenih v terciarno izobraţevanje v
Sloveniji

Vir: SURS (2009)
Ker mladi ostajajo v izobraţevanju dlje in ga v vse veĉjem številu zapušĉajo šele po
pridobitvi visoke izobrazbe, je zmanjšana njihova delovna aktivnost in na trg dela
vstopajo pozneje. Hkrati se poveĉuje konkurenca za delovna mesta med dobro
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izobraţenimi mladimi, še posebno med iskalci prve zaposlitve, zaradi ĉesar se tudi
visoko izobraţeni mladi vse pogosteje spopadajo z brezposelnostjo in sprejemajo
dela, za katera je zahtevana niţja stopnja izobrazbe od tiste, ki so jo dejansko
dosegli (Trbanc, v: Ĉrnak, 2005, str. 169 - 171).
3.2.4 Povečanje fleksibilnosti na trgu dela
Raziskovalci ţe nekaj ĉasa opazujejo spremembe v vzorcih delovanja mladih, ki se
najoĉitneje kaţejo v poveĉevanju dinamike prehoda med šolanjem, brezposelnostjo
in zaposlenostjo ter poveĉevanju fleksibilnosti zaposlitev. Mladi se ob vstopu na trg
dela sreĉujejo z moĉno spremenjeno strukturo zaposlitvenih moţnosti, predvsem s
poveĉano ponudbo manj varnih zaposlitev, še posebno za krajši delovni ĉas in za
doloĉen ĉas. V Sloveniji so se od zaĉetka 90. let zelo razširile predvsem zaposlitve za
doloĉen ĉas, medtem ko so tiste za nepolni delovni ĉas še vedno precej manj
pogoste kakor v drugih drţavah EU. Zdi se, da so prav te, manj varne zaposlitve tudi
glavna perspektiva za prihodnjo rast zaposlenosti in zniţevanje brezposelnosti ter
vsaj delno vkljuĉitev mladih posameznikov na trg dela. Eno od najbolj aktualnih
raziskovalnih vprašanj je vezano na posledice zaposlovanja mladih v fleksibilnih
oblikah zaposlitev, namreĉ: ali opravljanje zaĉasne in nepolne zaposlitve mlade
dejansko vodi v polno vkljuĉenost na trgu dela ali jih potiska na rob tega trga in tako
mlado generacijo trajneje loĉuje od starejše, ki zaseda ugodnejša (stabilnejša)
delovna mesta in je bolj zavarovana. Gre torej za vprašanje, ali je opravljanje
zaĉasnih in drugih fleksibilnih oblik zaposlitev za mlade vstopnica v trajnejše
zaposlitve ali nov vzorec zaposlovanja, ki jih bo spremljal vso delovno obdobje. To
vprašanje je za zdaj brez jasnega odgovora.
Ob ugotovitvi, da je upad stalnih, varnih zaposlitev za mlade danes splošna
naravnanost, velja poudariti, da so zaposlitvene priloţnosti na razliĉnih podroĉjih trga
razliĉne, praviloma pa so boljše od njih povezane s povpraševanjem po visoko
usposobljeni in specializirani delovni sili. Na nekaterih podroĉjih trga, na katerih je
povpraševanje po delavcih, ki prihajajo iz šol dobro izobraţeni, veliko (npr.
povpraševanje po mladih strokovnjakih v raĉunalništvu, programiranju, tehnološkem
razvoju ipd.), mladi še vedno lahko takoj oziroma zelo hitro dobijo dobro in trajno
zaposlitev. Predvsem tisti mladi, ki so slabše izobraţeni in usposobljeni, pa se morajo
spopasti s slabšimi zaposlitvenimi priloţnostmi, med katerimi prevladuje zaposlitev za
doloĉen ali za krajši delovni ĉas. Polarizacija v zaposlitvenih priloţnostih in splošno
pomanjkanje dobrih, stalnih zaposlitev za mlade nasploh opazno poveĉujeta
negotovost pri prehodu iz šolanja v zaposlitev (Trbanc, v: Ĉrnak, 2005, str. 171 173).
3.3 NAČIN PREHODA IZ ŠOLANJA NA TRG DELA
Prehod iz izobraţevanja na trg dela je za posameznika pomembno prelomno obdobje
v ţivljenju in se iz leta v leto spreminja. Ker veĉji deleţ mladih nadaljuje šolanje na
terciarni ravni, se starost ob prehodu poveĉuje, podaljšuje pa se tudi samo obdobje
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prehoda. Zaradi modernega zaposlovanja za doloĉen ĉas pa prehod postaja vedno
bolj negotov. Med znaĉilna sodobna dognanja na trgu dela sodi tudi prehajanje s
trga dela v izobraţevanje in nato ponovno na trg dela. Spremembe, ki nastajajo na
trgu dela in na samem prehodu igrajo pomembno vlogo predvsem pri mladih in vseh
tistih, ki se prviĉ zaposlujejo (Festić et al., 25. 11. 2009).
Glede na splošne kazalce je Slovenija med uspešnejšimi ĉlanicami EU, saj je
prebivalstvo nadpovpreĉno izobraţeno, stopnja participacije osemnajstletnikov v
izobraţevanju je visoka, visoka pa je tudi stopnja splošne zaposlenosti in s tem nizka
stopnja brezposelnosti. Kljub temu pa stopnja brezposelnosti mladih in iskalcev prve
zaposlitve ostaja visoka. V preteklem poldrugem desetletju je Slovenija zamenjala
mehanizem trga dela, kar je na trgu dela preneslo tudi neravnoteţja na novo raven z
''evropskimi'' znaĉilnostmi zaposlitvenih mehanizmov. Podaljševanje izobraţevanja in
upad deleţa mladega prebivalstva sta v razdobju 2000 – 2006 zmanjšala potencialno
ponudbo dela ''mladih'' s 132.000 na 33.000. To pa ni izboljšalo moţnost zaposlitve
mladih, saj so relativno boljši poloţaj na ponudbeni strani trga izniĉile spremembe na
strani povpraševanja, saj so tranzicijski procesi in tehnološki napredek povsem
spremenili strukturo povpraševanja po delu, ki ji struktura ponudbe ni sledila. V
zadnjem desetletju se je popolnoma spremenila tudi struktura srednjega šolstva, saj
so se v zadnjih šestih letih niţji in srednji poklicni programi zmanjšali kar za tretjino,
nekateri pa so ukinjeni ali v fazi ukinitve. Da se velik deleţ generacije odloĉi za
nadaljevanje izobraţevanja na terciarni ravni, lahko ima tudi negativne posledice, ki
se kaţejo v neskladju med formalno in zahtevano izobrazbo na najvišjih stopnjah
izobrazbe, ki se celo poveĉujejo, dostikrat pa je namenjeno le odlaganju prehoda na
trg dela. Po letu 2003 se zaradi zmanjšanega povpraševanja in poveĉane ponudbe
izobraţevalnih programov preseţno povpraševanje po terciarnem izobraţevanju
zmanjšuje. Glede na uspeh na maturi ostaja kvaliteta prijavljenih za terciarno
izobraţevanje nespremenjena, a verjetnost, da bodo v terciarno izobraţevanje
sprejeti tudi najslabši, narašĉa, kar pa zmanjšuje kvaliteto študentov in terciarnega
izobraţevanja. Neskladja med ţeljami in vpisom so nespremenjena, vplivajo pa na
uspešnost in nekoliko manj tudi na dolţino izobraţevanja. To pa ni edini dejavnik, ki
vpliva na dolţino izobraţevanja, saj ima na dolţino izobraţevanja zelo velik vpliv tudi
delo preko študentskega servisa, katerega zasluţki presegajo odstotek BDP.
Neskladja med izobrazbo in zaposlitvijo zaposlenih so sicer podobna neskladjem v
drugih evropskih drţavah.
S pomoĉjo panelnih podatkov je bila narejena analiza za razdobje 2003 – 2006, v
katero je bilo vkljuĉenih 12 regionalnih zavodov za zaposlovanje in prikazuje, da so
razlike med deleţi mladih in iskalcev prve zaposlitve manjše kot so razlike med
regijskimi stopnjami brezposelnosti. Vendar pa je poloţaj mladih na regijskih trgih
dela v najveĉji meri doloĉen s splošno stopnjo brezposelnosti. Štipendiranje dijakov
in študentov po regijah sodi med pasivne politike zaposlovanja (socialna funkcija),
saj so razlike med regijskimi deleţi štipendij in regijskim povpraševanjem po delu
(prosta delovna mesta) izredno velike, kar je odraz vse veĉje koncentracije
gospodarske moĉi v ljubljanski regiji. Z regresijsko analizo je gibanje brezposelnosti
mladih mogoĉe pojasniti z gibanjem splošne stopnje brezposelnosti. K pojasnitvi pa
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marginalno prispevajo tudi štipendiranje in narašĉanje strukturne brezposelnosti, ki
ob zmanjševanju splošne brezposelnosti postaja pomembnejša za zmanjševanje
brezposelnosti mladih (Festić et al., 25. 11. 2009).
3.4 NAČINI PREHODA IZ ŠOLANJA V ZAPOSLITEV
Podatki kaţejo, da je v drţavah EU, kjer je v šolski sistem tako ali drugaĉe vpeljano
usposabljanje in pridobivanje praktiĉnih izkušenj, prehod v zaposlitev nato mnogo
laţji kot v drţavah, kjer mladi med izobraţevanjem ne pridobijo doloĉenih praktiĉnih
znanj in vešĉin (Kozoderc, et al. 2005). Problematika uveljavljenih oblik prehoda
mladih iz študija v zaposlitev skuša reševati drţava skozi APZ. Trije glavni naĉini
prehoda so (Zavod RS za zaposlovanje, 28. 11. 2009).
ŠTIPENDIRANJE: je kot sistem financiranja izobraţevanja mladih, v katerem dijaki
in študenti prejemajo doloĉena finanĉna sredstva za ĉas izobraţevanja. Pogoji za
pridobitev štipendije so razliĉni od socialne ogroţenosti, do pomembnosti kadrov za
zaposlovanje podjetja. Štipendije zagotavljajo drţava, podjetja, izobraţevalne
ustanove, razne dobrodelne ustanove, izobraţevalne fundacije. V zadnjih 15 letih se
je sistem štipendiranja korenito spremenil. V Sloveniji poznamo:
 Kadrovske štipendije so štipendije, ki so jih delodajalci v preteklosti veliko
uporabljali, sedaj je teh štipendij iz leta v leto manj. Kadrovske štipendije so
naĉin naĉrtovanja kadrov, z njimi podjetje veţe nase mlade ţe v obdobju
izobraţevanja. Podjetje s tem štipendiranjem usmerja izobraţevanje mladih v
skladu s svojimi potrebami in v stiku z njimi pred zaposlitvijo ocenijo njihove
delovne zmoţnosti. Mladim štipendije olajšajo izobraţevanje in jim
zagotavljajo zaposlitev po konĉanem izobraţevanju. Kot je razvidno iz grafa 2,
so se te štipendije od leta 1987 do leta 2007 obĉutno zniţale. Pri tem so bili
oškodovani predvsem mladi, saj so s tem izgubili pomembno moţnost
urejenega in varnega prehoda iz šolanja v zaposlitev. (Trbanc in Verša, v:
Svetlik, et al. 2002, str. 356 - 357)
Kadrovske štipendije so dveh oblik:
a) neposredne kadrovske štipendije, ki jih objavljajo delodajalci v skupnem
razpisu, in
b) posredne kadrovske štipendije v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki
jih bodo razpisale regijske razvojne agencije.

23

Graf 2: Štipendije v Republiki Sloveniji v šolskih letih od 1987/88 do
2006/07

Vir: SURS (2009)


Drţavne štipendije so:
a) republiške štipendije, ki so namenjene materialno ogroţeni mladini, ki
bi se zaradi slabih finanĉnih moţnosti sicer le s teţavo odloĉili za šolanje.
Višina republiške štipendije je odvisna od dohodka na druţinskega ĉlana
v druţini šolajoĉega se mladostnika. Republiške štipendije so narašĉale
premo sorazmerno z upadanjem kadrovskih štipendij. Tako je bilo leta
1986 podeljenih le 16 tisoĉ takšnih štipendij, leta 1998 pa 43 tisoĉ.
Vendar je iz grafa 2 lepo razvidno, da se od leta 2000 - 2006 te
štipendije niso poveĉevale. Leta 2006 jih je bilo celo manj kot pa leta
2000.
b) Zoisove štipendije, le-te so namenjene spodbujanju šolanja
nadpovpreĉno nadarjenih otrok, podeljene so ne glede na materialni
status mladega posameznika, ampak glede na njegove doseţke. Število
podeljenih Zoisovih štipendij je od sredine devetdesetih let moĉno
naraslo. Zoisove štipendije v letu 2000 do 2006 prejema okrog 12 do
13 tisoĉ najbolj nadarjenih. (Trbanc in Verša, v: Svetlik, et al. 2002, str.
356)
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Tabela 5: Število, vrste in zneski štipendij, Slovenija, 2008
Vrsta štipendije

Skupaj
Kadrovske
štipendije
Kadrovske
štipendije
financirane
posredno
Kadrovske
štipendije
financirane
neposredno
Kadrovske
štipendije
nesofinancirane
Drţavne
štipendije
Zoisove
štipendije
Štipendije v
zamejstvu in
po svetu
Druge
štipendije

Skupaj
Število
Povpreĉna
štipendistov
štipendija
(EUR)
54722
176,83
7193
243,29

Dijaki
Število
Povpreĉna
štipendistov štipendija
(EUR)
30134
147,94
2834
187,62

Študenti
Število
Povpreĉna
štipendistov štipendija
(EUR)
24588
212,24
4359
279,49

1284

238,95

573

183,84

711

283,37

428

201,42

223

140,64

205

267,53

5481

247,58

2038

193,82

3443

279,40

34000

155,64

21468

144,43

12532

174,84

12977

187,45

5707

138,80

7270

225,64

92

227,45

-

-

92

227,45

460

394,55

125

269,58

335

441,18

Vir: SURS (2009)
Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji vpisanih 201.892 dijakov in študentov in med temi
je bilo 54.722 ali 27 % štipendistov. V primerjavi z letom prej se je ta deleţ poveĉal
za 1 odstotno toĉko. Konec leta 2008 prejemal štipendijo vsak tretji dijak in vsak peti
študent. V opazovanem letu je bilo dijakom dodeljenih dobrih 100 štipendij veĉ kot
leto prej. Vseh vpisanih dijakov je bilo 87.501 in med temi je bilo 30.134 štipendistov
ali 34 % vseh vpisanih dijakov. Deleţ dijakov, ki so prejemali štipendijo, se je v
primerjavi s prejšnjim letom poveĉal za 2 %. Število študentov, ki so konec leta 2008
prejemali štipendijo, je bilo nekoliko niţje kot pred enim letom. Kljub temu pa je ostal
deleţ štipendistov med vsemi študenti v letu 2008 enak kot v letu prej, in sicer je
obsegal 21 %. Med vsemi 114.391 vpisanimi študenti je bilo 24.588 prejemnikov
štipendij.
Struktura štipendij ostaja enaka. Tako kot prejšnja leta je bilo med dodeljenimi
štipendijami še vedno najveĉ drţavnih štipendij, sledile so jim Zoisove in kadrovske
štipendije, deleţ preostalih vrst štipendij je bil zanemarljiv. Ĉeprav se deleţ drţavnih
štipendij zmanjšuje ţe kar nekaj let, so bili tudi konec leta 2008 med štipendisti v
Sloveniji najštevilnejši tisti, ki so prejemali drţavno štipendijo (34.000 oz. 62 % od
vseh štipendij). V primerjavi s prejšnjim letom se je ta deleţ zmanjšal za eno

25

odstotno toĉko. Prejemnikov Zoisovih štipendij je bilo med vsemi štipendisti 24 % ali
za eno odstotno toĉko veĉ kot prejšnja leto; deleţ prejemnikov kadrovskih štipendij
pa je ostal enak kot prejšnje leto. (SURS, 17. 1. 2009)
Graf 3: Deleţ štipendij po vrstah štipendij, Slovenija, 2008

Vir: SURS (2009)
PRIPRAVNIŠTVO ureja naĉin vkljuĉevanja mladih v njihovo prvo zaposlitev. Veliko
mladih namreĉ zaĉne svojo delovno kariero ravno s pripravništvom. Pripravništvo je
zaposlitev za doloĉen ĉas oziroma za ĉas pripravništva, ki delodajalcu omogoĉa
presojo delavĉeve ustreznosti, po drugi strani pa mlademu delavcu zagotavlja
vpogled v celotni delovni proces. Cilj ukrepa drţave je bil, da s sofinanciranjem dela
stroškov zaposlitve spodbudi delodajalce, da zaposlujejo iskalce prve zaposlitve
oziroma mlade. Ukrep je nastal ob pomanjkanju delovnih mest in ob
nekonkurenĉnosti mladih, ki vstopajo na trg dela brez delovnih izkušenj. Ukrep se je
izkazal za uĉinkovitega, saj je 50 do 90 % pripravnikov našlo zaposlitev s pomoĉjo
tega sofinanciranja drţave. Zaradi pomanjkanja denarnih sredstev in dokaj dobrih
zaposlitvenih moţnosti je bil ta program »pripravništva« leta 1996 odpravljen.
(Trbanc in Verša, v: Svetlik, et al. 2002, str. 357)
SISTEM DUALNEGA IZOBRAŢEVANJA OZIROMA VAJENIŠTVA omogoĉa
mladim, da se poleg izobraţevanja seznanijo tudi s praktiĉnim delom v
delavnici(neposredno pri delodajalcih), teoretiĉno znanje pa pridobijo v šoli. Takšno
izobraţevanje je primerno za dela, kjer se potrebujejo roĉne spretnosti. Takšen
prehod pa je ţal znaĉilen samo za poklicno in strokovno izobraţevanje.
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4 ZAPOSLOVANJE IN ANALIZA TRGA DELA NA KOROŠKEM
4.1 SPLOŠNO O ZAPOSLOVANJU
Zaposlovanje je proces, s katerim podjetje privablja, planira, izbira in uvaja v delo
nove sodelavce (Lipiĉnik, 1994, str. 499). Beseda zaposlovanje ima dva pomena,
zaposlovanje v širšem in oţjem smislu. O zaposlovanju v širšem smislu govorimo,
kadar mislimo na vse aktivnosti od planiranja do zaposlovanja. O zaposlovanju v
oţjem smislu pa govorimo takrat, ko mislimo samo na en del zaposlovanja v širšem
smislu, oziroma ko pridobimo novega delavca. (Lipiĉnik, 1997, str. 77). Faze procesa
zaposlovanja so prikazane na sliki 2.
Slika 2: Faze procesa zaposlovanja
Planiranje in napovedovanje
zaposlenih
Privabljanje

Izbiranje

Zaposliti?

Uvajanje v delo ali orientacija

Razvijanje: napredovanje,
nazadovanje, premešĉanje,
preoblikovanje dela, trening
Odpušĉanje

Prosto delovno mesto

Vir: Lipiĉnik (1994, str. 446)
Proces zaposlovanja je sestavljen iz veĉ razliĉnih faz. Postopek se zaĉne s
planiranjem ĉloveških zmoţnosti. Podjetje ţeli na podlagi postopkov doloĉiti, kakšne
zaposlene, koliko zaposlenih in kdaj jih potrebuje.
Naslednja faza je faza privabljanja oziroma pridobivanja kandidatov za zaposlitev na
doloĉenem delovnem mestu. Podjetje lahko objavi razpis za prosto delovno mesto
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znotraj ali zunaj podjetja. Zaposlovanje kandidatov iz notranjega vira je za podjetje
prvotnega pomena. Šele ko je notranji vir izĉrpan, zaĉne podjetje pridobivati
kandidate iz zunanjega vira. K sodelovanju vabi kandidate z oglasi v sredstvih
javnega obvešĉanja, s štipendijami, preko zaposlovalne agencije ali izobraţevalne
ustanove.
Sledi faza selekcioniranja. V tej fazi podjetje med prijavljenimi kandidati izbere tiste,
ki ustrezajo njihovim zahtevam. Poleg prijave na delo so pomembni še ţivljenjepisi,
intervjuji, testi, opazovalnimi centri, priporoĉila in zdravniški pregledi. Po zaposlitvi
kandidata sledi obdobje uvajanja, pripravljanja, uĉenja, kako se vkljuĉiti, kako
obvladovati posamezna dela itd. Novozaposleni se seznani s svojimi pravicami,
obveznostmi, varstvom pri delu, odgovornostjo in kaj se od njih priĉakuje. Vse to je
podjetju v pomoĉ, ko hoĉe poveĉati proizvodnjo in varnost zaposlenih pri delu ter
zmanjšati njihovo fluktuacijo in nenazadnje ustvariti dobre medsebojne odnose med
zaposlenimi. Cilj vsakega podjetja naj bi bil, da novozaposleni ĉim prej postanejo
produktivni tako v kratkoroĉnem kot v dolgoroĉnem smislu.
Po konĉanem uvajanju sledi faza razvoja, napredovanja, uresniĉevanja karier,
zaĉenja se proces spreminjanja doloĉenih vlog, ki poteka do prekinitve delovnega
razmerja. Tako se sprosti delovno mesto in proces zaposlovanja se ponovi (Lipiĉnik,
1997, str. 79).
4.2 OPREDELITEV POKLICA, ZAPOSLITVE
Izraz poklic je ob novejših trţnih in institucionalnih spremembah pomensko zelo
zanihal med razliĉnimi pomeni, ki se lepijo nanj zaradi njegovih vezanosti na
obseţne, institucionalizirane poklicne prostore v Sloveniji. Zato je pomen izraza
razpršen na veĉ relacijah. Osnovni pomeni izraza poklic so bili od nastanka, v
zgodnjem 16. stoletju, pa vse do konca 19. stoletja, dokaj ozki. Kasneje dodani
pomeni so bili dotlej latentni, zapredeni v okorno govorico za opis okrnjenega
slovenskega trga dela. Pomensko razbohotenje v 20. stoletju je izrazu naglo navrglo
precej splošnejših pomenov. Predvsem je tu raba izraza poklic kot oznake za
katerekoli ĉlovekovo dejavnost. Toda po 2. svetovni vojni poklicno izrazje izgubi do
tedaj ţe doseţeno razloĉljivost in jasno sporoĉilnost. Treba je torej obnoviti
zgodovinsko pomensko ozadje izraza.
Ukvarjanje s socialnimi premiki ljudi na trgu dela nas privede bliţe k izrazu poklic kot
osrednjemu pojmu, ki vsaj v sociološki obravnavi, dokaj dobro ponazarja splošni
poloţaj ĉloveka v druţbi. Preseneti pa nas lahko, kako malo pravzaprav vemo o
izvoru same besede in o njeni poti skozi "slovenski" ĉas in prostor. Hoja izraza po tej
poti je morala biti zelo opotekajoĉa. Privedla je do tega, da danes ta izraz
uporabljamo v zelo razliĉnih, celo protislovnih besednih zvezah in pomenih. Primer:
govori se, da šola daje poklic; a kaj potem pomeni poklicna kariera? Niz šol ali niz
zaposlitev? Ali oboje? (Kramberger, 1999, str. 42)
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Izraz poklic je bil od nastanka, datiranega nekje v obdobju med trubarjanskim
poklicanjem in Pohlinovim poklicem, dolgo ĉasa vezan na oblastno-politiĉne
poloţaje in sluţbe. V prejšnjem stoletju je sicer dobil nekoliko splošnejši pomen.
Druga polovica 19. stoletja najprej slavi nekdanje nemško izrazje, ki se dotika
dela. Nemški pogovorni izraz "antverh" je bil v veĉji meri nadomešĉen s
slovenskim izrazom "rokodelstvo", nemški izraz "gewerb" pa je bil nadomešĉen z
izrazom "obrt". Tema izrazoma se polagoma pridruţita še splošnejša izraza
industrija in stroka. Izraz stan pa vse do 20. stoletja še prevladuje nad izrazom
poklic. Šele nato pridobiva izraz poklic širši pomen in prehaja v širšo rabo.
(Kramberger, 1999, str. 67).
Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je, preprosto reĉeno, sposobnost
(kompetentnost) ljudi, da jim med delovno kariero in v novih razmerah, kjer je
ĉedalje manj takšnih ugodnih, vseţivljenjskih varnih zaposlitev, kakršnim smo bili
priĉa še v bliţnji preteklosti, uspe brez veĉjih teţav pridobiti novo delo za lastno
preţivljanje. Problem zaposljivosti pa, analogno, pomeni, da ima to sposobnost
veliko ljudi slabše razvito in da je na vse bolj tveganih trgih dela navzoĉa vrsta
ranljivih skupin, ki imajo s tem najveĉje teţave. Med njimi so zlasti mladi, delovno
še neizkušeni iskalci prve zaposlitve, pa starejši, niţe izobraţeni, preozko
kvalificirani, samohranilci, invalidi, imigranti in drugi (Kramberger in Pavlin, 2007,
str. 13).
4.3 OBLIKE ZAPOSLITVE
Kandidat za delo se zaposli tako, da podpiše pogodbo o zaposlitvi pri pravni ali fiziĉni
osebi oziroma samostojnemu podjetniku (ZDR, 5. ĉlen). Pogodb o zaposlitvi je veĉ
vrst in jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). Klasiĉni pogodbi o zaposlitvi sta
pogodba o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas in pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas.
Gospodarstvo pa je zahtevalo fleksibilnejše pogodbe, ki smo jih dobili s spremembo
ZDR v letu 2006. Fleksibilne metode so delo na domu, pogodba o zaposlitvi zaradi
opravljanja javnih del, delovno razmerje s krajšim delovnim ĉasom, pogodba o
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela
delavcev drugemu uporabniku ter delo preko študentskega servisa.
4.3.1 Klasične oblike zaposlitev
Ĉe s pogodbo o zaposlitvi ĉas trajanja ni pisno doloĉen oziroma ĉe pogodba o
zaposlitvi za doloĉen ĉas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da
je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoloĉen ĉas (ZDR, 10. ĉlen).
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za doloĉen ĉas, ĉe gre za (ZDR, 52. ĉlen):
- izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja doloĉen ĉas,
- nadomešĉanje zaĉasno odsotnega delavca,
- zaĉasno poveĉan obseg dela,
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- zaposlitev tujca ali osebe brez drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za
doloĉen ĉas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
- poslovodne osebe,
- opravljanje sezonskega dela,
- delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za doloĉen ĉas zaradi priprave na delo,
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraţevanja,
- zaposlitev za doloĉen ĉas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi
dokonĉne odloĉbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja
kvalifikacij po posebnem zakonu,
- opravljanje javnih del oziroma vkljuĉitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja
v skladu z zakonom,
- pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
- delo, potrebno v ĉasu uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih
tehniĉnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja
delavcev,
- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na
mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, politiĉnih strankah,
sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
- druge primere, ki jih doloĉa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni
dejavnosti.
Ĉe je pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas sklenjena v nasprotju z zakonom ali
kolektivno pogodbo ali ĉe ostane delavec na delu tudi po poteku ĉasa, za katerega je
sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za
nedoloĉen ĉas (ZDR, 54. ĉlen).
4.3.2 Fleksibilne oblike zaposlitev
 Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost

zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku

Delodajalec, ki lahko v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti na podlagi pogodbe o koncesiji opravlja dejavnost zagotavljanja dela
delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: uporabniku), sklene s temi
delavci pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec ne sme napotiti delavcev na delo k
drugemu uporabniku (ZDR, 57. ĉlen):
- v primerih, ko bi šlo za nadomešĉanje pri uporabniku zaposlenih delavcev, ki
stavkajo,
- v primerih, ko je uporabnik v predhodnem obdobju 12 mesecev odpovedal
pogodbe o zaposlitvi veĉjemu številu pri njem zaposlenih delavcev,
- v primerih, ko gre za delovna mesta, pri katerih iz ocene tveganja uporabnika
izhaja, da so delavci, ki opravljajo delo na teh delovnih mestih, izpostavljeni
nevarnostim in tveganjem, zaradi katerih se doloĉajo ukrepi zmanjševanja
oziroma omejevanja ĉasovne izpostavljenosti, ter
- v drugih primerih, ki se lahko doloĉijo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
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Pogodba o zaposlitvi se sklene za nedoloĉen ali doloĉen ĉas. Predĉasno prenehanje
potrebe po delu delavca pri uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za
prenehanje pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 58. ĉlen).
 Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del
Javna dela so lokalni ali nacionalni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vkljuĉenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se
zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Brezposelna oseba, ki je vkljuĉena v
javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem – izvajalcem javnih del.
Pogodba o zaposlitvi se sklene upoštevaje posebnosti, doloĉene z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti (ZDR, 63. ĉlen).
 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni ĉas, krajši od polnega delovnega
ĉasa. Za krajši delovni ĉas se šteje ĉas, ki je krajši od polnega delovnega ĉasa, ki
velja pri delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni ĉas,
ima pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki
dela polni delovni ĉas in jih uveljavlja sorazmerno ĉasu, za katerega je sklenil
delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon doloĉa drugaĉe. Delavec ima pravico
do letnega dopusta v minimalnem trajanju. Delavec ima pravico do sodelovanja pri
upravljanju v skladu s posebnim zakonom. Ĉe v pogodbi o zaposlitvi ni drugaĉe
dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni ĉas, ne sme naloţiti dela
preko dogovorjenega delovnega ĉasa (ZDR, 64. ĉlen).
Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni ĉas z veĉ delodajalci in
tako doseţe poln delovni ĉas, doloĉen z zakonom. Delavec se mora sporazumeti z
delodajalci o delovnem ĉasu, o naĉinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih
z dela. Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim ĉasom, so
dolţni delavcu zagotoviti soĉasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela,
razen ĉe bi jim to povzroĉilo škodo. Obveznosti delodajalca in delavca so sestavina
pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom (ZDR, 65. ĉlen).
Delavec, ki dela krajši delovni ĉas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem
dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot ĉe bi delal polni delovni ĉas.
Delavec, ki dela krajši delovni ĉas, ima pravico do plaĉila za delo po dejanski delovni
obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela
polni delovni ĉas, ĉe z zakonom ni drugaĉe doloĉeno (ZDR, 66. ĉlen).
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 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v
prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. S pogodbo o
zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu
opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje
dejavnosti delodajalca. Delodajalec je dolţan o nameravanem organiziranju dela na
domu, pred zaĉetkom dela delavca, obvestiti inšpekcijo za delo (ZDR, 67. ĉlen).
Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu.
Višino nadomestila doloĉita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.
Delodajalec je dolţan zagotavljati varne pogoje dela na domu (ZDR, 69. ĉlen).
4.4 POKLICNA ORIENTACIJA MLADIH
Pri opredelitvi poklicne orientacije mislimo na vrsto dejavnosti, katerih namen je
pomagati (mladim in odraslim) pri odloĉanju o prihodnosti izobraţevanja, poklica,
zaposlitve in drugih vprašanj povezanih z njihovo kariero (Niklanoviĉ, Trbanc, v:
Svetlik, 2002, str. 232). Poklicna orientacija na Zavodu je namenjena predvsem
brezposelnim osebam, ki potrebujejo pomoĉ pri nadaljevanju kariere. S to
dejavnostjo uporabnikom zagotavljamo vse informacije, ki jih potrebujejo, da lahko
naĉrtujejo svojo poklicno pot. Nudimo jim podporo in pomoĉ pri postavljanju ciljev in
doseganju le-teh, tako v primeru zaposlovanja, izobraţevanja, usposabljanja kot
pridobivanja vešĉin, s katerimi si posamezniki olajšajo prehode iz brezposelnosti v
zaposlitev, v izobraţevanje in usposabljanje ali iz izobraţevanja na trg dela. Delo z
brezposelnimi poteka individualno in skupinsko, odvisno od ciljev, ki jih ţelimo doseĉi.
Del poklicne orientacije je namenjen vsem, ki ţelijo pomoĉ pri naĉrtovanju
zaposlovanja, usposabljanja in izobraţevanja, tudi šolski mladini in zaposlenim, izvaja
pa se v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje (v nadaljevanju CIPS), na
informativnih mestih ter v informativnih kotiĉkih.
Namen CIPS-a je ponuditi mladim, ki se prviĉ odloĉajo za poklic, kot tudi odraslim
(brezposelnim ali zaposlenim), ki spreminjajo svojo poklicno kariero, išĉejo novo
zaposlitev ali ţelijo nadaljevati šolanje, prave in zadostne informacije za laţje
samostojno odloĉanje. V pomoĉ je tudi poklicnim svetovalcem, svetovalcem
zaposlitve, ki potrebujejo informacije za doseganje boljših delovnih rezultatov, kot
tudi vsem drugim, ki jih to zanima. Informacije so na CIPS-u na voljo na razliĉnih
medijih: od pisnih gradiv, interneta, do razliĉnih video prikazov. V letu 2008 je v
CIPS-ih informacije osebno ali po telefonu poiskalo ali bilo deleţno svetovanja 71.895
uporabnikov.
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Iz strukture mladih, ki so poiskali pomoĉ na Zavodu, vidimo, da je 35,0 %
osnovnošolcev, 39,7 % srednješolcev ter le 25,3 % študentov. Osnovnošolska
mladina prihaja na Zavod predvsem zaradi teţav pri vkljuĉitvi v srednješolsko
izobraţevanje, srednješolci zaradi preusmeritev in pomoĉi pri nadaljevanju poklicne
poti, študenti pa zaradi spreminjanja poklicnih ciljev (Zavod RS za zaposlovanje, 30.
11. 2009).
V desetih letih delovanja se je oblikovala mreţa 35-ih centrov in 6 informacijskih toĉk.
V letu 2008 so delovali CIPS-i v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter CIPS – informativna
mesta, ki so delovala v naslednjih krajih po Sloveniji: Ajdovšĉina, Breţice, Domţale,
Jesenice, Kamnik, Koĉevje, Kranj, Lendava, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Ribnica,
Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Velenje. V prej navedenih mestih delujejo CIPS-i v
okviru Zavoda, v naslednjih pa v sodelovanju s partnerji v njihovih prostorih. Ti kraji
pa so: Celje, Idrija, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Zagorje in Ţalec. Partnerji so ljudske univerze, regijske
razvojne agencije, knjiţnice, obĉine (Zavod RS za zaposlovanje, 30. 11. 2009).
4.5 NAČINI ISKANJA ZAPOSLITVE
Brezposelni išĉejo zaposlitev na razliĉne naĉine oziroma po razliĉnih metodah. Z
uporabo razliĉnih metod iskanja zaposlitve pridobivajo informacije o moţnih
zaposlitvah, dajejo podatke o sebi in vzpostavljajo stike z (moţnimi) delodajalci.
Iskanje zaposlitve je lahko formalno ali neformalno ter posredno ali neposredno
(Pirher in Svetlik, 1994, str. 87):
- formalno iskanje zaposlitve pomeni, da brezposelni pri pridobivanju
informacij in iskanju zaposlitve ravnajo v skladu s pravili in postopki;
- neformalno iskanje zaposlitve pomeni, da brezposelni pridobivajo informacije
in išĉejo zaposlitev, ne da bi pri tem uporabljali formalizirana pravila in
postopke;
- posredno iskanje zaposlitve pomeni, da brezposelni vzpostavljajo stike z
delodajalci in pridobivajo informacije o moţnih zaposlitvah preko posrednikov
oziroma preko institucij, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitev in/ali preko
medijev;
- neposredno iskanje zaposlitve pomeni, da brezposelni sami, osebno ali pisno,
kontaktirajo z (moţnimi) delodajalci.
Zaletel (2006, str. 65 - 82) pa deli iskanja zaposlitve na pasivne in aktivne oblike.
1. Pasivne oblike iskanja zaposlitve so:
 Iskanje dela prek zaposlitvenih oglasov ni preveĉ uspešno, kajti podjetja
navadno objavijo zaposlitveni oglas takrat, ko so ţe izkoristila vse druge
moţnosti iskanja sodelavca. S trenutkom javne objave je oglas viden tisoĉim
iskalcem dela, ki se prijavljajo nanj in z vsako novo prijavo se moţnosti za
pridobitev zaposlitve zniţajo. Pri prijavah je uspešnih samo 5 % iskalcev
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dela.
 Iskanje zaposlitve prek zaposlitvenih portalov je za veliko iskalcev še vedno
dokaj nova zadeva. Poznati je potrebno ustrezna internetna orodja. V
zadnjih letih je internetno kadrovanje moĉno vplivalo na slovenski trg
iskanja in ponudbe dela. V vsakem trenutku je na internetu objavljenih 3000
do 5000 zaposlitev, nekatera podjetja kadrujejo le prek interneta. V rabi je
e-kadrovanje s strani delodajalca in e-kadrovanje s strani iskalca zaposlitve.
 Iskanje zaposlitve prek zaposlitvenih agencij: Zaposlitvene agencije
podjetjem ponujajo storitve posredovanja pri iskanju novih sodelavcev.
Zbirajo kadrovske potrebe svojih strank, jih objavljajo v medijih in zbirajo
prijave nanje. Ustrezne prijavljene kandidate pojavijo na intervju,
najprimernejše kandidate pa napotijo na intervju še k stranki – podjetju, ki
išĉe novega sodelavca. Agencije išĉejo kadre razliĉnih profilov, od
proizvodnih do vodstvenih delavcev. Ukvarjajo se tudi s storitvami posojanja
delavcev – kandidata same zaposlijo in ga potem ''posojajo'' svojim
strankam. Zaposleni tako nabira izkušnje, zagotovljeno ima osebno varnost,
vstopa in spoznava razliĉna podjetja itd.
Slika 3: ''Posojanje'' kandidata strankam

Vir: Zaletel (2006, str. 77)
 ''Headhunting'' ali lov na kadrovske glave je profesionalno ukvarjanje z
iskanjem uspešnih posameznikov za vodilna mesta. Podjetja ''headhunterja'',
ki je ponavadi kadrovski strokovnjak, specializiran za doloĉena poslovna
podroĉja, najamejo za:
a) iskanje profila sodelavcev, ki jih na trgu primanjkuje;
b) iskanje vodilnih sodelavcev podjetja (top management);
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c) iskanje strokovnjakov.
Navadno podjetja izoblikujejo profil kandidata, ki ga išĉejo, lovec na glave
pa poišĉe ustrezne kandidate, ki jih potem predstavi naroĉniku. Idealni
kandidat ustreza spisku zahtevanih lastnosti, naroĉnikovi poslovni kulturi in
njegovim posebnim ţeljam. V nekaterih primerih pa naroĉniki zahtevajo
toĉno doloĉenega ĉloveka, kar pomeni, da mora lovec na glave poiskati
naĉine, kako prepriĉati in pripeljati tega ĉloveka v doloĉeno podjetje.
 Zavod za delo na svojih spletnih straneh ponuja veĉ kot 2.000 razpisanih
del. Zavod deluje v glavnem za delovna mesta, ki zahtevajo niţjo stopnjo
izobrazbe. Del teh delovnih mest je ţe zapolnjen – zaposlovalci so namreĉ
zavezani k oddaji povpraševanja po novem sodelavcu na Zavod, ĉetudi ţe
imajo izbranega kandidata za delo. Kljub temu se izplaĉa biti prijavljen na
Zavodu, saj si lahko upraviĉen do finanĉne pomoĉi in nadomestil.
 Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) ponujajo informacije, ki
jih potrebuje kandidat za iskanje zaposlitve in naĉrtovanje svoje kariere.
Predstavljajo nekakšne centre za karierno samopomoĉ, ki delujejo v okviru
Zavoda RS za zaposlovanje, kjer imajo kandidati - poleg ustreznih
informacij o izobraţevanjih, usposabljanjih, poklicih, trgu dela - na voljo
tudi tehniĉne pripomoĉke (raĉunalnik, internet, tiskalnik, TV), priroĉnike za
iskanje zaposlitve in strokovno usposobljene svetovalce. Namenjeni so
predvsem:
a) mladim, še posebno tistim, ki so na prehodu z niţje na višjo
stopnjo izobraţevanja;
b) brezposelnim, ki potrebujejo informacije in poglobljeno poklicno
svetovanje pri iskanju zaposlitve ali odloĉanju za dodatno izobraţevanje;
c) preseţnim delavcem z namenom, da se izognejo prehodu v odkrito
brezposelnost;
d) zaposlenim, študentom, delodajalcem;
e) staršem, uĉiteljem, svetovalcem zaposlitve, poklicnim svetovalcem in
drugim zaposlenim na Zavodu ter šolskim svetovalnim delavcem.
CIPS nudi posameznikom moţnost, da se na tak naĉin uĉijo
samoiniciativnosti ter samostojnega odloĉanja o lastni karieri.
 Klub za iskanje zaposlitve je program intenzivnega usposabljanja
brezposelnih oseb za uĉinkovito in sistematiĉno iskanje zaposlitve. Program
se izvaja v skupini, traja 3 mesece, od tega je prvih 12 dni namenjeno
usposabljanju, ostali ĉas pa intenzivnemu iskanju zaposlitve. Namen
programa je, da ĉlani kluba ĉim hitreje najdejo ĉim ustreznejšo zaposlitev. V
program se lahko vkljuĉite brezposelni in prijavljeni na Zavodu za delo. O
vkljuĉitvi se lahko dogovorijo s svetovalcem zaposlitve in to zapišejo v
zaposlitveni naĉrt. Nato jih napotijo v naslednjo skupino, ki bo zaĉela z
delom v klubu. Program je še posebno primeren za nekoga, ki ţe nekaj ĉasa
neuspešno išĉe zaposlitev in je priĉel obupovati. V ĉasu, ko je vkljuĉen v klub,
dobi povrnjene prevozne stroške za obiskovanje kluba in za razgovore pri
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delodajalcih. Uĉinkovitost tega trimeseĉnega programa je okoli 50 %, kar
pomeni, da si polovica udeleţencev najde zaposlitev ali pa vsaj honorarno
delo, izobraţevanje, usposabljanje ali opravljanje javnih del v treh mesecih
po konĉanem programu.
 Pošiljanje ponudb na sreĉo je eden najslabših naĉinov iskanja zaposlitve.
Podobno je igranju pikada z zaprtimi oĉmi. Iskalci zaposlitve pošiljajo
ponudbe na kadrovske oddelke podjetij; ponudbe so splošne, niso prirejene
podjetju, ne ciljajo na doloĉeno delovno mesto. Iskalci dela jih navadno
pošiljajo takrat, ko podjetja nimajo kadrovskih potreb. Delodajalci te
ponudbe arhivirajo (ali vrţejo v smeti). Velika veĉina poslanih slepih
ponudb je metanje denarja v tiskanje ţivljenjepisov in poštnino, brez
konkretnega rezultata. Pogosto iskalci ponudbe pošiljajo iz napaĉnih,
statistiĉnih razlogov (poslal sem 100 ponudb), namesto da bi svoj ĉas in
trud osredotoĉili v usmerjeno komunikacijo s podjetji.
2.

Aktivne oblike iskanja zaposlitve so (Zaletel, 2006, str. 83 - 88):

Pribliţno 80 % delovnih mest zapolnijo iskalci, ki uporabijo katerega od aktivnih
pristopov iskanja zaposlitve. Zakaj? Veĉina podjetij noĉe izgubljati preveĉ ĉasa in
denarja za pridobivanje sodelavcev. Ko sreĉajo kandidata, ki je primeren glede niza
vešĉin, znanj in izkušenj in jih prepriĉa, da bo dober sodelavec, ga zaposlijo. Aktivne
oblike iskanja so oblikovane tako, da iskalec zaposlitve naredi prvi korak do podjetja.
 Mreţenje kot oblika iskanja zaposlitve je iskanje zaposlitve s pomoĉjo oseb,
ki jih iskalec pozna. Za prosta delovna mesta lahko izve od svojih prijateljev,
bivših sošolcev, poslovnih partnerjev, prijateljeve mame itd. Mreţenje kot
oblika iskanja zaposlitve temelji na osebnem priporoĉilu - doloĉena oseba, ki
v iskalca verjame, ga predlaga za izbrano odprto delovno mesto. Lahko
mu uredi sestanek s kadrovskim delavcem ali mu zgolj posreduje podatke
o razpisanemu delu in potrebah delovnega mesta. V Sloveniji je splošno
sprejeto dejstvo, da mreţenje daje priloţnost slabšim kandidatom z
dobrimi ''vezami''. Vedeti pa moramo, da so v proces mreţenja vedno
vpletene tri strani - delodajalec, kandidat za delovno mesto in oseba, ki
kandidata priporoĉi. Ta oseba na tehtnico postavi svojo integriteto, saj
na nek naĉin jamĉi, da je kandidat, ki ga predlaga, sposoben in ustrezen
za delovno mesto. Idealni izid mreţenja prinese rezultat, s katerim so
zadovoljne vse tri strani. V primeru, da se kandidat ne izkaţe za
ustreznega, potem škodo utrpi tudi oseba, ki ga je predlagala. Sam
koncept mreţenja temelji na tem, da tretja oseba ''zastavi'' svoj dober glas
za kandidata, zato bo predlagatelj zelo pazil, da predlaga res ustreznega
kandidata.
 Karierni zaposlitveni sejmi so namenjeni sreĉevanju delodajalcev in iskalcev
dela. Podjetja izkorišĉajo sejme za promocijo podjetja kot delodajalca in za
spoznavanje primernih kandidatov. Na zaposlitvenem sejmu ima kandidat
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idealno priloţnost intervjuja z nekaj deset delodajalci v enem dnevu. Vsi, ki
išĉejo delo, vedo kako teţko je priti do zaposlitvenega intervjuja - na
zaposlitvenem sejmu so delodajalci zbrani z razlogom, da sreĉajo kandidate.
Delodajalec plaĉa, da se lahko na sejmu sreĉa z njimi. Za sejme pripravijo
posebne vprašalnike, predstavitvene brošure, v njihovem interesu je, da
sreĉajo ĉim veĉ primernih kandidatov.
 Multipliciranje prisotnosti pri delodajalcih. Kandidat si izbere nekaj iskalcev
zaposlitve z razliĉnim zaposlitvenim profilom, da niso njegova konkurenca.
Medsebojno si nudijo pomoĉ pri iskanju zaposlitve, eden od drugega
povzemajo vešĉine, ki jih uspešno uporabijo na naslednjem intervjuju. Na
koncu intervjuja vprašajo delodajalca po potrebah za kakšno drugo delovno
mesto, za katerega je morda usposobljen eden od prijateljev. Ĉe deluje
skupina treh iskalcev zaposlitve, je njihova prisotnost pri delodajalcih
potrojena. Ta naĉin iskanja deluje na principu reciproĉnosti. Partnerji bodo
pomagali iskalcu, ĉe bo iskalec zaposlitve pomagal njim.
4.6 RAZMERE NA TRGU DELA NA KOROŠKEM
Obmoĉno sluţbo Velenje sestavljajo oddelek za zaposlovanje, poklicno orientacijo,
program zaposlovanja, oddelek za socialno varnost in štipendiranje, oddelek za
analitiko ter oddelek za splošne in pravne zadeve. Oddelek za zaposlovanje, oddelek
za poklicno orientacijo, oddelek za programe zaposlovanja in oddelek za socialno
varnost in štipendiranje pa se povezuje v sektor operativnih dejavnosti. V Obmoĉni
sluţbi Velenje, ki obsega štiri Urade za delo v koroški regiji in dva Urada za delo v
savinjski regiji, je bilo na dan 31. 12. 2008 zaposlenih 48 delavcev.
Slika 4: Območna sluţba Velenje

Vir: OS Velenje (2009, str. 9)
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4.6.1 Povpraševanje na trgu dela
V Obmoĉni sluţbi Velenje je vse do leta 1994 povpraševanje po delavcih in
pripravnikih narašĉalo. V letih, katera so sledila, pa se je povpraševanje ustalilo na
okrog 7.500 potreb letno. V letu 2000 je število potreb po delavcih in pripravnikih
skokovito poraslo, kar za 28,7 %. V letu 2001 se je število potreb po delavcih in
pripravnikih ponovno ustalilo na 7.700, v letih 2002, 2003, 2004 in 2005 pa ponovno
narašĉalo. V letu 2006 je bilo evidentiranih 13.235 potreb po delavcih in pripravnikih,
zaradi ugodne gospodarske klime v OS Velenje. Zmanjšalo pa se je zaposlovanje za
doloĉen ĉas, iz 84,2 % na 82,1 %. V letu 2007 je povpraševanje naraslo, v letu 2008
pa je ponovno malo upadlo (OS Velenje, 2009, str. 12).
Delodajalci išĉejo kadre, ki imajo poleg osnovne strokovne izobrazbe in delovnih
izkušenj, pridobljena tudi dodatna znanja: predvsem znanje jezikov (anglešĉina,
nemšĉina), poznavanje dela z raĉunalnikom (urejevalnik besedil in preglednic),
znanja iz raĉunovodstva in knjigovodstva, vozniški izpit za kategorije (B,C,D,E),
opravljeni strokovni izpiti, izpit iz viliĉarja, opravljeni teĉaji za posebne vrste varjenja,
teĉaj iz higienskega minimuma, pisarniško poslovanje, Zakon o splošnem upravnem
postopku, varstvo pri delu. Velik poudarek dajejo delodajalci tudi osebnostnim
lastnostim kandidatov (kot so: komunikativnost, urejenost, volja do dela, natanĉnost,
timsko delo, iznajdljivost, prijaznost) za zasedbo prostega delovnega mesta.
Najveĉ so delodajalci zaposlovali v okviru storitvenih dejavnosti 49,96 %, v okviru
nekmetijskih dejavnosti 48,74 % in v kmetijskih dejavnostih 1,29 %. V predelovalnih
dejavnostih se je zaposlilo 30,95 % delavcev in pripravnikov, od tega najveĉ v
proizvodnji strojev in naprav in v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov. V dejavnosti
gradbeništva se je zaposlilo 16,81 % delavcev in pripravnikov. V dejavnosti trgovine
se je zaposlilo 12,46 % delavcev in pripravnikov, zaposlitev in v dejavnosti
izobraţevanja 4,89 %. Za doloĉen ĉas je bilo 80,49 % zaposlitev. Prvih zaposlitev je
bilo v tem obdobju 13,95 %. Zaposlilo se je 53,06 % ţensk (OS Velenje, 2009, str.
14).
Tabela 6: Gibanje števila potreb po delavcih in pripravnikih v OS Velenje v
letih 1999 - 2008

Potrebe po
delavcih in
pripravnikih
Rast
(veriţni
indeks)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

7.463

9.608

7.639

8.097

8.938 10.297 12.790

-

128,7

79,5

106,0

110,4

115,2

Vir: OS Velenje (2009, str. 12)
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2005

124,2

2006

2007

2008

13.235 13.975

12.898

103,5

105,6

92,3

Tabela 7: Prijavljena prosta delovna mesta po Uradih v letu 2007, 2008
Urad za delo

2007

2008

RAZLIKA 2008- 2007

jan.- dec.

jan.- dec.

jan.- dec.

št.

%

št.

%

abs.

%

Dravograd

1094

7,8

812

6,3

-282

-25,8

Radlje ob Dravi

1248

8,9

1175

9,1

-73

-5,8

Ravne na
Koroškem

2045

14,6

1710

13,3

-335

-16,4

Slovenj Gradec

2776

19,9

2618

20,3

-158

-5,7

Koroška regija

7163

51,3

6315

49,0

-848

-11,8

Mozirje

1267

9,1

1417

11,0

150

11,8

Velenje

5545

39,7

5166

40,1

-379

-6,8

del Savinjske
regije
Obmoĉna sluţba
Velenje
Slovenija

6812

48,7

6583

51,0

-229

-3,4

13975

100,0

12898

100,0

-1077

-7,7

242927

100,0

240532

100,0

-2395

-1,0

Vir: OS Velenje (2009, str. 42)
Povpraševanje delodajalcev po poklicih na ravni glavnih poklicnih skupin Standardni
klasifikaciji poklicev je bilo v letu 2008 naslednje (OS Velenje, 2009, str. 16 - 18):
1. Prva glavna poklicna skupina ''Zakonodajalci, visoki vladni uradniki in
menedţerji'' (129 prijavljenih potreb po delavcih in pripravnikih) ali 1,0 %
potreb v okviru vseh poklicev. Zaposlitev je bilo 90 ali 1,1 % v okviru vseh
zaposlitev, od tega 31,1 % za doloĉen ĉas. Kritje potreb znaša 69,8 %. Najveĉ
potreb v prvi glavni skupini je bilo prijavljenih na ravni naslednjih poklicev:
direktor druţbe, menedţer manjše druţbe za poslovne storitve, prokurist.
2. Druga glavna poklicna skupina ''Strokovnjaki/strokovnjakinje'' (968 potreb) ali
7,5 % v okviru vseh potreb. Zaposlitev je bilo 523 ali 6,4 % v okviru vseh
zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 68,5 % zaposlitev. Kritje potreb pa znaša
54,0 %. Najveĉ prijavljenih potreb v drugi glavni skupini je bilo na ravni
naslednjih poklicev: predmetni uĉitelj, srednješolski uĉitelj, uĉitelj razrednega
pouka, uĉitelj za zunajšolsko izobraţevanje, raĉunovodja, inţenir strojništva.
3. Tretja glavna poklicna skupina ''Tehniki/tehnice in drugi strokovni
sodelavci/druge strokovne sodelavke'' (1.480 potreb) ali 11,5 % v okviru vseh
prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo 997 ali 12,1 % v okviru vseh zaposlitev.
Za doloĉen ĉas je bilo 68,6 % zaposlitev. Kritje potreb pa znaša 67,4 %.
Najveĉ prijavljenih potreb v tretji glavni poklicni skupini je bilo na ravni
naslednjih poklicev: medicinska sestra, komercialist za prodajo, knjigovodja,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

delovodja gradbeništva, tehnik za strojništvo, pomoĉnik vzgojitelja predšolskih
otrok.
Ĉetrta glavna poklicna skupina ''Uradniki/uradnice'' (511 potreb) ali 4,0 % v
okviru vseh prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo 349 ali 4,2 % v okviru vseh
zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 71,6 % zaposlitev. Kritje potreb pa znaša
68,3 %. Najveĉ prijavljenih potreb v ĉetrti glavni poklicni skupini je bilo na
ravni naslednjih poklicev: administrator, skladišĉnik, blagajnik v trgovini in
tajnik.
Peta glavna poklicna skupina ''Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke'' (1.742
potreb) ali 13,5 % v okviru vseh prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo 1.003 ali
12,2 % v okviru vseh zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 78,4 % zaposlitev.
Kritje potreb pa znaša 57,6 %. Najveĉ prijavljenih potreb v peti glavni poklicni
skupini je bilo na ravni naslednjih poklicev: prodajalec, natakar, kuhar,
varnostnik, trgovski poslovodja, frizer.
Šesta glavna poklicna skupina ''Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke,
ribiĉi, lovci'' (43 potreb) ali 0,3 % vseh prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo
36 ali 0,4 % v okviru vseh zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 93,0 % zaposlitev.
Kritje potreb pa znaša 83,7 %. Vzrok temu je, da zaposlovanje v tej dejavnosti
poteka tudi po drugih kanalih (npr. za zaposlitev pomagajoĉih ĉlanov ni
potrebna prijava v evidenco potreb po delavcih). Najveĉ prijavljenih potreb v
šesti glavni poklicni skupini je bilo na ravni naslednjih poklicev: vrtnar, gozdar,
drevesniĉar.
Sedma glavna skupina poklicev ''Poklici za neindustrijski naĉin dela'' (2.590
potreb) ali 20,1 % vseh prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo 1.802 ali 21,9 %
v okviru vseh zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 85,2 % zaposlitev. Kritje
potreb pa znaša 69,6 %. Najveĉ prijavljenih potreb v sedmi glavni poklicni
skupini je bilo na ravni naslednjih poklicev: kljuĉavniĉar, zidar, zidar za zidanje
in ometavanje, varilec, elektromonter, tesar, mizar, avtomehanik.
V osmi glavni poklicni skupini ''Upravljavci/upravljavke strojev in naprav,
industrijski izdelovalci/izdelovalke'' je bilo prijavljenih 2.938 potreb ali 22,8 %
vseh prijavljenih potreb. Zaposlitev je bilo 1.864 ali 22,6 % v okviru vseh
zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 86,3 % zaposlitev. Kritje potreb pa znaša
63,4 %. Najveĉ prijavljenih potreb v osmi glavni poklicni skupini je bilo na
ravni naslednjih poklicev: voznik tovornjaka, sestavljavec elektriĉnih delov,
upravljavec strojev za proizvodnjo plastiĉnih izdelkov, sestavljavec plastiĉnih
izdelkov, voznik lahkega dostavnega vozila, upravljavec strojev za rezkanje
kovin, sestavljavec elektronskih sklopov, upravljavec strojev gradbene
mehanizacije.
Deveta glavna poklicna skupina ''Poklici za preprosta dela'' (2.497 potreb) ali
19,4 % vseh prijavljenih potreb v Obmoĉni sluţbi Velenje. Zaposlitev je bilo
1.569 ali 19,1 % v okviru vseh zaposlitev. Za doloĉen ĉas je bilo 93,4 %
zaposlitev. Kritje potreb pa je bilo 62,8 %. Najveĉ prijavljenih potreb je bilo na
ravni naslednjih poklicev: delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah,
ĉistilec prostorov, delavec za preprosta dela v proizvodnji izdelkov iz gume in
plastiĉnih mas, delavec za preprosta dela v proizvodnji kovin in kovinskih
izdelkov, delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavec za
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preprosta prekladalna dela, delavec za preprosta dela v obdelavi in predelavi
lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute.
10. V okviru desete poklicne glavne skupine ''Vojaški poklici'' ni bila prijavljena
nobena potreba po delavcu ali pripravniku.
Povpreĉno kritje vseh potreb znaša 66,3 %, najveĉja pokritost potreb (83,7 %) je
pri šesti glavni poklicni skupini ''Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiĉi,
lovci'', najmanjša pokritost pa je pri drugi glavni poklicni skupini ''Strokovnjaki/
strokovnjakinje''.
Slika 5: Prijavljena prosta delovna mesta v OS Velenje
za določen in nedoločen čas

Vir: OS Velenje (2009, str. 42)
Slika 6: Prijavljena delovna mesta v OS Velenje 2007-2008

Vir: OS Velenje (2009, str. 42)
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Med 84.063 brezposelnimi, ki jih je zavod za zaposlovanje leta 2009 odjavil iz svoje
evidence, se jih je zaposlilo ali samozaposlilo 48.553, kar je za 16,5 odstotka veĉ kot
v letu 2008. Delodajalci so lani prijavili 161.310 prostih delovnih mest, kar pa je za
skoraj tretjino manj kot leto poprej. Na prijavljenih prostih delovnih mestih se je
zaposlilo 11.380 ljudi, kar je ravno tako za slabo tretjino manj kot leta 2008.
Povpraševanje po delavcih se je leta 2009 najbolj zmanjšalo v raznovrstnih poslovnih
dejavnostih in v predelovalnih dejavnostih (oboje za veĉ kot 40 odstotkov). Znotraj
predelovalnih dejavnosti se je povpraševanje po delavcih najbolj zmanjšalo v
proizvodnji kovin, proizvodnji drugih strojev in naprav ter proizvodnji usnja in
usnjenih izdelkov. Povpraševanje po delavcih se je po podatkih zavoda za
zaposlovanje poveĉalo le na podroĉju izobraţevanja, in sicer za 2,5 odstotka (Knavs,
2010, str. 3).
4.6.2 Ponudba na trgu dela
V letu 2008 je bilo v Koroški regiji 4482 zaposlitev, kar je le 11 zaposlitev veĉ kot leto
poprej. To so zaposlitve, ki jih je na osnovi obrazca M-1 (Prijava podatkov o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju) registriral Zavod za
zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavod RS za zaposlovanje pa je zanje pred tem
prejel prijavo prostega delovnega mesta.
Tabela 8: Zaposlitve v letu 2008 v Koroški regiji
Urad za delo

2007

2008

RAZLIKA 2008 - 2007

jan.- dec.

jan.- dec.

jan.- dec.

št.

%

št.

%

abs.

%

Dravograd

714

7,9

544

6,0

-170

-23,8

Radlje ob Dravi

701

7,8

741

8,2

40

5,7

Ravne na
Koroškem
Slovenj Gradec

1296

14,4

1391

15,5

95

7,3

1760

19,6

1806

20,1

46

2,6

Koroška regija

4471

49,7

4482

49,8

11

0,2

Mozirje

889

9,9

1055

11,7

166

18,7

Velenje

3633

40,4

3458

38,4

-175

-4,8

del Savinjske
regije
Obmoĉna sluţba
Velenje
Slovenija

4522

50,3

4513

50,2

-9

-0,2

8993

100,0

8995

100,0

2

0,0

159997

100,0

162713

100,0

2716

1,7

Vir: OS Velenje (2009, str. 43)
V Tabeli 9 je prikazano razmerje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela v
Obmoĉni sluţbi Velenje. V glavnem primanjkuje delavcev s III. in IV. in nekaj s VII.
in VIII. stopnjo izobrazbe. Kar za 50 % preveĉ iskalcev pa je s V. stopnjo izobrazbe.
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Tabela 9: Povpraševanje in ponudba na trgu dela v OS Velenje v letu 2008
Stopnja strokovne
izobrazbe

Povpraševanje %
(prosta delovna
mesta)

Ponudba
%
(iskalci zaposlitve)

Vse potrebe

I. in II.
III. in IV.

35,7
37,8

35,8
26,5

4.958
4.873

V.
VI.

14,9
3,2

28,2
3,0

1.920
407

VII. in VIII.

8,5

6,5

1.100

Vir: OS Velenje (2009, str. 14)
4.6.3 Brezposelnost
Ob koncu novembra 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 95.446
brezposelnih oseb. V primerjavi z decembrom 2008 je bila brezposelnost veĉja za
44,1 %, v primerjavi z novembrom preteklega leta pa je bilo brezposelnih veĉ za
50,6 %. Novembra se je na novo prijavilo 9.845 brezposelnih oseb, kar je 34,6 %
manj kot oktobra in 41,5 % veĉ kot novembra lani. V primerjavi z oktobrom se je
zlasti zmanjšal priliv iskalcev prve zaposlitve, novembra jih je bilo za 77,2 % manj.
Slika 7: Prikaz stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji
za oktober 2009 v posameznih upravnih enotah

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (6.1.2010)
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Stopnja registrirane brezposelnosti za mesec oktober 2009 v Sloveniji je bila 10,0 %.
V obmoĉni sluţbi Velenje pa v šestih upravnih enota 11,6 %, od tega najmanjša
brezposelnost na UE Velenje 10,6 %, najveĉja pa v UE Radlje ob Dravi 13,4 %.
Tabela 10: Gibanje registrirane brezposelnosti v Koroški regiji
jan. 2009-dec. 2009
Meseci

Obmoĉna
sluţba
Dravograd

Jan.

Mar.

Maj.

Avg.

Okt.

Dec.

Stopnja rasti
brezposelnosti
December 09/
Januar 09
%

369

376

421

426

461

483

30,8

Ravne na
Koroškem
Slovenj
Gradec
Radlje ob
Dravi
Koroška
regija
Slovenija

1101

1155

1266

1279

1331

1344

22,1

845

948

1025

1010

1056

1100

30,2

805

815

860

874

959

1020

26,7

3120

3294

3572

3589

3807

3947

26,5

73911

79682

86481

88366

95446

96672

30,8

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (6. 1. 2010)
V Koroški regiji je bilo decembra 26,5 odstotka veĉ brezposelnih oseb, kot jih je bilo
januarja 2009, je pa to pod slovenskim povpreĉjem, ki je bilo (30,8 %). Takšno
poveĉanje brezposelnosti gre predpisati predvsem finanĉni krizi, ki nas je zajela ţe v
letu 2008 in slabim gospodarskim razmeram. V obmoĉni sluţbi Dravograd se je od
januarja 2009 do decembra 2009 brezposelnost poveĉala kar za 30,8 %, v Ravnah
na Koroškem za 22,1 %, v Slovenj Gradcu za 30,2 %, v Radljah ob Dravi pa za
26,7 %. (Zavod RS za zaposlovanje, 6. 1. 2010). Po drugi strani pa je OS Velenje po
podatkih Statistiĉnega urada Republike Slovenije v decembru 2008 imela 61.316
aktivnih prebivalcev. Delovno aktivnih je bilo 56.509 in 4.807 registrirano
brezposelnih oseb. Za delovno aktivno prebivalstvo je od leta 1987 znaĉilno upadanje,
ki se je prviĉ ustavilo v letu 1995, a se je ţe v naslednjih letih ponovno nadaljevalo.
Opazno se je zmanjševalo število zaposlenih v podjetjih in organizacijah (predvsem
na podroĉju gospodarstva), na drugi strani pa poveĉanje števila zaposlenih pri
zasebnikih ter števila samozaposlenih oseb. V letih 1998, 1999 in 2000 je prišlo do
manjšega preobrata, delovno aktivno prebivalstvo se je poveĉevalo. V letih 2001 do
2003 je bilo znaĉilno, da je število delovno aktivnih prebivalcev upadalo. Od leta
2004 pa število delovno aktivnih ponovno narašĉa. V letu 2006 je število delovno
aktivnih prebivalcev naraslo za 1,1 % v primerjavi z decembrom 2005. Poveĉanje je v
nekmetijski in v storitveni dejavnosti. V kmetijski dejavnosti pa je število delovno
aktivnih prebivalcev upadlo za 5,6 % v primerjavi z decembrom 2005. V letu 2007 je
število delovno aktivnih prebivalcev precej naraslo, v letu 2008 pa še malenkost veĉ
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kot v letu 2007. V letu 2008 je malo upadlo število zaposlenih pri pravnih osebah,
naraslo pa je število zaposlenih pri fiziĉnih osebah in samozaposlenih oseb (OS
Velenje, 2009, str. 10).
Tabela 11: Gibanje brezposelnosti v Koroški regiji od leta 2002 do leta
2009
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Brezposelnost v
Koroški regiji

4049

4010

3553

3574

3082

2464

2693

3947

Rast (veriţni
indeks)

106,

99,0

88,6

86,2

79,9

109,2

146,6

100,1

Vir: OS Velenje (2009, str. 20)
Brezposelnost v Obmoĉni sluţbi Velenje predstavlja 7,7 % v slovenski brezposelnosti.
V primerjavi z ostalimi dvanajstimi obmoĉnimi sluţbami je velenjska na petem mestu.
Veĉ brezposelnih oseb v primerjavi z velenjsko imajo naslednje obmoĉne sluţbe:
Ljubljana, Maribor, Celje in Murska Sobota. Manj brezposelnih oseb je v obmoĉnih
sluţbah: Kranj, Koper, Ptuj, Koper, Novo Mesto, Sevnica, Trbovlje in Nova Gorica.
V obmoĉni enoti Velenje se je brezposelnost starih med 25 in 40 let poveĉala za 0,8
odstotne toĉke.
Struktura brezposelnih oseb po starosti v letu 2008 je sledeĉa:
 0,1 % starih do 18 let,
 17,6 % starih 18-25 let,
 35,4 % starih 25-40 let,
 19,5 % starih 40-50 let,
 27 % starih nad 50 let.
V letu 2008 so bili prilivi in odlivi iz brezposelnosti manjši kot v letu 2007 (Tabela 12).
 Priliv v brezposelnost je bil v letu 2008 za 1,7 % manjši kot v letu 2007.
Prijavilo se je 5.534 oseb.
 Celoten odliv v letu 2008 (zaposleni + prenehanja vodenja v evidenci iz
razlogov, ki ne pomeni zaposlitve + prehod v druge evidence) je bil za
19,7 % manjši kot v letu 2007. V evidenci brezposelnih oseb smo prenehali
voditi 5.335 brezposelnih oseb.
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Tabela 12: Priliv in odliv iz brezposelnosti v OS Velenje 2007, 2008
Kumulativa od I.XII. 2008

Kumulativa od I.XII. 2007

Indeks
2008/2007

PRILIV

5534

5627

98,3

ţenske

2992

3092

96,8

iskalci prve zaposlitve

1108

1246

88,9

brezposelni zaradi steĉaja
brezposelni trajni preseţki

164
563

115
496

142,6
113,5

brezposeln i- iztek
zaposlitve za doloĉen ĉas

2467

2505

98,5

ostali razlogi

1232

1265

97,4

ODLIV
vkljuĉeni v zaposlitev

5335
3282

6644
4164

80,3
78,8

ţenske

1835

2364

77,6

šli v prvo zaposlitev

710

853

83,2

prenehanja vodenja v
evidenci iz razlogov, ki ne
pomenijo zaposlitve

1636

2157

75,8

prehod v druge evidence*
prehod v evidenco po
drugih zakonih

417
49

323
65

129,1
75,4

Vir: OS Velenje (2009, str. 24)
Strokovne izobrazbe, ki so bile najbolj zastopane med brezposelnimi v
območni enoti Velenje:
I. stopnja strokovne izobrazbe: delavec brez poklica, pomoţni delavec
II. stopnja strokovne izobrazbe: obdelovalec lesa, obdelovalec kovin, pomoţna
šivilja, voznik cestnih motornih vozil, pom. gosp. - oskrbnice
III. stopnja strokovne izobrazbe: gozdar niţji, lesar, roĉni oblikovalec kovin,
šivalec tekstilij, administrativni manipulant, tehniĉni risar
IV. stopnja strokovne izobrazbe: kljuĉavniĉar, avtomehanik, prodajalec, kuhar
V. stopnja strokovne izobrazbe: strojni tehnik, ekonomski tehnik, gimnazijski
maturant
VI. stopnja strokovne izobrazbe: inţ. strojništva, ekonomist za komercialno
dejavnost, komercialist (VSŠ), poslovni sekretar
VII. stopnja strokovne izobrazbe: dipl. ekonomist (VS), dipl. organizator - m.,
dipl. upravni organizator (VS)
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V celotni obmoĉni enoti Velenje se je deleţ brezposelnih mladih starih do 26 let iz
leta 2007 na leto 2008 poveĉal za 0,8 %. Podatki kaţejo, da je najveĉ brezposelnih
oseb starih do 26 let imelo V. stopnjo izobrazbe (39,5 %) in s I. in II. stopnjo
izobrazbe (29,8 %). V celotni obmoĉni enoti Velenje je bilo 1.088 brezposelnih starih
do 26 let, kar pa ni zanemarljivo.(OS Velenje, 2009, str. 27)
Tabela 13: Iskalci prve zaposlitve v Koroški regiji v letu 2008 v (%)
Dravograd

21,7

26,2

17,9

Ravne na Koroškem

23,2

20,7

19

Slovenj Gradec

21,5

17,7

14,6

Radlje ob Dravi

20,9

20,1

13,6

Koroška regija
Leto

21,9
2006

20,3
2007

16,2
2008

Vir: OS Velenje (2009, str. 29)
Tabela 14: Brezposelni mladi stari do 26 let v Koroški regiji v letu 2008 v
(%)
Dravograd

22,8

21,3

25

24

20,2

21

Slovenj Gradec

18,1

14,4

15,6

Radlje ob Dravi

21,1

18,4

17,4

Koroška regija
Leto

21,5
2006

18,5
2007

19,1
2008

Ravne na Koroškem

Vir: OS Velenje (2009, str. 29)
Decembra 2009 je bilo na Zavodih za zaposlovanje prijavljenih 96.672 brezposelnih,
na novo pa se jih je prijavilo 8434. Konec marca 2010 priĉakujejo med 101.000 in
102.000 prijavljenih brezposelnih, konec leta 2010 pa do 110.000.
Na Zavodu pravijo, da se trg dela z zamikom odziva na gospodarska gibanja. Ĉeprav
gospodarstvo ţe kaţe znamenja okrevanja, se to na trgu dela pokaţe z zamikom leta
ali dveh. Trend poveĉevanja brezposelnosti se lahko obrne na boljše konec prve
polovice letošnjega leta, a je to odvisno od številnih dejavnikov, ne le od slovenskega
trga. Te ocene Zavoda so bile pripravljene ob upoštevanju dogajanja na trgu dela in
gospodarskih napovedi, seveda pa je tu še vrsta neznank, ki niso predvidljive (Knavs,
2010, str. 3).
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Tabela 15: Število brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje v
Koroški regiji november 2009

Območna sluţba /
Urad za delo

OS Velenje
UD Dravograd
UD Radlje ob Dravi
UD Ravne na Koroškem
UD Slovenj Gradec

Iščejo prvo

Vsi

Stari do 26 let

zaposlitev
število

število

%

število

%

6.986

1.233

17,6

1.538

22,0

450

79

17,6

107

23,8

959

149

15,5

196

20,4

1.325

214

16,2

289

21,8

1.056

171

16,2

183

17,3

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2010)
Decembra 2009 je glede na november 2009 brezposelnost narasla v desetih
obmoĉnih sluţbah zavoda za zaposlovanje, najbolj v murskosoboški in velenjski.
Zmanjšala se je le v koprski in novogoriški obmoĉni sluţbi. Število na novo
prijavljenih na zavodu je bilo decembra 2009 sicer za 14,3 % manjše od števila
brezposelnih, ki so se na novo prijavili novembra 2009. V primerjavi z novembrom se
je še posebno zmanjšal priliv brezposelnih zaradi steĉaja, pojasnjujejo na zavodu za
zaposlovanje, zmanjšal pa se je tudi priliv iskalcev prve zaposlitve. To je tudi znak
umirjanja krize, oktober in november pa sta hkrati meseca, ko se na zavod prijavi veĉ
mladih, ki so zakljuĉili šolanje. Po drugi strani se je decembra 2009 poveĉal priliv
brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za doloĉen ĉas in trajno preseţnih delavcev.
Mnoge zaposlitve za doloĉen ĉas so se konĉale s koncem leta. Podjetja ugotavljajo
stanje bilanc, tako da se priĉakuje veĉ zaposlovanja marca, aprila in maja. Stopnja
registrirane brezposelnosti v Sloveniji je po zadnjih podatkih Statistiĉnega urada RS
oktobra 2009 znašala 10 odstotkov, kar je za 3,4 odstotne toĉke veĉ kot oktobra
2008 (Knavs, 2010, str. 3).
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5

POVEČANJE UČINKOVITOSTI PRI PREHODU IZ ŠOLANJA V
ZAPOSLITEV

5.1 ORGANIZACIJE, KI SO V POMOČ MLADIM PRI PREHODU
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je osrednja organizacija, ki pomaga
mladim pri prehodu iz šolanja v zaposlitev. Tako z nekaterimi Centri za informiranje
in poklicno svetovanje (CIPS), kateri ponujajo informacije, ki jih potrebuje kandidat
za iskanje zaposlitve in naĉrtovanje svoje kariere, kakor tudi z Aktivno politiko
zaposlovanja (APZ). Aktivna politika zaposlovanja se zaveda, da je skupina mladih
kategorija delovne sile, ki se na trgu dela sreĉuje s posebnimi teţavami, ki so
povezane s pomanjkanjem poklicne oz. strokovne izobrazbe, teţjo zaposljivostjo ali
pa celo s predĉasno opustitvijo šolanja. V programu aktivne politike zaposlovanje za
leto 2008 so prav za mlade do 26 leta namenjeni ukrepi, kot so (Zavod RS za
zaposlovanje, 30. 11. 2009):
 programi priprave na zaposlitev; namen teh je mlade nauĉiti, kako ponuditi
svoje znanje in vešĉine ter poiskati delodajalca, ki bi jih lahko zaposlil;
 programi funkcionalnega izpopolnjevanja omogoĉajo kandidatom dopolniti
znanje, ki so ga pridobili z rednim izobraţevanjem;
 ukrep usposabljanja na delovnem mestu z delovnim razmerjem ali brez: gre
za pridobivanje manjkajoĉega znanja oz. vešĉin brezposelne osebe na
delovnem mestu, s ĉimer se uvaja v delo;
 javna dela, ki podobno spodbujajo odpiranje novih delovnih mest pa tudi
ohranjajo in spodbujajo razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih. Ob
finanĉni pomoĉi se ob pomoĉi programa javnih del brezposelna oseba
zaposli za doloĉen ĉas. Prav mladi s pomanjkljivo strokovno izobrazbo so
ciljna skupina tega programa.
Poleg uresniĉevanja ciljev skozi redno dejavnost se je Zavod odzival na tekoĉe
dogajanje na trgu dela in se v povezavi z lokalnim okoljem aktivno odzival tudi na
priloţnosti, ki so se pojavile. Tako so pristopili k sodelovanju z Medpodjetniškim
izobraţevalnim centom Velenje in delodajalci k projektu Strokovno usposabljanje
delovnih invalidov v Savinjsko Šaleški regiji;
Medpodjetniški izobraţevalni center (MIC) je ena od enot Šolskega centra
Velenje (ŠC Velenje), vzgojno-izobraţevalnega zavoda z veĉ kot 50-letno tradicijo, ki
ga sestavlja 5 srednjih šol in Višja strokovna šola. V šolskem letu 2009/2010 je v
vzgojno-izobraţevalni proces, ki poteka v treh šolskih zgradbah na Trgu mladosti in v
treh stavbah Medpodjetniškega izobraţevalnega centra na Koroški cesti, vkljuĉenih
v 29 srednješolskih in 6 višješolskih strokovnih programov skupaj 4119 šolajoĉih se
oseb, in sicer: 1929 dijakov, 640 študentov in 1550 odraslih.
Njihovo delo in dolgoroĉni cilji so naravnani predvsem na poklicno in strokovno
izobraţevanje, tako od niţjega poklicnega do višjega strokovnega izobraţevanja za
potrebe savinjske in koroške ter širše regije. Zelo dobro so povezavani z
gospodarstvom in prepoznavni po skrbi za ĉim boljše materialne, prostorske in
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kadrovske pogoje. Ukvarjajo se še z dejavnostmi, kot so: razvoj in prototipna
izdelava izdelkov, storitvene dejavnosti, projektno delo in drugo aktualno delo. Tako
bo celoten MIC postal center odliĉnosti in modernih tehnologij, kjer bodo povezovali
splošna, strokovna in praktiĉna znanja pri rednih, izrednih in funkcionalnih oblikah
izobraţevanja. Ţe vrsto let uspešno sodelujejo v razliĉnih domaĉih in mednarodnih
projektih. Trenutno so vkljuĉeni v 17 projektov (Zavod RS za zaposlovanje, 30. 11.
2009).
Obmoĉna sluţba Velenje je skupaj z javnim zavodom Vetrnica Slovenj Gradec
sodelovala pri pripravi projekta Nov dan, ki naj bi zaţivel v okviru sodelovanja med
Avstrijo in Slovenijo.
Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec namerava na podlagi kratkoroĉnih
neposrednih ciljev do konca leta 2011 na lokaciji Poslovne cone Ozare izgraditi
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, kjer bo deloval nov mladinski hotel ''Youth
hostel'' s kategorijo 5 trikotnikov, ki bo nudil noĉitvene kapacitete tako nakljuĉnim
kot tudi aktivnim gostom umetniško-kulturnih, športnih in mednarodnih dogodkov
mesta Slovenj Gradec. Z realizacijo investicije bomo na obmoĉju Mestne obĉine
Slovenj Gradec pridobili nove kapacitete za izvajanje mladinskih zaposlitvenih
programov in mednarodnih programov sreĉanja partnerskih mest, ki bodo
zagotavljale nastanitvene kapacitete, s ĉimer se bodo mladim ponudile moţnosti za
izvajanje veĉdnevnih oz. dolgoroĉnih mladinskih programov (Zavod RS za
zaposlovanje, 30. 11. 2009).
Mocis center za izobraţevanje odraslih je javni zavod, ki ga je ustanovila
mestna obĉina Slovenj Gradec. Zavod razvija najrazliĉnejše oblike uĉenja prilagojene
posameznikom in razliĉnim ciljnim skupinam v skladu z razvojnimi teţnjami mestne
obĉine Slovenj Gradec in celotne Koroške regije. Svoje poslanstvo vidijo v
spodbujanju uĉenja v vseh ţivljenjskih obdobjih, izvajanju kakovostnih izobraţevalnih
oblik, prilagojenih posameznikom in razliĉnim ciljnim skupinam. Prebivalcem Koroške
zagotavljajo in nudijo kakovostne in cenovno dostopne izobraţevalne programe,
kateri so vsebinsko in ĉasovno prilagojeni njihovim potrebam, ţeljam in zmoţnostim.
V tem zavodu lahko pomoĉ poišĉejo tudi mladi, ki so ostali brez zaposlitve, niso
konĉali šolanja …
Zavod nudi veĉ brezplaĉnih programov mladim:
 borza znanja, kjer erem lahko mladi dobijo razna znanja, kako napisati prošnjo,
ţivljenjepis, poiskati, kje so prosta delovna mesta …
 uĉna pomoĉ brezposelnim je namenjena brezposelnim osebam, ki so
prijavljene na zavodu za zaposlovanje in vkljuĉene v razliĉne programe
izobraţevanja;
 Projektno uĉenje za mlade(PUM) je program, v katerega se lahko vkljuĉijo
mladi stari od 15 - 25 let, ki niso dokonĉali šolanja ali so ostali v socialni stiski
zaradi brezposelnosti. (Mocis Slovenj Gradec, 11. 12. 2009)

50

Kovivis - javni zavod - Koroško višje in visokošolsko središče
Dejavnost tega zavoda je razdeljena v 4 sklope aktivnosti:
zbiranje in analiza podatkov o razmerah na trgu dela, izobraţevanju, štipendiranju,
gospodarstvu, regionalnem razvoju;
priprava novih študijskih programov: za leto 2009/2010 razpisujejo program za
visoko šolo zdravstvene vede in visoko šolo za tehnologijo polimerov;

vzpostavitev dislociranih enot ţe obstojeĉih programov in
priprava in izvajanje projektov s podroĉja ĉloveških virov.

V lanskem letu je Kovivis organiziral projekt Mladi - razvojni potencial Koroške.
Ta projekt je vseboval veĉ aktivnosti:
 zbiranje in analizo podatkov iz vseh obstojeĉih virov o stanju in trendih na
regijskem, nacionalnem, evropskem trgu dela;
 posredovanje informacij in informiranje ciljnih skupin;
 »odprta vrata« na koroških podjetjih, v katerih se mladim prikaţejo delovna
mesta, izobraţevalni programi …
 projektno sodelovanje podjetij in študentov »Mladi asi«;
 brezplaĉne delavnice uporabnih znanj in vešĉin. (Kovivis, 12. 12. 2009)
Območna sluţba Velenje je v letu 2008 kot partner aktivno sodelovala pri projektu
Središĉ za samostojno uĉenje v Velenju in Slovenj Gradcu in kot ĉlan sodeluje tudi v
Koroški štipendijski shemi in v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline.
5.2 VEČJA POVEZANOST ŠOL IN GOSPODARSTVA
Projekt Ministrstva za šolstvo in šport ter nizozemskega partnerja, imenovan Mofas,
v katerega so vkljuĉeni vsi socialni partnerji, aktivno tudi strokovni delavci Obrtne
zbornice Slovenije (OZS), uveljavlja drugaĉen, bolj racionalen naĉin financiranja
srednjega šolstva in prenos nekaterih pristojnosti na šole. Ker hkrati poteka tudi
vsebinska prenova poklicnega in strokovnega šolstva, je naĉrtovani proces
deregulacije in decentralizacije srednjega šolstva smiselno sovpadal. Tako se
pripravljajo rešitve za veĉjo strokovno in finanĉno avtonomijo šol, veĉjo povezavo z
regionalnim in lokalnim okoljem, veĉjo odgovornost za rezultate izobraţevanja, skrb
za razvoj novih programov in usposabljanj za mladino in odrasle, tesno povezanih s
potrebami okolja, posredno pa veĉjo ekonomiĉnost, uĉinkovitost, skrb za razvoj,
zmanjševanje osipa. Prvi rezultati so ţe vidni - v nov naĉin financiranja je z novim
šolskim letom vkljuĉenih 29 srednjih šol, postopno pa se bodo vkljuĉile še preostale
in tudi višje strokovne šole.
Projekt Mofas se je konĉal v zaĉetku 2006, rezultate projekta pa strokovna javnost
ţe lahko spremljala preko sprememb v delovanju srednjih šol in njihovem
povezovanju z okoljem. Sistem OZS je s srednjimi in višjimi šolami ţe sedaj dokaj
dobro povezan, v nekaterih okoljih pa po zaslugi posameznih obmoĉnih obrtnih
zbornic sodelovanje poteka izjemno uspešno. Širjenje rezultatov projekta in uvajanje
novosti v šolstvu je prispevalo k tesnejši povezavi šolske in gospodarske sfere v
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okoljih, kjer še ni moĉneje zaţivela. Teţave s pomanjkanjem ustreznih kadrov v
konkretnem okolju, naĉrtovanje usposabljanja za potrebe gospodarskih subjektov,
dodatno izobraţevanje in usposabljanje brezposelnih, zagotavljanje ustreznih
materialnih moţnosti (medpodjetniški izobraţevalni centri) in še kaj, naj bi bile z
veĉjo avtonomijo šol in njihovo odgovornostjo za lastni obstoj in razvoj laţe rešljive
(OZS, 6. 12. 2009).
5.3 UGOTOVITVE
Na zaĉetku pisanja sem postavil naslednji hipotezi: Prehod iz šolanja v zaposlitev je
kompleksen proces, pri katerem nastaja brezposelnost mladih, podaljševanje šolanja,
osipništvo iz šol. Izobrazba je pomembna za vstop na trg dela. Napravil sem
raziskavo za Koroško regijo in potrdil omenjeni hipotezi.
Med okolišĉine, ki pomembno vplivajo na zaposlovanje v Sloveniji, kakor tudi na
Koroškem, velja poudariti izrazito podaljševanje izobraţevanja in tog trg dela.
Poudariti moramo, da podaljševanje šolanja ugodno vpliva na izboljšanje izobrazbene
strukture mladih, na drugi strani pa povzroĉa nizke stopnje aktivnosti mladih.
Izobrazba je pomembna pri vstopu na trg dela, višja izobrazba zagotavlja višjo
verjetnost za zaposlitev z ugodnimi delovnimi pogoji, višjim plaĉilo itd. Ĉe ima
posameznik višjo izobrazbo, ima moţnost napredovanja in uresniĉevanja svojih ciljev
v doloĉenem podjetju. Ampak tudi iskalci zaposlitve z najvišjimi stopnjami izobrazbe
so izpostavljeni trţnim zakonitostim povpraševanja in ponudbe na trgu dela. V
zadnjih letih opaţamo izrazito poveĉanje vpisov mladih v terciarno izobraţevanje.
Tako se poveĉujejo tudi iskalci zaposlitve z višjimi stopnjami izobrazbe, vendar
ponudba na trgu dela ni zadostna, zato se zaostruje tudi poloţaj mladih z višjimi
stopnjami izobrazbe.
Strokovnjaki pravijo, da predstavlja prehod iz šolanja v zaposlitev za mlade enega
najzahtevnejših in kljuĉnih prehodov v ţivljenju. Tudi sam sem takšnega mnenja,
zato mislim, da se je potrebno pravoĉasno informirati in pridobiti znanja, s pomoĉjo
katerih bo vstop na trg dela laţji, hitrejši in uĉinkovitejši. V raziskavi sem ugotovil, da
imamo na Koroškem kar nekaj takšnih organizacij, ki so mladim v pomoĉ pri prehodu
iz šolanja v sfero dela, vendar te organizacije niso zadostne za uĉinkovit prehod. Po
uspešno zakljuĉenem izobraţevanju se zaĉne z iskanjem zaposlitve. Iskanje dela se
vedno priĉne z doloĉitvijo zaposlitvenih ciljev, oziroma vedeti moramo, kaj bi v
ţivljenju radi delali. Saj veste, »vsaka pot je lahko prava pot«. Vendar nas vsaka pot
ne bo pripeljala do sanjske sluţbe, ki nas bo izpopolnjevala in osreĉevala.
V Koroški regiji ta prehod ni ravno zadovoljiv, saj smo imeli v letu 2008 kar 19,1 %
mladih, starih do 26 let, ki so bili brezposelni. Novembra 2009 pa se je ta odstotek
dvignil na 20,8 %. To kaţe na problem, katerega nima le Koroška regija, temveĉ
celotna Evropa. Za Koroško regijo je znaĉilna neusklajena izobrazbena struktura med
ponudbo in povpraševanjem. Dela je kar nekaj, toda veĉino tega za drugaĉne profile,
kakršne premore ponudba. Na podroĉju zaposlovanja so v obmoĉni sluţbi Velenje,
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katera pokriva Koroško regijo od leta 2003 do leta 2008, beleţili upadanje
brezposelnih zaradi ugodnih gospodarskih razmer v tem obdobju. Septembra 2008 je
bilo v evidenci brezposelnih oseb v Koroški regiji prijavljenih 2693 oseb, stopnja
registrirane brezposelnosti pa je bila 8,2 %. Dogajanje na trgu dela je v obdobju
gospodarske rasti vplivalo na strukturo brezposelnih oseb. Zaradi velikega
povpraševanja po delavcih v nekaterih panogah v prvih devetih mesecih leta je bilo
teţje najti ustrezne kandidate za zaposlitev. Kljub temu pa so v tem obdobju dobile
priloţnost tudi teţje zaposljive osebe. Nekoliko manjše je bilo vkljuĉevanje v aktivno
politiko zaposlovanja, zmanjšalo pa se je tudi število prejemnikov denarnega
nadomestila. Zaradi dobrih gospodarskih razmer se je od leta 2006 do 2008
zmanjšalo tudi število iskalcev prve zaposlitve iz 21,5 % na 16,2 %, zmanjšala pa se
je tudi brezposelnost mladih starih do 26 let iz 21,5 % na 19,1 %, kar pa je vseeno
veliko.
V zadnjem ĉetrtletju leta 2008 pa so se pokazali prvi znaki krize, kar je povzroĉilo
poveĉan priliv v brezposelnost in manjše število brezposelnih mest, poveĉevalo pa se
je tudi število vkljuĉenih v aktivno politiko zaposlovanja. Najveĉ so delodajalci
zaposlovali v storitveni dejavnosti 49,96 %, v okviru nekmetijskih dejavnosti 48,74. V
okviru predelovalnih dejavnostih se je zaposlilo 30,95 % delavcev, od tega najveĉ v
proizvodnji strojev in naprav, ter proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov. V okviru
gradbeništva se je zaposlilo 16,81 %. Iz tabele 9 je lepo razvidno, da na Koroškem
primanjkuje delavcev s III. in IV. stopnjo strokovne izobrazbe. Preveĉ, in to kar 50
%, pa je kandidatov s V. stopnjo izobrazbe. Iz tega lahko sklepamo, da je na
Koroškem najteţje najti zaposlitev mladim s V. stopnjo izobrazbe. Skrbi pa me
dejstvo, da iz leta v leto upada število kadrovskih štipendij. Tako je bilo na Koroškem
v letu 2008 podeljenih 176 kadrovskih štipendij. Da je podeljenih vedno manj
kadrovskih štipendij, pa so delno krivi mladi sami, saj se le steţka odloĉajo za manj
privlaĉne poklice (strojniki, metalurgi …). V letu 2008 je bilo v Sloveniji na razpolago
8 milijonov sredstev, izkorišĉenih pa je bilo samo 1,5 milijonov. Iz tega lahko
sklepamo, da mladi še vedno gledajo na lastne interese in jih ne zanima, kaj bo, ko
bodo konĉali šolanje.
V letu 2009 je prišlo do poveĉanega priliva v brezposelnost, kar gre pripisati
predvsem finanĉni krizi in slabim gospodarskim razmeram po vsem svetu. V Koroški
regiji se je brezposelnost od januarja do decembra 2009 poveĉala za 26,5 %. V
evidenci brezposelnih je bilo konec decembra 2009 registriranih 3947 oseb. Poveĉalo
se je tudi število brezposelnih mladih starih do 26 let, in sicer za 1,7 %.
Sam sem mnenja, da se veĉina mladih pri odloĉitvi za izobraţevanje ne zaveda, kaj
jih ĉaka po zakljuĉku šolanja in kakšne bodo moţnosti na trgu dela. Zato bi morali
mlade, preden se odloĉijo za šolanje, bolje informirati o moţnostih, ki na trgu dela
obstajajo in jih usmerjati tudi v poklice, ki so manj privlaĉni (strojniki, metalurgi …).
Na koncu lahko omenim, da je v zadnjih letih raziskav o brezposelnosti mladih zelo
malo. Obstajajo seveda natanĉni statistiĉni podatki in analize Zavodov za
zaposlovanje, vendar ob teh objektivnih podatkih dejansko ne izvemo, kako se mladi
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brezposelni in tudi tisti, ki niso aktivni niti v izobraţevanju niti ne išĉejo zaposlitve,
dejansko spopadajo z brezposelnostjo, kakšne metode uporabljajo pri iskanju dela,
kakšen socialno-ekonomski poloţaj imajo, ali opravljajo kakšna dela v sivi ekonomiji
… Tudi sam sem bil preseneĉen nad nekaterimi podatki v raziskavi, saj sem imel pred
tem drugaĉno mnenje o trgu zaposlenih na Koroškem. Upam, da mi je raziskava v
doloĉeni meri tudi uspela, kljub temu pa moram pripomniti, da številke velikokrat ne
razkrivajo vsega in bistvo lahko ostane oĉem nevidno.
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6 ZAKLJUČEK
Za mlade pomeni prehod iz šolanja v zaposlitev zelo naporno in odgovorno
ţivljenjsko obdobje, zlasti ko vstopajo na trg dela in morajo poskrbeti za svojo
finanĉno in socialno varnost. Danes ţivimo v svetu, ko se mladi velikokrat sreĉujejo z
negotovostjo, zavraĉanjem, brezposelnostjo in nezaupanjem s strani delodajalcev.
Ĉeprav imajo mladi prednost pred starejšimi predvsem v obliki najnovejšega znanja,
so jim ponujene nestalne zaposlitve. To pa za njih ne pomeni enakopravnosti ĉlanov
druţbe, socialne in ekonomske neodvisnosti.
Prva ugotovitev, do katere sem se dokopal, je izrazito poveĉevanje vpisov mladih na
terciarno raven izobraţevanja. Terciarno izobraţevanje je v zadnjih desetih letih
doţivelo korenite spremembe. Leta 1998 se je zaĉel izvajati bolonjski proces. S tem
se je šolski sistem v Sloveniji bistveno izboljšal, saj smo prešli v proces, ki je
konkurenĉen po celotni Evropi. Evropska komisija poudarja, da bi morale drţave za
uspešen in uĉinkovit študij, poleg reform poskrbeti tudi za zadostno financiranje in
upravljanje. Na Koroškem se je vpis v terciarno izobraţevanje v zadnjih desetih letih
bistveno poveĉal. V letu 1998 je bilo vpisanih 2681 študentov, leta 2008 pa kar 4256,
kar je za 58,7 % veĉ kot leta 1998. S temi podatki sem ugotovil, da se podaljšuje
šolanje pri današnji mladini.
V Koroški regiji prehod iz šolanja v zaposlitev ni zadovoljiv, saj nastaja velika
brezposelnost mladih. Za regijo je znano zmanjševanje brezposelnosti od leta 2005
do 2008, kar gre pripisati predvsem ugodnim gospodarskim razmeram in dobri
aktivni politiki zaposlovanja. V letu 2008 je bilo v Koroški regiji 19,1 % brezposelnih
starih do 26 let. Konec leta 2009 pa se je ta brezposelnost povzpela na 20,8 %, kar
pa ni zanemarljivo. Po podatkih je bilo v Sloveniji v prvem ĉetrtletju leta 2009 kar
12.000 brezposelnih mladih. Celotna brezposelnost pa se je decembra leta 2009 na
Koroškem povzpela na 3947 oseb, kar je za 26,5 % veĉ kot pa januarja 2009. Po
julijskih podatkih iz leta 2009 je bila stopnja registrirane brezposelnosti v Koroški
regiji 11,2 % in je presegala slovensko povpreĉje, kar nakazuje, da v tej regiji nimajo
ugodnih gospodarskih razmer. Delodajalci so v letu 2009 prijavili le 3811 prostih
delovnih mest, kar je 87,8 % manj kot v letu 2007, ko so jih prijavili 7163.
Eden od kljuĉnih dejavnikov pri iskanju zaposlitve je izobrazba. Izobrazba je osnova
za iskanje primernega delovnega mesta. Za Koroško regijo je znaĉilno, da imajo
najveĉ teţav pri prehodu na trg dela mladi, ki so slabo izobraţeni, to je lepo razvidno
iz tabele 9. Vendar ne smemo zanemariti dejstva, da so tudi visoko izobraţeni
izpostavljeni trţnim zakonitostim na trgu dela. Iz teh podatkov lahko razberemo, da
je izobrazba pomembna pri vstopu na trg dela.
Ko mladi prihajajo na trg dela, bi morali imeti ĉim veĉ razliĉnih organizacij, katere jim
bi bile pri prehodu v pomoĉ. V Koroški regiji je takšnih organizacij kar nekaj, vendar
sem mnenja, da veĉina teh organizacij sploh ne pozna. Mlade bi morali skozi proces
šolanja bolje informirati o nadaljnjih moţnostih razvijanja njihove kariere. Usmerjati
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in predstaviti bi jim morali tudi manj zanimive poklice (metalurgi, strojniki itd.). Ko
sem se sam odloĉal za študij, teh informacij, katere profile delavcev bodo rabili v
prihodnosti na Koroškem, nisem imel. Zato menim, da so informacije kljuĉnega
pomena za današnjo mladino.
Zakljuĉim lahko, da so mladi v primerjavi s starejšimi nekoliko v slabšem poloţaju,
vsaj glede stabilnosti in trajnosti zaposlitve. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti med
mladimi še vedno zelo visoka. Mladi so pomemben segment današnje druţbe, saj
predstavljajo našo prihodnost. Drţava bi morala nameniti veĉ ĉasa in sredstev za
reševanje problemov, s katerimi se sooĉajo mladi pri prehodu iz šolanja na trg dela.
Vsekakor pa mladih in problemov, s katerimi se sooĉajo, ne smemo zanemarjati, kajti
mladi so naloţba, ki se zagotovo izplaĉa, to je naloţba v prihodnost.
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