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I 

POVZETEK 

 

Starejše osebe so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, zato so vsak dan postavljene pred 

različna tveganja. Ena izmed tveganj je tudi brezposelnost, ki prinese poslabšanje finančnega 

poloţaja in s tem zmanjšanje avtonomije ter kakovosti ţivljenja. Druţba tveganj lahko 

brezposelnim starejšim pomaga pri vključevanju v izobraţevanje in s tem lahko prispeva k 

obvladovanju tveganj. Zato starejše brezposelne na Zavodu za zaposlovanje vključujemo v 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja in jim s tem pomagamo, da so bolj zaposljivi na trgu 

dela.  

 

V svoji raziskavi sem ţelela pobliţe spoznati, kakšne moţnosti imajo starejši brezposelni z 

višjo izobrazbo na trgu dela, če se vključijo v institucionalno izobraţevanje in si pridobijo 

dodatna računalniška znanja. Ugotavljala sem ali je izobrazba pomemben dejavnik pri 

motivaciji in vključevanju v izobraţevanje. Ţelela sem tudi pogledati, kakšna je vloga 

socialnega pedagoga na zavodu za zaposlovanje in kako socialni pedagog lahko vpliva na 

motivacijo starejših brezposelnih pri vključevanju v dodatna funkcionalna izobraţevanja.     

 

Kvantitativno raziskavo sem izvedla s pomočjo nestandardiziranega anketnega vprašalnika, s 

katerim sem anketirala brezposelne osebe, ki so se v času brezposelnosti vključile v 

računalniški tečaj za pridobitev ECDL certifikata. Dobljene podatke sem obdelala s pomočjo 

kvantitativne analize in rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik med motivacijo starejših 

in mlajših brezposelnih, kot ni razlik med izobrazbeno strukturo brezposelnih. Starejši 

brezposelni z višjo izobrazbo niso nič bolj motivirani od starejših brezposelnih z niţjo 

izobrazbo. Ugotovila pa sem, da so starejše ţenske bolj motivirane za izobraţevanje kot 

starejši moški. Ko pa govorimo o delovnih izkušnjah, pa sem prišla do ugotovitve, da se 

brezposelni z manj delovnimi izkušnjami ţelijo prav tako izobraţevati kot brezposelni z 

večimi delovnimi izkušnjami.  

 

Delo svetovalca zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje je primerljivo z delom socialnega 

pedagoga, saj v svoje delo vnaša socialno pedagoško doktrino, neposredno deluje v dejanski 

situaciji, izhaja iz potreb in ţelja posameznika pri reševanju problemov in poskuša 

opolnomočiti posameznika, da si ob strokovni pomoči in intervenciji čim hitreje poišče 

zaposlitev.   
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Ključne besede: starejši, brezposelni, zavod za zaposlovanje, izobraţevanje, računalniški 

tečaj, motivacija, socialni pedagog.   
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ABSTRACT 

 

Older people are one of the most vulnerable categories, and day after day they are exposed to 

various risks. One of the risks is unemployment which results in deterioration of the financial 

situation and consequently in diminishing of the autonomy and the quality of life. Risk 

society can help older unemployed persons at integration in the educational process and in 

this manner can contribute to risk control. For this reason older unemployed persons, 

registered at Employment Service, are integrated in measures of active employment politics, 

and in this way they become more employable in the labour market.  

 

In my research I tried to get acquainted more in detail with possibilities offered to older 

unemployed persons with a higher education in the labour market, in case they integrate into 

an institutionalized educational process and acquire additional computer skills. I wanted to 

establish whether the education was an important factor at motivation and integration in the 

educational process. Further on I tried to find out what the role of a social pedagogue at 

Employment Service was, and in what manner the social pedagogue could induce motivation 

of older unemployed persons at their integration in additional functional educational 

processes.  

 

I performed a quantitative research by means of a non-standard questionnaire, which I offered 

to unemployed persons who in the period of unemployment integrated in a computer course in 

order to obtain ECDL Certificate. Data were processed by means of a quantitative analysis. 

The results show that there are not substantial differences between motivation of older and 

younger unemployed persons, as well as there are no differences between educational 

structure of the unemployed persons. Older unemployed persons with a higher education are 

not more motivated than their counterparts with a lower education. However, older women 

are more motivated for the educational process than older men. When discussing work 

experience, I found out that unemployed persons with less work experience are as eager to 

participate in the educational process as their counterparts with more work experience. 

The role of employment advisor at Employment Service is comparable to the role of social 

pedagogue; namely the employment advisor introduces social pedagogical doctrine in his/her 

work, he/she acts directly in the actual situation, at solving problems he/she originates from 
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the needs and wishes of the individual, and finally he/she tries to empower the individual to 

find, with a professional help and intervention, employment as soon as possible.  

 

Key words: older persons, the unemployed, Employment Service, educational process, 

computer course, motivation, social pedagogue.   
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I UVOD 

 

Muršak (1994) pravi, da se stanje na trgu dela nenehno spreminja, zato ne more nihče več 

zagotovo trditi, da bo dobil zaposlitev. Danes pri zaposlovanju ni dovolj le visoka stopnja 

izobrazbe. Za pridobitev ustreznih poklicnih kompetenc je poleg znanja, ki ga je mogoče 

opisati in spraviti v programe, tudi veliko drugega, vse bolj pomembnega znanja, ki ga ni 

mogoče določiti v profilu dela ter ga vključiti v ustrezen izobraţevalni program.  

 

Evropa se sooča z demografskimi spremembami, saj se prebivalstvo stara, starejši prebivalci 

ţivijo dlje, rodnost pa pada. Predvideva se, da se bo razmerje med delovno aktivnimi in 

ljudmi, ki so starejši od 65 let, občutno zmanjšalo do leta 2060, in sicer s štiri proti dva na dva 

proti ena. Evropska komisija tako z belo knjigo o ustreznih in varnih pokojninah izpostavlja 

pomen spremljanja ustreznosti, vzdrţnosti in varnosti pokojnin ter podpira pokojninske 

reforme v drţavah članicah. (EUekspres, 2012).   

 

Prav zato je potrebno spodbujati aktivno staranje. To pa pomeni, da bo potrebno zagotoviti 

boljše pogoje in poskrbeti za ustrezno izobraţevanje, saj se določeni poklici, npr. poklic 

arhitekta, peka ali knjiţničarja, danes zelo razlikujejo od istega poklica v 80. letih prejšnjega 

stoletja. Aktivna udeleţba starejših v druţbi in spodbujanje zdravega ţivljenja ter gibanja sta 

zato pomembni, saj bodo starejši lahko dlje ţiveli samostojno.  

 

Zaradi demografskih sprememb se spreminja tudi starost iskalcev zaposlitve, zato je na trgu 

vse več starejših oseb. Vse več brezposelnih starejših oseb je v času krize obupanih, saj so 

prepričani, da jih delodajalci ne ţelijo zaposlovati prav zaradi njihove starosti. Zato je 

pomembno premagovanje negativih stereotipov delodajalcev, vendar pa je potrebno 

spremeniti tudi stereotipe starejših ljudi, saj nekateri menijo, da ne zmorejo več novih nalog, 

predvsem pa ponovnega izobraţevanja. 

 

V različnih literaturah lahko zasledimo, kako pomembno je izobraţevanje za brezposelne, saj 

se s tem zagotavlja večja moţnost za zaposlovanje. Pomembno pa je, ali se brezposelni 

zavedajo pomembnosti izobraţevanja. Na izobraţevanje morajo gledati pozitivno, predvsem 

pa morajo gledati kot na novo priloţnost za izboljšanje svojega poloţaja (Klun, 2007).  
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Prav to je spodbudilo moje zanimanje, da sem se odločila za temo, ki sem jo izbrala za 

diplomsko delo. Vsak dan se srečujem pri svojem delu s starejšimi, ki ostanejo brez 

zaposlitve. Na začetku ne ţelijo sprejeti novih izzivov, saj menijo, da si sedaj lahko privoščijo 

malo počitka od napornega večletnega dela. Velikokrat tudi mislijo, da so prestari, da bi se 

priučili vseh novosti, ki jih novo delovno mesto prinaša. Vendar jim na zavodu za 

zaposlovanje ne pustimo počivati. Prav hitro jih ţelimo aktivirati za nove naloge, saj je hitra 

aktivacija pri starejših nujno potrebna. Zaradi strahu pred novimi znanji in izzivi se teţko 

ponovno vključijo v izobraţevanje ali skupinsko delo. Potrebna je motivacija in pa 

prilagoditev določenim okoliščinam. Velikokrat ugotavljamo, da jim primanjkuje znanj, ki jih 

trg dela v današnjem času od zaposlenih zahteva. 

 

Prav zato sem ţelela v diplomskem delu raziskati kategorijo starejših brezposelnih oseb in 

njihovo vključevanje v krajše oblike izobraţevanja ter njihove moţnosti na trgu dela. 

Raziskava vključuje tudi, kako vpliva nanje stres v času brezposelnosti, moţnosti svetovanja 

za izobraţevanje in kako starejšim brezposelnim lahko aktivna politika zaposlovanja pomaga 

pri hitrejšem zaposlovanju. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela in empirične raziskave obravnavane teme. 

V teoretičnem delu sem predstavila teme, ki so pomembne za nadaljnje razumevanje 

empiričnega dela raziskave. Teoretični del je sestavljen iz petih večjih vsebinskih poglavij. 

 

V prvem poglavju opisujem brezposelnost in poloţaj starejših na trgu dela, ki se znajdejo v 

poloţaju, ko se zamaje njihova eksistenca in varnost. Spremembe in majhno povpraševanje po 

delovni sili in prestrukturiranje gospodarstva sta povzročila porast števila brezposelnih, saj je 

moţnost pridobivanja nadomestil med brezposelnostjo s prijavo na Zavodu za zaposlovanje še 

povečala stopnjo registrirane brezposelnosti. Vendar pa motiviranost pri daljšem času 

prejemanja nadomestila in večjem znesku nadomestila manjša motiviranost brezposelnih oseb 

za aktivno iskanje nove zaposlitve. 

 

V drugem poglavju predstavim, kako lahko brezposelnost negativno vpliva na stres in 

zdravje, saj zmanjša zadovoljstvo in ohranja odvisnost od druţine. Vendar pa lahko ta kritični 

dogodek poleg strahu in tesnobe prinaša tudi pomembno moţnost za osebnostno rast in 

razvoj, saj vključenost v različne dejavnosti ali izobraţevanje ponujajo vključenost v socialne 

mreţe, ki so za posameznika zelo pomembne. 
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V tretjem poglavju obravnavam svetovanje brezposelnim osebam za izobraţevanje. 

Pomembno je, da vemo, da se odrasli učijo drugače od otrok, saj so motivirani za svoje 

učenje. Z lastnimi izkušnjami in znanjem, ki smo si ga pridobili v ţivljenju, nova spoznanja 

vpletemo v mreţo ţe obstoječega znanja. Bistvo vsakega svetovanja je, da ustvarimo 

primeren odnos med stranko in strokovnjakom, ki svetuje. To je temelj vsakršnega 

svetovanja. 

 

V četrtem poglavju ţelim poudariti pomembnost ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki 

jih zavod ponuja, saj je to nabor ukrepov na trgu dela, ki je namenjen večji zaposljivosti oseb 

na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in proţnosti delodajalcev. V teh programih 

udeleţenci dobijo dodatna znanja, veščine, spretnosti za opravljanje določenih del.  

Ugotavljamo namreč, da se pripravljenost starejših odraslih za sodelovanje v učnih 

dejavnostih in tudi njihova dejanska vključenost s starostjo zmanjšuje, zato je vloga 

socialnega pedagoga na Zavodu za zaposlovanje pri motiviranju starejših za izobraţevanje vse 

bolj pomembna.  

 

V petem poglavju predstavim moţnosti zaposlovanja starejših in kakšne bodo posledice, ki 

jih prinaša nova pokojninska reforma. Zaradi gospodarske krize vse več delodajalcev odpušča 

starejše delavce in jih tako iz aktivnosti pošilja v neaktivnost ali brezposelnost. Slovenski 

delodajalci so nenaklonjeni starejšim delavcem, zato so starejši na trgu delovne sile v dokaj 

neugodnem poloţaju. Svetovalci zaposlitve v vlogi socialnega pedagoga imajo zato 

pomembno vlogo, saj ţelijo usposobiti brezposelne osebe, da bodo znali sami aktivno 

pristopiti k reševanju svoje brezposelnosti.  

 

V empiričnem delu je najprej predstavljen problem, namen in cilj raziskave. Nato sledijo teze, 

ki sem jih postavila. S pomočjo vprašalnika sem ţelela v kvalitativnem delu ugotoviti, ali so 

brezposelni starejši z višjo izobrazbo še motivirani za funkcionalna izobraţevanja, predvsem 

pa ali se s tem poveča njihova moţnost zaposlovanja na trgu dela. V poglavju raziskovalna 

metodologija opišem metodo zbiranja podatkov in predstavim potek raziskave. Nato sledi 

poglavje z rezultati raziskave in njihova interpretacija. V zaključku empiričnega dela podam 

še sklepe raziskovanja. 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 BREZPOSELNOST IN STAREJŠE OSEBE NA TRGU DELA  

 

Malačič (1995) pravi, da je brezposelnost eden najresnejših problemov sodobnih razvitih 

druţb, ki na druţbeni ravni pomeni neizkoriščenost dela aktivnega prebivalstva, neuspešnost 

makroekonomske politike vlade in teţak socialni poloţaj tistega prebivalstva, ki se ne more 

zaposliti, pa bi si to ţelel.           

  

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

relativne polne zaposlenosti in »sistema neposredne varnosti« (Svetlik, 1992, v Ignjatović 

2002, str. 12) zaposlitve, ki jo je zagotavljal prejšnji sistem, je v zelo v kratkem obdobju 

prešla v sistem trţnega gospodarstva. Ignjatović (2002) meni, da slovenski trg delovne sile v 

zadnjem desetletju doţivlja zelo skrajšano in zato intenzivno različico sprememb, ki so se 

zgodile v razvitih druţbah v drugi polovici 20. stoletja. »Transformacijska depresija s konca 

osemdesetih in začetka devetdesetih let je zato povzročila številne spremembe, saj se je med 

drugim izrazito povečalo število brezposelnih in stopnja brezposelnosti, predvsem zaradi 

pomanjkanja prostih delovnih mest in zaradi strukturnih sprememb, ki so se v tem času 

začele« (Ignjatović, 2002, str. 12). 

 

Ignjatović (2002) meni, da je kot odgovor na slabšanje razmer na trgu delovne sile konec 

osemdesetih let, tudi Slovenija začela z razvojem programov in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja, s katerimi je v začetku omogočala večjo fleksibilnost na strani povpraševanja.  

 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je določil Zavodu za 

zaposlovanje kot »javni instituciji trga dela« (Pirher, 1992, v Ignjatović 2002) obveznosti pri 

izvajanju politike zaposlovanja in izvajanju zavarovanja za primer brezposelnosti, je 

spremenil tudi odnos do brezposelnosti. Ignjatović (2002) pravi, da sta majhno povpraševanje 

po delovni sili in prestrukturiranje gospodarstva povzročila porast števila brezposelnih. Zato 

je moţnost pridobivanja nadomestil med brezposelnostjo s prijavo na Zavodu za zaposlovanje 

še povečala stopnjo registrirane brezposelnosti in deleţ tistih brezposelnih, ki so pomoč ob 

izgubi zaposlitve ali ob neuspešnem iskanju zaposlitve iskali z registracijo na Zavodu za 

zaposlovanje.  
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Sistem socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti je opredeljen z Zakonom o trgu dela 

(ZUTD), ki je bil sprejet leta 2011. Vendar so bile ţe leta 1998 sprejete najpomembnejše 

spremembe v Zakonu o zavarovanju za primer brezposelnosti, ko je bil vpeljan princip 

aktivacije, ki je vzpostavil jasno povezanost med pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb 

(Kopač – Mrak in soavtorji, 2009).  

 

Ignjatović (1994) pravi, da se pri daljšem času prejemanja nadomestila in večjem znesku 

nadomestila zmanjša motiviranost brezposelnih oseb za aktivno iskanje nove zaposlitve. 

Zaradi tega se pogosto pojavi politično vprašanje, da je v času recesije potrebno zmanjšati 

trajanje in višino nadomestila. Politiki trdijo, da takšno stanje zmanjšuje aktivnost in 

inovativnost brezposelnih oseb. Vendar proti temu govorijo vedno večje mnoţice tistih, ki so 

pomoči potrebni.  

 

Problem dolgotrajne in strukturne brezposelnosti je povezan z izobraţevalnim sistemom, 

pravi Ignjatović (2002). Izobraţevalni sistem s svojim delovanjem ustvarja določeno 

izobraţevalno strukturo delovne sile in vpliva na njeno usklajenost z zahtevami gospodarstva. 

Prestrukturiranje gospodarstva je v preteklih letih pomenilo tudi spreminjanje zahtev po 

določenem znanju in spretnostih, ki naj bi jih imela delovna sila. Izobraţevalni sistem pa je 

steţka sledil tem hitrim gospodarskim spremembam, kar je vplivalo na naraščanje razlik med 

ponudbo in povpraševanjem oziroma med zahtevnostjo del in poklicev na eni strani ter 

poklicno in izobrazbeno strukturo delovne sile, predvsem brezposelnih, na drugi strani. 

Svetlik (prav tam) tudi poudarja, da je slovenski izobraţevalni sistem z dopuščanjem 

zgodnjega izstopa in prehoda na trg delovne sile včasih ustvarjal slabo izobraţevalno delovno 

silo, predvsem prve iskalce zaposlitve. Če temu dodamo še starejšo delovno silo, ki se ji 

zaradi sistema neposredne varnosti v preteklem sistemu ni bilo treba dodatno izobraţevati, 

lahko sklepamo, da je pomanjkljiva izobrazba spadala med pomembnejše povzročitelje stanja 

in trajanja brezposelnosti na Slovenskem. (Ignjatovič, 2002, str.21). 

 

Praksa svetovanja brezposelnim za izobraţevanje kaţe, kako pomembno je svetovanje za 

izobraţevanje. Odraslim brezposelnim odpira pot v svet izobrazbe in jih opozarja na 

moţnosti, ki jih imajo. Dostop do izobrazbe daje priloţnost za pridobivanje novega znanja, za 

nadaljnje razvijanje in posodabljanje ţe pridobljenega. Novo znanje jim omogoča, da se 

preusmerijo ter doseţejo ţelene učne smotre in kvalifikacije. S tem se jim povečuje 

samozaupanje, občutek lastne vrednosti in samospoštovanja. Hkrati se ustvarjajo razmere, v 
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katerih je prostor za spodbude, navezovanje druţbenih stikov, s tem pa se porajajo nove 

moţnosti in upanje (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 94). 

 

Pokazalo se je, kako slabo vpliva brezposelnost na ljudi. Poglavitni pomen svetovanja tem 

ljudem je, da jih opogumlja, znova aktivira ter prepriča, da je izobraţevanje resnična moţnost 

in koristna priloţnost. Zato je pomembno, da vidi svetovalec v brezposelnih skupino, ki ji je 

treba nameniti posebno pozornost (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 94). 

 

Mnogi brezposelni imajo teţave s smiselnim načinom izrabe prostega časa. Zato jih 

spodbujanje k dejavnostim, v katerih se udejstvujejo, lahko bistveno pripomore k doţivljanju 

njihovega ţivljenjskega zadovoljstva. Pri tem ni nujno, da so to dejavnosti, ki se pojmujejo 

kot druţbeno koristne. Pomembno je, da so te dejavnosti v skladu s stališči nezaposlene osebe 

do dela in njeno potrebo po tem, da bi bila koristna in vključena v socialno mreţo, ki ji 

pripada (Rapuš – Pavel in soavtorji, 2007, str. 198). 

 

1.1 Poloţaj starejših na trgu dela  

 

Danes lahko traja zrelo obdobje ţivljenja več desetletij, zato nova realnost aktivne zrelosti 

terja poleg spremenjenega odnosa vrsto novih rešitev. Spremembe morajo spremljati 

drugačne vrednote, predvsem nov pogled na starost, zato je potrebno v odnosu do starih začeti 

delovati drugače na vseh segmentih vsakodnevnega ţivljenja. Starost ne prinaša le tegob, 

bolezni in umika, ampak je to pomemben doseţek druţbenega in osebnega razvoja, saj 

prinaša tudi vitalnost, dragocene izkušnje, razgledanost in modrost tega obdobja (Rapuš –

Pavel, Pyţalski, 2008). 

 

Šircljeva (2009) pravi, da z izrazom staranje prebivalstva poimenujemo proces, v katerem se 

spreminja starostna sestava prebivalstva tako, da se povečuje deleţ starih. Dolgo časa so 

demografi med stare uvrščali stare 60 let in več, vendar so ga zaradi podaljševanja ţivljenjske 

in delovne dobe sčasoma dvignili na starost 65 let. Ta starost v mnogih evropskih drţavah 

pomeni prehod iz ekonomsko aktivnega ţivljenja v upokojitev. Šircljeva (2009) meni, da je v 

Sloveniji dejanska starost ob upokojitvi še vedno niţja, vendar veljavna pokojninska 

zakonodaja predvideva njeno postopno podaljševanje. 
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Šircljeva (2009) razlaga, da vzrok za staranje prebivalstva lahko najprej pripišemo 

podaljševanju ţivljenja. Vendar analize kaţejo, da zniţevanje rodnosti sproţi proces staranja, 

zato zmanjševanje števila ţivorojenih zmanjšuje potrebe po ustanovah in strokovnjakih za 

varstvo, vzgojo in izobraţevanje otrok, večajo pa se potrebe po ustanovah in strokovnjakih za 

varstvo in izobraţevanje starejših. Povečuje se povpraševanja po varovanih stanovanjih in 

določenih storitvah v zdravstvu, prometu in trgovini, zato so potrebne tudi spremembe v 

sistemu zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.       

 

S spreminjanjem števila starih in mladih, se spreminja tudi odnos druţbe do teh dveh skupin, 

pravi Šircljeva (2009). Včasih je bilo število starih majhno in zato so bili zaradi znanja in 

izkušenj deleţni spoštovanja, saj so ga z ustnim izročilom prenašali iz roda v rod na mlajše 

generacije. Sedaj so vedno bolj cenjeni mladi, ker so bolje izobraţeni in ker se hitreje 

prilagajajo tehnološkemu razvoju. Šircljeva (prav tam) pravi, da kljub temu vloga starih ni 

zanemarljiva, saj s svojo številčnostjo prispevajo veliko pri pomembnih odločitvah, npr. z 

udeleţbo na volitvah, z delovanjem v političnih strankah in nevladnih organizacijah. Prav 

tako so nepogrešljivi pri usklajevanju delovnih in druţinskih obveznosti svojih otrok, kot so 

varovanje vnukov ipd.    

 

Moţina (2002) meni, da obdobje naglo razvijajoče se tehnologije, računalniške revolucije in 

naraščajoče konkurenčnosti zahteva nenehno prilagajanje in hitre reakcije, zato morajo 

zaposleni nenehno slediti novim doseţkom in razvoju in biti pripravljeni na stalno 

izobraţevanje in usposabljanje.  

 

Starejši odrasli se pritoţujejo nad dejstvom, da jih večina ostane telesno in umsko aktivnih 

tudi v začetnem in poznem starostnem obdobju. Prepričanje okolice je seveda ravno 

nasprotno, saj jim z »abrahamom« ali odhodom v pokoj pripnemo znane stereotipe o 

počasnosti, nezainteresiranosti, bolehnosti in slabemu razpoloţenju. Zato bi mogli biti 

zaposleni ali delovno sposobni starejši odrasli deleţni drugačne obravnave na trgu dela. 

Zastopajo namreč močno skupino ljudi z bogatim znanjem in izkušnjami ne samo na 

delovnem, temveč tudi ţivljenjskem področju ter z močno izrazitim socialnim čutom. Glede 

na demografske trende, ki bodo nedvomno vplivali na politiko izobraţevanja in usposabljanja 

odraslih, je potrebno dvigniti raven delovno sposobnih starejših in jim zagotoviti ustrezne, 

kakovostne in dostopne vrste izobraţevanj in usposabljanj. Potrebno jih je ponovno vključiti v 

sistem izobraţevanja in usposabljanja, tako da jim zagotovimo ustrezne kakovostne in 
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ekonomsko dostopne izobraţevalne vseţivljenjske aktivnosti (http://zik.tpsola.com/gradivo-

szso/vkljuevanje_odraslih.html). 

 

 

Vloga izobraţevanja v obdobju starosti je zato nezanemarljiva. Pomembno je, da se zavedamo 

značilnosti in posebnosti različnih starostnih obdobij. Značilnosti obdobja starejše odraslosti 

bi se morali zavedati tako delodajalci kot delojemalci, saj so s tem obdobjem povezane 

določene potrebe in moţnosti, pa tudi prednosti in omejitve, pravi Dubasova (2008). Ta 

zavest na posameznike lahko vpliva tako, da ne bodo delovali eni proti drugim, temveč da 

bodo prispevali k sodelovalnim odnosom v delovnih procesih, k izmenjavi s starostjo 

povezanih dobrin, predvsem pa lahko postane to načelo dobre prakse, ki podpira človekov 

celostni razvoj.   

 

Strokovnjaki opozarjajo, da moramo gledati na delovne aktivnosti starih širše, saj delo 

starejših ne bo le podaljševanje zaposlitvenega obdobja. Delo starejših je lahko tudi polovično 

delo, občasno delo, delo po pogodbi, prostovoljno delo ali ustvarjanje in raziskovanje. 

Zato dostopnost alternativnih pristopov, ki podpirajo delo in zaposlovanje starejših vse bolj 

narašča in vse več delodajalcev se zaveda pozitivnega vpliva ter izkušenosti starejših 

zaposlenih (Predgovor, Rapuš – Pavel, Kobolt, Pyţalski, 2008).   

 

Prav zato je toliko bolj pomembno vseţivljenjsko učenje, kjer se danes ţe podirajo meje in 

stereotipi v izobraţevanju. Na področju dela in zaposlovanja ta proces poteka malo počasneje, 

vendar vključitev starejših brezposelnih v izobraţevanje ali usposabljanje omogoča, da si 

pridobijo potrebne veščine in znanja, s tem pa se aktivirajo, da v času brezposelnosti ne 

zaspijo. Njihova samopodoba se izboljša, saj se počutijo bolj koristne, to pa pripomore, da 

hitreje pridejo do ţelenega cilja – zaposlitve.   

 

1.2 Vrste brezposelnosti 

 

 Pri preučevanju stanja trga dela in vodenju ekonomske politike je pomembno razlikovati več 

vrst brezposelnosti, saj so ukrepi za njeno zmanjševanje odvisni od njene vrste. Glavni 

dejavnik za njihov obseg in gibanje je dogajanje na trgu (Jarc, 2010).  

 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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Brezposelnost v terminih ekonomske paradigme deli Young (2000, v Klemenčič – Rozman, 

Dekleva, 2007, str. 32) na strukturno brezposelnost, ki nastopi zaradi sprememb v industrijski 

strukturi, ciklično brezposelnost, ki je posledica gibanj v gospodarstvu, kjer se pojavljajo 

obdobja razcveta in recesije, sledi ji brezposelnost trenj, ki nastopi v obdobju menjave sluţbe 

ali pred začetkom dela, ter zadnja, prostovoljna brezposelnost, kjer posamezniki izberejo 

brezposelnost zaradi prenizkega osebnega dohodka. 

 

1.2.1 Strukturna brezposelnost  

 

Hrovatin (2002) meni, da prihaja do strukturne neenakosti zaradi neenakosti med ponudbo in 

povpraševanjem po delovni sili, ki je posledica gospodarskega razvoja, kjer nekatere panoge 

hitro rastejo, druge pa nazadujejo, hkrati pa se s tehnološkim razvojem pojavljajo nove 

panoge.  

 

Strukturna brezposelnost je najteţja oblika brezposelnosti, saj so v to skupino vključene teţje 

zaposljive kategorije, ki jih zaznamuje prenizka ali neustrezna izobrazba, invalidi ter starejše 

osebe. Drţava skrbi za odpravo te vrste brezposelnosti z različnimi programi aktivne politike 

zaposlovanja.   

 

Ohranjajo se visoki strukturni deleţi starejših oseb, oseb brez strokovne izobrazbe in 

dolgotrajnih brezposelnih oseb. V večini primerov gre celo za osebe, ki jih lahko uvrstimo v 

obe kategoriji, tako med starejše delavce kot med delavce brez izobrazbe; njihove 

zaposlitvene moţnosti so relativno nizke. Brezposelnost v Sloveniji je zaradi neusklajenosti 

med povpraševanjem in značilnostmi brezposelnih ter številom delovnih mest tako dobila 

značaj strukturne brezposelnosti (Jarc, 2010). 

  

1.2.2 Ciklična brezposelnost 

 

Hrovatin (2002) govori, da nastaja ciklična brezposelnost zaradi gospodarskih ciklov. Zaradi 

recesije vsi sektorji zmanjšujejo proizvodnjo in odpuščajo delovno silo, zato se brezposelnost 

pojavlja med vsemi kategorijami zaposlenih ne glede na vrsto dela. Šele oţivljanje 

gospodarstva lahko zniţa tovrstno brezposelnost. 
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V obdobju zadnjih let, obdobju gospodarske krize, se je ciklična brezposelnost zaradi 

odpuščanj delavcev iz poslovnih razlogov in zaradi stečajev delodajalcev močno povečala 

(Jarc, 2010).   

 

1.2.3 Frikcijska brezposelnost 

 

 Frikcijska brezposelnost se pojavlja zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva, ki je 

normalno zaposleno. »Do nje prihaja zaradi selitve prebivalstva med različnimi mesti in 

regijami in s tem povezanim iskanjem nove zaposlitve, začasne nezaposlenosti mladine, ki 

konča šolanje in podobno. Tovrstna brezposelnost je le začasna, saj traja od enega dneva do 

nekaj mesecev in predstavlja obdobje med dvema zaposlitvama. Zanjo lahko rečemo, da ni 

vezana na gospodarske razmere in je prostovoljna« (Hrovatin, 2002, str. 206). 

 

 Pogosto je tovrstna brezposelnost pogojena s slabim pretokom informacij o prostih delovnih 

mestih. Rešitev je v informacijski mreţi, ki nudi informacije tako o razpoloţljivih delovnih 

mestih kot o ponudbi delavcev. V Sloveniji tak informacijski sistem za spremljanje gibanj na 

trgu dela vzdrţuje Zavod RS za zaposlovanje, svoje sisteme so v zadnjih letih razvile tudi 

agencije za posredovanje kadrov in kaţe, da sistem deluje relativno dobro (Jarc, 2010). 

 

1.2.4 Prikrita (latentna ) brezposelnost 

 

 »V to kategorijo spadajo zaposleni, ki sicer imajo zaposlitev, a ničesar ne prispevajo k BDP 

(bruto domači proizvod). Če bi jih odpustili, bi lahko dosegli enak BDP kot pred tem. Težko je 

opredeliti tiste, ki na delovnih mestih nič ne delajo, takšnih je namreč zelo malo, saj vsak vsaj 

nekaj ur dnevno dela. Seštevek vseh delovnih ur in preračun ur na število zaposlenih pa 

razkrije prikrito brezposelnost, ki jo lahko ugotavljamo le z ocenami« (Hrovatin, 2002, str. 

207). 

 

1.3 Struktura brezposelnih oseb 

 

Brezposelnost starejših je pojav, s katerim se danes srečujejo vse druţbe in se ji ne moremo 

izogniti. Prav gotovo ga lahko opredelimo kot enega najresnejših problemov sodobnega časa, 

saj brezposelnost starejših oseb nastaja na trgu delovne sile in je posledica prevelike ponudbe 

in premajhnega povpraševanja. Delo je pri starejših še vedno osrednja vrednota, saj se človek 
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z delom samoaktualizira, zato je pri starejši populaciji to »moralni in finančni problem« 

pravita Vrtačnik in Smole (2008).   

 

Kriza slovenskega trga dela je povzročala tudi spremembe na področju starostne strukture 

brezposelnosti. V času pred krizo je deleţ starejših brezposelnih naraščal, kljub temu da se je 

njihovo število zmanjševalo; bolj uspešni pri zaposlovanju so bili mlajši brezposelni. V letu 

2009 je število starejših brezposelnih sicer poraslo, vendar se je zaradi obseţnejšega priliva 

mlajših deleţ starejših v tem letu zmanjšal. Z umiritvijo brezposelnosti v letih 2010 in 2011 je 

deleţ starejših začel ponovno naraščati. Poleg demografskih sprememb (tudi brezposelne 

osebe se v povprečju starajo) na porast števila starejših v brezposelnosti vplivajo tudi drugi 

razlogi, izstopata predvsem dva. Prvi razlog je, da imajo starejši več teţav pri iskanju 

zaposlitve kot mlajši, v povprečju so manj izobraţeni, pogosteje imajo zdravstvene teţave, 

zato so za delodajalce manj zanimivi. Posledično ob izgubi sluţbe teţje najdejo novo 

zaposlitev, pogosto se zaposlijo šele preko programov aktivne politike zaposlovanja. Drugi 

razlog pa je bila pokojninska reforma, ki bi morala stopiti v veljavo januarja 2011. Zaradi 

strahu pred stroţjimi pogoji upokojevanja se je v zadnjih mesecih leta 2010 na Zavodu za 

zaposlovanje močno povečalo prijavljanje starejših brezposelnih; za osebe, ki bi bile 

brezposelne ob uveljavitvi pokojninske reforme, je zakon predvideval upokojevanje po 

prejšnjih, bolj ugodnih pogojih (Zaposlovanje brezposelnih oseb … v 2011). 

 

Struktura registriranih brezposelnih je neugodna, saj se povečuje predvsem deleţ dolgotrajno 

brezposelnih in starejših od 50 let, zato je pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela potrebne 

veliko več strokovne pomoči in aktivnosti svetovalcev ter drugih strokovnjakov zavoda.  

 

Ivančičeva (1999) pravi, da imajo mladi s formalnimi in neformalnimi kvalifikacijami vsaj 

moţnost prehajanja med začasnimi zaposlitvami, ukrepi aktivne politike zaposlovanja in 

brezposelnostjo. Medtem pa postaja trajanje brezposelnosti ljudi brez formalnih in 

neformalnih kvalifikacij vse daljše, kar še zmanjšuje njihove zaposlitvene kapacitete.   

 

Ivančičeva (1999) meni, da se tako mladi kot stari, ki vstopajo na trg dela, vse pogosteje 

znajdejo v poloţaju, ko se njihova kariera sestoji iz izmenjavanja začasnih zaposlitev, 

brezposelnosti in sodelovanja v programih aktivne politike zaposlovanja. Tako postaja 

brezposelnost del individualnih delovnih karier vse večjega števila ljudi.   
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2 BREZPOSELNOST, STRES IN ZDRAVJE 

 

Nezaposlenost lahko negativno vpliva na posameznikovo telesno in mentalno zdravje, 

zmanjša njegovo ţivljenjsko zadovoljstvo in ohranja odvisnost od druţine. Vendar pa je 

stopnja, v kateri nezaposleni občutijo negativne posledice stresa, odvisna tako od njihovih 

osebnih značilnosti kot tudi od biografskih ozadij in materialnega blagostanja, v katerem 

ţivijo (Rapuš – Pavel in soavtorji, 2007, str. 198). 

 

Nezaposlenost je kritični dogodek, ki poleg strahu in tesnobe prinaša tudi pomembne 

moţnosti za osebnostno rast in razvoj. Vendar je za to potreben ustrezen odnos do lastne 

nezaposlenosti, opremljenost z ustreznimi spoprijemalnimi strategijami, vključenost v 

zadovoljujoče dejavnosti (izobraţevanje) ter s tem tudi vključenost v socialne mreţe, ki so za 

posameznika relevantne (Ţorga in Poljšak – Škraban, 2007). 

 

Poljšak – Škrabanova in Ţorga (2007) pravita, da zaradi hitrih sprememb, ki smo jim danes 

vse bolj izpostavljeni, obstaja nevarnost, da smo vedno znova pahnjeni v nov ciklus 

prehajanja, še preden končamo prejšnjega (npr ob ponavljajočih se neuspelih poskusih 

zaposlitve). 

 

Hopson (1981, v Ţorga, Poljšak – Škraban, 2007, str. 19) je poimenoval ciklus prehajanja 

proces, v katerem se posameznik spreminja oz. prehaja iz ene ravni na drugo, Hayeva (1995, 

1999) pa imenuje isti proces krivulja kompetentnosti, saj meni, da so nastale spremembe 

povezane z občutkom večje oz. manjše kompetentnosti. 

 

Avtorici (prav tam) razlagata, kako se učinkovitost oz. samospoštovanje spreminjata v 

odvisnosti od časa, ko se je zgodila sprememba oz. je prišlo do določene izkušnje ali 

stresnega dogodka. Če vzamemo za primer npr. izgubo sluţbe, bo v omenjenem procesu 

spreminjanja oseba najprej doţivela šok in otrplost, ki ji sledi reakcija obupa in takoj zatem 

zanikanje dohodka oz. zmanjševanje njegovega pomena (Ţorga, Poljšak – Škraban, 2007, str. 

20). 

 

Brezposelnost nedvomno lahko predstavlja enega od pomembnih stresnih dejavnikov v 

ţivljenju posameznika, ki pogosto prizadene posameznikovo fizično, psihično, socialno in 
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materialno blagostanje, saj se v novonastali situaciji ne znajde in le počasi vzpostavi novo 

ravnoteţje med seboj in zahtevami okolja. Dolgotrajnejša izločitev iz delovnega okolja vpliva 

na teţave pri vzpostavljanju novih in ohranjanju obstoječih socialnih stikov. Trgati se začnejo 

sorodstvene in prijateljske vezi, brezposelni pa opuščajo tudi druţbeno in kulturno ţivljenje, 

saj zaradi spremenjenega materialnega poloţaja in ţivljenjskega stila ne morejo ostati v stiku 

z dotedanjim okoljem, razlaga Kavar – Vidmarjeva (1994, v Ţorga, Poljšak – Škraban, 2007, 

str. 20). 

 

Ker imajo mnogi brezposelni teţave s smiselnim načinom izrabe prostega časa, lahko 

spodbujanje k različnim dejavnostim, v katerih se udejstvujejo, bistveno pripomore k 

doţivljanju njihovega ţivljenjskega zadovoljstva. Vendar ni nujno, da so to dejavnosti, ki se 

pojmujejo kot druţbeno koristne (Lacković – Grgin, 1993, v Ţorga, Poljšak – Škraban, str. 

29), pač pa je pomembno, da so te dejavnosti v skladu s stališči nezaposlene osebe do dela in 

njeno potrebo po tem, da bi bila koristna in vključena v socialno mreţo, ki ji pripada. 

Raziskave navajajo kot tovrstne dejavnosti pogosto gospodinjska in druga neplačana dela, 

vendar avtorici menita, da je lahko sistematično udejstvovanje nezaposlenih v športnih in 

drugih interesnih dejavnostih prav tako smiselno, saj brezposelnim omogoča krepitev 

določenih kompetenc, ki jih bodo morda v nadaljnjem ţivljenju in delu potrebovali, ter jih 

ohranja vključene v različne socialne mreţe (Ţorga Poljšak – Škraban, 2007, str. 29). 

 

Spodbujanje nezaposlenih k nadaljnjemu izobraţevanju lahko smiselno doprinese k 

izboljšanju njihove zaposljivosti, predvsem pa tudi k izboljšanju njihovega ţivljenjskega 

zadovoljstva, duševnega in telesnega zdravja. Rezultati raziskav (npr. Lacković – Grgin, 

1994, v Ţorga, Poljšak – Škraban, str. 29) namreč kaţejo, da imajo nezaposleni z visoko 

stopnjo izobrazbe manj psiholoških problemov kot tisti z niţjo izobrazbo, zlasti če njihov 

status nezaposlenosti ne spremljajo finančne teţave. Doseganje višje stopnje izobrazbe je 

lahko povezano z višanjem samozavesti in pozitivne samopodobe, kar lahko nezaposlenega 

obvaruje pred občutkom naučene nemoči. »Izobraževanje kot sistematična, kontinuirana, dlje 

trajajoča dejavnost, pa preprečuje tudi socializacijo v nedelo« (Ţorga in Poljšak – Škraban, 

2007, str. 29). 

 

Materialni poloţaj je lahko ključni ogroţajoči dejavnik psihičnega počutja in zdravja 

nezaposlenih. To teţavo bi lahko omilila (še) utopistična ideja uvedbe univerzalnega 

dohodka, do katerega bi bili upravičeni vsi drţavljani in o katerem se vse pogosteje razpravlja 
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zlasti v aktivističnih krogih intelektualcev, ki se ukvarjajo z marginaliziranimi sloji populacije 

(Ţorga, Poljšak – Škraban, 2007). 

 

Brezposelnost je ena od priloţnosti, da se zazremo vase, da ponovno poiščemo ţe zdavnaj 

pozabljene ali po krivici zatrte potenciale in jih ponovno prikličemo in razvijemo, meni 

Mulejeva (1994). Zato moramo brezposelnim v procesu svetovanja pomagati, da v sebi 

prebudijo motiviranost za ţivljenjske spremembe, da ponovno preverijo svoj sistem vrednot 

in da svojo trenutno situacijo spoznajo kot priloţnost oz. izziv, menita Poljšak Škrabanova in 

Ţorga (2007). Priloţnost, da ponovno ovrednotijo svoje dosedanje ţivljenje ter da razmislijo, 

kaj potrebujejo za to, da bi bili zaposleni, in začnejo s spremembo v pozitivno smer. Avtorici 

pravita (prav tam), da je za vsakršno spremembo potrebna osebna proţnost in pripravljenost 

na učenje, saj je spreminjajoči in učeči se posameznik stalnica v sodobnih, učečih 

organizacijah in druţbi. 

 

Poljšak – Škrabanova in Ţorga (2007) pravita, da je potrebno tudi spreminjanje odnosa druţbe 

do statusa nezaposlenosti. K temu lahko doprinese med drugim aktivna politika zaposlovanja, 

odpiranje novih delovnih mest, pozitivno vrednotenje različnih oblik zaposlitve in širjenje 

pravic, ki sedaj preteţno izhajajo iz dela, tudi na delno zaposlene in nezaposlene. S tem bi se 

pokazalo, da jih druţba sprejema kot pomembne člane in da situacija, v kateri so se znašli, ni 

njihova krivda.  

 

2.1 Starejši in stres v času brezposelnosti 

 

Brezposelnost ima krute posledice tako na posameznika kot na celotno druţbo. V    današnjih 

časih je to ţal tudi izkušnja, ki so jo mnogi spoznali od blizu, bodisi iz lastne izkušnje, bodisi 

iz izkušnje nekoga bliţnjega. Brezposelnost močno vpliva ne samo na socialni poloţaj 

posameznika in njegove druţine, temveč ima tudi močan psihološki vpliv. Kljub temu, da v 

današnjih časih biti brez zaposlitve ne pomeni več stigme in je občasna brezposelnost 

druţbeno sprejemljivejša kot je bila pred četrt stoletja, jo večina ljudi, še posebno starejši, ne 

more sprejeti kot nekaj običajnega, ampak jo dojemajo kot velik osebni poraz. To je eden 

najresnejših problemov vsake druţbe, saj ne gre le za ekonomski in socialni problem, ampak 

tudi za druţbeni problem v smislu marginalizacije in druţbene neenakosti, v zadnjem času pa 
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smo priča čedalje resneje izraţenim dokazom, da gre tudi za politični problem v smislu 

druţbenega konflikta (Jarc, 2010).     

 

Starejši, ki danes iščejo svoje mesto na trgu delovne sile, na splošno cenijo kakovost 

medsebojnih odnosov, vendar so manj odporni na teţave, ki se lahko pojavijo na tem 

področju. To se lahko odraţa v večji ravni stresa in krhkejšem psihofizičnem zdravju (Rapuš 

– Pavel, Pyţalski, 2008).  

 

 Zato so potrebe te omenjene skupine v veliki meri povezane z zaposlitvijo oziroma pomočjo 

pri iskanju in obdrţanju zaposlitve.  

 

Zaradi teţav, s katerimi se soočajo starejši na trgu delovne sile, je potrebno tej skupini 

nameniti posebno pozornost in dodatno izobraţevanje oziroma usposabljanje. Veliko starejših 

se strinja, da potrebujejo pomoč pri učenju soočanja s poklicnimi pritiski, še več pa jih je 

izpostavilo računalniške in jezikovne tečaje. Potrebo po pridobivanju veščin soočanja s 

stresom potrjuje več raziskav (primerjaj Naumanen, 2006), kar kaţe na večjo prisotnost stresa 

v delovnem okolju in z njim povezanih zdravstvenih teţav pri starejših delavcih (Rapuš – 

Pavel, Pyţalski 2008).  

 

3 SVETOVANJE BREZPOSELNIM ZA IZOBRAŢEVANJE 

 

Pačnik (1995) pravi, da se odrasli učijo drugače od otrok, saj so odrasli motivirani za svoje 

učenje. Odrasli imamo izkušnje in znanje, ki smo jih pridobili v ţivljenju, zato vsako novo 

spoznanje vpletemo v mreţo ţe obstoječega znanja. Vendar je predhodno znanje lahko 

prednost, ko se učimo kaj sorodnega, lahko pa je tudi ovira. Učenje odraslih mora potekati za 

okroglo mizo, saj moramo odrasli spregovoriti o svojih izkušnjah, načrtovati, primerjati in 

ocenjevati svoje delo in napredek.  

 

Izobraţevanje je potrebno prilagoditi starejšim ljudem in določenim okoliščinam. Pozorni 

moramo biti na okolje, na načine usposabljanja, nadvse pomembno je tudi poznavanje 

osebnosti izobraţujočega, njegovo znanje in veščine. Zato je potrebno pri starejših postopno 

spreminjati ustaljeno mišljenje in navade (Čufer, 2009).  
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Izpostaviti pa moramo tri pomembne dejavnike, ki vplivajo na njihovo pripravljenost in 

interes do izobraţevanja. Med najpomembnejše sociološke dejavnike, na katerih temelji 

odločitev za nadaljnje izobraţevanje, spadajo prav gotovo izkušnje z izobraţevanjem v 

mladosti (odnosi z učiteljem in ostalimi udeleţenci). Raziskave tudi kaţejo, da je 

izobraţevanje v starejšem obdobju bolj zastopano med višje izobraţenimi odraslimi. Med 

psihološke dejavnike lahko poleg strahu pred neuspehom, nezaupanjem v lastne sposobnosti 

štejemo tudi vpliv okolice (druţine, prijateljev), oddaljenost od izobraţevalne ustanove. Ne 

smemo pa zanemariti tudi ekonomskih dejavnikov, ki jih mnogi starejši navajajo kot 

poglaviten vzrok za neudeleţbo v izobraţevanjih (http://zik.tpsola.com/gradivo-

szso/vkljuevanje_odraslih.html).  

 

3.1 Kaj pomeni biti odrasel in brezposeln? 

 

Brezposelni se po starosti, spolu, izobrazbi, etničnem izvoru ter druţbenih in domačih 

okoliščinah razlikujejo prav tako kot odrasli. Njihove potrebe po izobraţevanju je mogoče 

razvrstiti od osnovnega izobraţevanja odraslih pa vse do podiplomskega študija. 

Veliko zadev pa je takih, ki jih na splošno povezujemo z odraslostjo, npr: 

 prevzemanje odgovornosti; 

 sprejemanje odločitev; 

 poloţaj, ki ga daje ekonomska moč; 

 druţbeni poloţaj, ki izvira iz vlog, povezanih z delom. 

 

Brezposelnemu odraslemu, ki izgubi te moţnosti, se poruši podoba o sebi, njegova 

samozavest je načeta (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 75). 

 

Če hočemo brezposelnemu pomagati, da bo izrabil priloţnosti za učenje, moramo najprej 

vedeti, kako je brezposelnost prizadela njegove sposobnosti in kakšno pomoč potrebuje. 

Svetovalec se mora v stranko vţiveti in ustvariti med njima primeren odnos. Prav ta raven je 

najpomembnejša in je temelj vsakršnega svetovanja (Brezposelnost izobraţevanje in kariera 

…1993, str. 75). 

 

 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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3.2 Kaj je svetovanje za izobraţevanje ? 

 

To je proces, v katerem pomagamo človeku spoznati, katero znanje potrebuje, in izbrati pot, 

po kateri bo z učenjem dosegel zaţeleni cilj (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, 

str. 76). 

 

3.3 Zakaj je svetovanje za izobraževanje pomembno za brezposelne? 

 

Čeprav bi morali svetovanje za izobraţevanje omogočiti vsem odraslim, imajo pri tem 

brezposelni kot ciljna skupina prednost. Za to je več razlogov: tej zapostavljeni skupini lahko 

svetovanje za izobraţevanje omogoči večje sodelovanje v druţbi in gospodarski dejavnosti 

širše skupnosti, kar pa lahko pripomore k učinkovitosti na nacionalni, krajevni in individualni 

ravni (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 78). 

 

Spodbujanje brezposelnih za izobraţevanje na nacionalni ravni spodbuja celotno delovno silo, 

da izkaţe vse svoje sposobnosti. V vse bolj konkurenčnem gospodarskem svetu, v katerem je 

delodajalec ţe zaskrbljen zaradi pomanjkanja spretnosti ljudi, je treba v izobraţevanje in 

usposabljanje pritegniti starejše ljudi in ţenske, ki so se znova aktivirale (Brezposelnost 

izobraţevanje in kariera …1993, str. 78). 

 

Posameznik, ki se začne znova izobraţevati, zaţivi drugače, saj se spremeni način in kakovost 

njegovega ţivljenja. Ponovno lahko naveţe druţabne stike in ţivljenje postaja iz dneva v dan 

bolj smiselno. Moţnosti za zaposlitev se povečajo, saj se ob primernem svetovanju znova 

povrne zaupanje vase, ki ga je načela brezposelnost. Presojati začne svoje izkušnje in jih 

usmerja v pozitivna dejanja, da bi si povečal sposobnosti in si pridobil nove izkušnje. Na 

novo postavljeni cilji postanejo dosegljivi tako v zaposlitvi kot v osebnem ţivljenju 

(Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 79). 

 

Izobraţevanje je izredno pomembno pri samouresničevanju, saj je razvijanje človekovih 

sposobnosti najtesneje povezano z učenjem. Vendar popolno samouresničenje doseţe le malo 

ljudi, saj se večina niti ne zaveda svojih sposobnosti. Ljudje imajo pogosto popolnoma 

napačno predstavo o sebi saj menijo, da so premalo sposobni, premalo pametni ipd. Večina 

ljudi se ne zaveda svoje prirojene ustvarjalnosti, zato menijo, da je to nekaj, kar ni dano 
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vsakemu človeku, ampak je to prednost le izredno nadarjenih ljudi, ki se rodijo z večjimi 

sposobnostmi (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 79). 

 

3.4 Značilnosti brezposelnosti, zaradi katerih je potrebno svetovanje. 

 

Značilnosti, ki prizadenejo brezposelne in zaradi katerih je svetovanje tako zelo potrebno, so: 

 pomanjkanje denarja; 

 izguba zaupanja in samospoštovanja; 

 omejena prizadevnost; 

 poslabšanje osebnih in druţabnih spretnosti; 

 čedalje hujša osamitev; 

 hud osebni in druţinski pritisk; 

 onemogočen dostop do informacij; 

 neskladje med sposobnostmi in sprotnimi zaposlitvenimi zahtevami. 

 

Brezposelni odrasli imajo različne izkušnje z izobraţevanjem in usposabljanjem. Veliko jih 

ima šolo v slabem spominu, zato se najraje ne bi nikdar več izobraţevali (Brezposelnost 

izobraţevanje in kariera …1993, str. 79). 

 

Svetovanje za izobraţevanje lahko veliko pripomore, da se v posamezniku znova prebudi 

zaupanje in mu omogoči, da presodi svoje moči in na novo izbira in poišče moţnosti. 

Negativne predstave o izobraţevanju in usposabljanju lahko spremenimo. Posamezniku 

namenimo pozornost in ob upoštevanju celotnih okoliščin, v katerih ţivi, je to lahko začetek 

tega procesa (Brezposelnost izobraţevanje in kariera …1993, str. 79). 

 

3.5 Izobraževanje brezposelnih 

 

Moţina (2002, str. 214) meni, da je izobraţevanje kot druţbena dejavnost in dejavnost 

posameznika ključnega pomena za razvoj vsake druţbe, ki je bilo vedno povezano z razvojem 

in spremembami. 
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Z druţbeno gospodarskimi spremembami konec osemdesetih let je začelo tudi v Sloveniji 

število brezposelnih naglo naraščati. Visoka stopnja brezposelnosti je danes značilna za vse 

evropske drţave in opozarja na globalne gospodarske in druţbene spremembe, ki so posledica 

intenzivnih procesov spreminjanja na vseh področjih človekovega ţivljenja (Brezposelnost 

izobraţevanje in kariera …1993, str. 7). 

 

Posameznikovo učenje se ne konča v trenutku, ko konča šolanje in se zaposli, pravi Moţina 

(2002). Učenje je vseţivljenjski proces, ki poteka celotno aktivno delovno dobo posameznika 

in tudi po njej. 

 

Izobraţevanje bi v najoţjem smislu lahko opredelili kot »pridobivanje potrebnega znanja, ki 

omogoča reševanje raznih problemov«, meni Moţina (2002, str. 214). To so preizkušene 

odločitve, ki posamezniku pomagajo reševati probleme.  

 

Raziskave kaţejo, da se bolj izobraţeni več učijo vse ţivljenje, tudi v starosti. V zadnjih 

desetletjih je tako vse večja pozornost namenjena izobraţevanju starejših ljudi. Z 

izobraţevanjem se starejši bolj »uspešno starajo«, razvijajo svoje potenciale, zmanjšuje se 

njihova marginalizacija, tako navajata Kumpova in Jelenčeva (2009). 

 

Različne razvojne naloge, ki stojijo pred odraslim človekom v obdobju od izpolnjenega 

petdesetega leta do upokojitve, sproţajo v njegovi zavesti številne izobraţevalne potrebe, 

pravi Dubasova (2008). Učenje se lahko pojavlja kot bistven dejavnik spoprijemanja z izzivi, 

ki ga prinaša to ţivljenjsko obdobje. Najpogosteje se pojavlja kot učenje v smislu bogatitve 

ţivljenjskih izkušenj. To učenje je »kompleksen, večrazsežnosten, široko razumljen proces, ki 

presega sheme formalnega poučevanja, ki se izvaja v šolah in drugih ustanovah«, pravi 

Dubasova (2008, str. 72). 

 

Dubasova (2008) tudi pravi, da izobraţevanje odraslih v srednjem ţivljenjskem obdobju 

danes ne vzbuja nobenega začudenja, saj se lahko odrasla oseba zelo dobro vključi v proces 

kontinuiranega učenja. Omogoča aktivacijo razvojnih potencialov osebe v srednjem 

ţivljenjskem obdobju, vendar mora biti individualizirano in prilagojeno specifiki spoznavnih 

in motivacijsko–čustvenih procesov. 
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Izobraţevanje starejših odraslih pozitivno vpliva na socialni status, zdravje ter na pridobivanje 

psihološke, druţbene, ekonomske in politične moči. Opazno je tudi, da se generacija starejših 

odraslih teţje in redko udeleţuje izobraţevalnih aktivnosti. Vendar lahko rečemo, da bodo 

prihajajoče generacije starejših odraslih poskrbele za nove vzorce vključevanja v 

izobraţevalne aktivnosti, saj gre za generacije, ki so odraščale v okolju, za katerega je 

značilno stalno vseţivljenjsko izobraţevanje (http://zik.tpsola.com/gradivo-

szso/vkljuevanje_odraslih.html). 

 

Z vidika sodobnih sprememb druţbenega ţivljenja se danes izobraţevanje v srednjem 

starostnem obdobju pojavlja kot neizogibno, zato moramo poudariti nujnost prekvalifikacij in 

večkratnih pridobitev novih poklicnih sposobnosti v ţivljenju človeka, ki se sooča s 

spremembami na trgu dela. Zato se mora izobraţevanje odraslih izvajati v manj formalnih 

strukturah in na individualen način, da lahko starejši najdejo novo ţivljenjsko pot, ki je lahko 

zelo pomembna z vidika ustvarjalnega preţivljanja poznega ţivljenjskega obdobja. V tem 

procesu pa se lahko zelo koristno izkaţe oseba, ki podpira človekov razvoj; to pa je lahko 

učitelj, svetovalec, strokovnjak ali mentor (Dubas, 2008).    

 

Zakaj se starejši odrasli sploh izobraţujejo? Danes ţe veliko ljudi priznava, da se brez raznih 

novih znanj ne da shajati. Motivi, ki posameznika vodijo v to smer, so pri vsakem drugačni; 

od raznovrstnih spodbud in ţelja, interesov in potreb, do najbolj praktičnih razlogov, ki se ţe 

dotikajo samouresničevanja in vsestranskega razvoja osebnosti. Drugi se izobraţujejo zato, da 

bi v svojem ţivljenju napredovali, saj nihče ne ţeli ostati za vedno na tistem mestu 

(http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html). 

Vsak posameznik ima za seboj svojo izjemno pot, ki jo je na tak ali drugačen način prehodil 

skozi ţivljenje. Zato so tudi motivi za izobraţevanje različni. Pri enem je tako v ozadju vseh 

motivov upor proti nekdanjemu zatiranju, ki ga je doţivljal v svojem okolju, drugi meni, da je 

prej v ţivljenju veliko zamudil, spet tretji hoče z izobraţevanjem kompenzirati neuspehe, ki 

jih je doţivel kje drugje, naslednji še išče svojo identifikacijo in si hoče priti na jasno, kaj 

zmore, in še in še je različnih motivov.  

Glavni motivi izobraţevanja starejših so predvsem: 

 potreba po druţenju, 

 zadovoljevanje občutka po pripadnosti, 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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 lastna ţelja po novem izobraţevanju, 

 kvalitetnejše preţivljanje prostega časa 

 privlačne izobraţevalne vsebine, 

 ţelja iti s časom naprej.          

(http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html) 

 

Vendar obstaja povezanost med izobraţevanjem in starostjo, pravi Smonkarjeva (1994), saj 

izobraţevalna dejavnost s starostjo upada, še posebej med brezposelnimi. Posebej je to očitno 

v formalnem izobraţevanju, saj po 25. letu starosti vključenost zelo upade, vendar pa je v 

celotni populaciji in med delovno aktivnimi še nekaj izobraţevanja do 64 leta starosti, v 

primerjavi z brezposelnimi, kjer se vse formalno izobraţevanje s 44. letom konča. 

Vključenost v neformalne oblike izobraţevanja nima tako ostrih starostnih mej med 

zaposlenimi in brezposelnimi, meni Smonkarjeva (1994, str. 120).  

 

V sodobnem času je izobraţevanje, ki v nekem smislu prinaša posamezniku socialni kapital, 

pa seveda v prvi vrsti ekonomski in tudi kulturni, podvrţeno tveganjem, hkrati pa je pridobilo 

še večji pomen, kot ga je imelo v moderni, kjer je bila tako rekoč zagotovljena pot do ustrezne 

zaposlitve ob posedovanju določene stopnje izobrazbe. Danes sicer te varnosti izobrazba ne 

nudi, vendar pa daje boljše moţnosti v primerjavi s tistimi, ki te izobrazbe nimajo. Izobrazba 

je tako postala še bolj cenjena ob dejstvu, da nudi manj varnosti kot nekoč (Klemenčič 

Rozman in Dekleva, 2007, str. 36). 

 

Potreb po izobraţevanju brezposelnih je zelo veliko tudi pri nas, zato namenjamo temu 

področju v zadnjih letih veliko pozornost. Razvijamo številne ustrezne programe 

izobraţevanja za brezposelne in nudimo jim primerno svetovanje za izobraţevanje. 

Pomagamo jim pri razvoju poklicne poti in jih tako poskušamo pritegniti v izobraţevanje in 

usposabljanje, posebno starejši del brezposelne populacije (Brezposelnost izobraţevanje in 

kariera …1993, str. 7). 

 

Brezposelnost je čedalje hujša in razvoj kaţe, da je stalno izobraţevanje nujno. Zato se 

precejšen del brezposelnih odloča o svoji nadaljnji poklicni poti. Vedno več brezposelnih 

torej sprejema nekakšne odločitve o svoji delovni karieri, bodisi da gre za formalno ali 

neformalno izobraţevanje, usposabljanje, za iskanje ustrezne zaposlitve, samozaposlovanje, 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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ipd. Problemi na tem področju so zelo pereči, tako da se poklicni svetovalci Zavoda za 

zaposlovanje čedalje bolj ukvarjajo z brezposelnimi (Brezposelnost izobraţevanje in kariera 

…1993, str. 13) 

 

Izobraţevanje mora doseči svoj namen tako za svetovalca zaposlitve kot za brezposelno osebo 

in posredno tudi v okviru trga dela kot takega, kjer se nahajamo mi vsi in iščemo svoje 

priloţnosti. O uspešnem izobraţevanju lahko govorimo tudi v primeru, ko nam prinaša 

osebnostno rast, ki gre z roko v roki s hitrim tempom ţivljenja in spremembami, ki nam jih 

prinaša. 

 

4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

 

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja strokovna ustanova na trgu dela, ki z uresničevanjem 

svojega poslanstva in nalog pomembno prispeva k uresničevanju strategije razvoja na 

področju zaposlovanja in razvoja človeških virov ter zagotavlja uveljavljanje principa proţne 

varnosti tako s pasivnimi kot z aktivnimi ukrepi na trgu dela (www.ess.gov.si, 2008). Glavni 

dolgoročni cilji, ki jih Zavod zasleduje, so: 

 z učinkovito obravnavo skrajšati čas, ko so brezposelni prijavljeni na ZRSZ; 

 z razvojem kakovosti storitev doseči primerljivost z javnimi sluţbami za zaposlovanje 

v EU; 

 proaktivno sodelovati s partnerji ZRSZ za doseganje ključnih ciljev razvoja trga dela; 

 z razvojem sodobnih oblik dela sproščati vire za delo s teţje zaposljivimi; 

 pravočasno in ustrezno poznavanje materialnih pravic uporabnikom. 

 

Rast zaposlenosti in zmanjševanje brezposelnosti oziroma vključevanje brezposelnih v 

zaposlitev je eden temeljnih ciljev ZRSZ in eden najpomembnejših makroekonomskih ciljev 

za doseganje uravnoteţenega socialnoekonomskega razvoja Slovenije (Vrtačnik, Smole, 

2008). 

 

 Zaradi neugodnih gospodarskih razmer v zadnjih letih so ukrepi aktivne politike 

zaposlovanja in strokovna pomoč Zavoda za zaposlovanje močno pripomogli k temu, da 

delodajalci laţje zaposlujejo starejše brezposelne osebe, ki so teţje zaposljiva populacija na 

trgu dela.  

http://www.ess.gov.si/
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Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 50. členu določa, da    

program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme Vlada Republike Slovenije po 

posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Vlada Republike 

Slovenije je na 98. seji 23. novembra 2006 sprejela Program ukrepov Aktivne politike 

zaposlovanja za obdobje 2007 – 2013. 

 

Vlada RS je doslej sprejemala program aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) za 

posamezno koledarsko leto, to pa ne omogoča uravnovešenih izvajalskih načrtov in 

financiranja. Zato se je pokazala potreba po stabilnejših in administrativno učinkovitejših 

ukrepih, ki vsebujejo tudi uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti med delodajalci, 

brezposelnimi in širšo javnostjo. Program zajema ukrepe za obdobje 2007 – 2013. Tako se je 

program tudi uskladil z obdobjem programskih dokumentov, ki so podlaga za izrabo sredstev 

Evropskega socialnega sklada. Povezava je nujna, saj bodo za uspešno izvajanje ukrepov 

potrebni tudi viri iz evropskih skladov (Program ukrepov APZ, 2007 – 2013).  

 

 Ključne naloge programov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007 – 2013 so: 

 zniţanje deleţa dolgotrajno brezposelnih, 

 odprava strukturnih neskladij oz. dvig izobrazbene strukture brezposelnih oseb, 

 zviševanje stopnje zaposlenih starejših, saj je le-ta med najniţjimi v EU, 

 zniţevanje stopnje brezposelnosti mladih, starih do 24 let, 

 zniţevanje števila brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo, 

 zmanjševanje števila brezposelnih ţensk  

(Program ukrepov APZ, 2007 – 2013). 

 

Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju 

zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 

povečanju konkurenčnosti in proţnosti delodajalcev (Poslovni načrt za leto 2012 – ZRSZ, OS 

Ljubljana ). 

 

Aktivno politiko zaposlovanja izvajajo v Sloveniji različne ustanove: izobraţevalne 

organizacije, centri za socialno delo, prostovoljna društva in organizacije, druge organizacije 

za pomoč posameznicam in posameznikom (Rdeči kriţ, Karitas idr.), strokovne organizacije 

na nacionalni ravni (Andragoški center Slovenije). Osrednja, ki skrbi za politiko zaposlovanja 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/apz_2007_2013.pdf
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/apz_2007_2013.pdf
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in zavarovanja za primer brezposelnosti na ravni drţave, je Zavod RS za zaposlovanje, ki ima 

sedeţ v Ljubljani. V vseh teh organizacijah in institucijah izvajajo aktivno politiko 

zaposlovanja s pomočjo več vrst programov: programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti 

in iskanju zaposlitve, programi pomoči delodajalcem, programi preprečevanja brezposelnosti, 

programi izobraţevanja, usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih oseb. Brezposelni v 

Sloveniji, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, imajo moţnost udeleţbe v različnih 

programih, ki jih je zavod v zadnjih letih razvil. S programi aktivne politike zaposlovanja so 

za različne kategorije brezposelnih oblikovani programi, ki naj bi brezposelne osebe usmerjali 

v nadaljevanje izobraţevanja ali pripeljali do ustrezne zaposlitve (Klemenčič – Rozman, 

Dekleva, 2007). 

 

Velik poudarek pri ukrepu Usposabljanje in izobraţevanje je Zavod za zaposlovanje v letu 

2012 namenil potrebam na trgu dela, saj delodajalci vedno bolj izkazujejo potrebe po kadrih, 

ki jih zavod ne more zagotoviti. Znanja in izkušnje brezposelnih oseb ne zadovoljujejo več 

potreb delodajalcev, zato bo potrebno z nekaterimi institucionalnimi izobraţevanji 

brezposelne osebe dodatno usposobiti, da bodo lahko konkurenčne in zanimive na trgu dela 

(Poslovni načrt za leto 2012 – ZRSZ, OS Ljubljana). 

 

Zavod bo prihodnje zaradi vedno bolj spremenjenih gospodarskih razmer, ki se kaţejo na 

slovenskem trgu kot tudi na svetovnem trgu, dal velik poudarek v programe, ki so namenjeni 

spodbujanju zaposlovanja ter kreiranju novih delovnih mest. Vključevanje v tovrstne 

programe bo namenjeno predvsem teţje zaposljivim in ranljivim ciljnim skupinam, saj le-te 

najteţje konkurirajo na trgu dela. In prav med te skupine štejemo tudi starejše brezposelne 

osebe, ki jim ţelimo izboljšati njihovo konkurenčnost na trgu dela in jim ponuditi moţnost 

vključitve v smiselne programe APZ (Poslovni načrt za leto 2012 – ZRSZ, OS Ljubljana).    

 

4.1 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja  

 

Aktivnosti programa Aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ ) za obdobje 2007 – 

2013 so razvrščene med štiri ukrepe, ki se nanašajo na poglavitne prednostne naloge in cilje 

trga dela v Sloveniji. Ukrepe lahko izvaja Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 

Zavod RS za zaposlovanje, pooblaščene organizacije, koncesionarji, skladi dela, Ministrstvo 

za šolstvo in šport in drugi (Program ukrepov APZ, 2007 – 2013, MDDZS). 
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4.1.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve  

 

Pri teh ukrepih gre predvsem za svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve z 

namenom odprave ovir pri iskanju zaposlitve (Program ukrepov APZ, 2007 – 2013, 

MDDZS). 

 

Cilj programa pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve je aktiviranje in 

motiviranje brezposelnih oseb za reševanje lastne brezposelnosti. Pomembno je, da si 

pridobijo veščine iskanja zaposlitve, komunikacijske in socialne veščine ter da jih na ta način 

opolnomočimo, da čim hitreje pridejo do cilja – zaposlitve.  

 

4.1.2 Usposabljanje in izobraževanje 

 

Namen teh ukrepov je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti s pridobivanjem novega 

znanja, spretnosti in zmoţnosti (Program ukrepov APZ, 2007 – 2013, MDDZS). 

 

S programi izobraţevanja skušamo starejšim brezposelnim zagotoviti socialno vključenost, 

dvig izobrazbene strukture in povečati zaposljivost.   

 

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja se izvajajo kot teoretični in praktični del, ki 

potekata na konkretnem delovnem mestu, s katerim delodajalec prihrani stroške 

usposabljanja.   

 

4.1.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 

 

S temi ukrepi se spodbuja posameznike, ki po usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo 

in delodajalce k zaposlovanju najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb ter povečanju 

mobilnosti delovne sile (Program ukrepov APZ, 2007 – 2013, MDDZS). 

 

Programi samozaposlovanja omogočajo starejšim brezposelnim daljšo delovno aktivnost in so 

namenjeni pospeševanju podjetništva in odpiranju novih delovnih mest v malih podjetjih.  
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4.1.4 Programi za povečanje socialne vključenosti  

 

Namen teh ukrepov je ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo 

laţje in hitreje našle delo, hkrati pa uţivali tudi minimalno socialno varnost (Program ukrepov 

APZ, 2007 – 2013, MDDZS). 

 

Namen programov je spodbujanje novega zaposlovanja določenih skupin teţje zaposljivih 

oseb in pa ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive skupine brezposelnih oseb. 

Delodajalce ukrep spodbuja s subvencijo, brezposelnim pa ukrepi preprečujejo socialno 

izključenost in povečujejo delovno aktivnost in integracijo.    

 

4.2 Vključenost brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja 

 

Brezposelni imajo lahko ovire oz. teţave, ki jim oteţujejo uspešen nastop na trgu dela. 

Običajno so te teţave povezane z neustrezno izobrazbo, pomanjkanjem izkušenj ali 

zdravstvenimi omejitvami, zaradi katerih so za delodajalce manj zanimivi. Zavod tem osebam 

pri iskanju nove zaposlitve pomaga z vključevanjem v programe aktivne politike 

zaposlovanja, ki najbolj učinkovito odpravljajo te teţave oz. jim pomagajo pri ponovni 

zaposlitvi. Brezposelna oseba lahko v programih pridobiva znanja, spretnosti, veščine za bolj 

uspešno iskanje zaposlitve oz. se zaposli s pomočjo subvencije. Med brezposelnimi, ki so se v 

letu 2011 zaposlili, je bilo v šestih mesecih pred zaposlitvijo v programe aktivne politike 

zaposlovanja vključenih več kot 21.000 oseb. Največ teh oseb se je zaposlilo preko 

programov subvencioniranih zaposlitev (Zaposlovanje brezposelnih oseb …v 2011).  

 

Programi aktivne politike zaposlovanja so marsikdaj za brezposelne osebe edina moţnost, da 

se ponovno aktivno vključijo na trg dela. S programi se strukturna brezposelnost dejansko 

zmanjšuje, saj vsako leto vključijo pribliţno 8.500 brezposelnih brez izobrazbe v programe 

izobraţevanja, od tega šolanje dejansko zaključi okoli 70% vseh napotenih. S pomočjo 

programov aktivne politike zaposlovanja se veča konkurenčnost delovne sile, pridobiva se 

prepotrebna znanja in veščine (Jarc, 2006).  

 

Učinkovitost programov aktivne politike zaposlovanja je teţko merljiva. Statistično se jo da 

prikazati, vendar so učinki izraţeni v številkah mnogokrat relativno nizki. Pri vsem tem ne 

smemo pozabiti, da na brezposelnost ne smemo gledati le na globalni druţbeni problem, 
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temveč na velik problem posameznikov, saj so za vsemi številkami vedno skriti ljudje (Jarc, 

2006).  

 

4.3 Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniške tečaje in možnost 
pridobitve ECDL Certifikata 

 

Če se vprašamo, ali lahko izobraţevanje pripomore k boljšemu zadovoljevanju nastalih 

potreb, je odgovor prav gotovo pritrdilen, saj si ljudje pridobijo znanja in spretnosti, ki jim 

omogočijo, da uspešno zadovoljijo nove potrebe. Brezposelnim novo znanje omogoča, da 

bolje razumejo nove probleme, začnejo jih samostojno reševati in zavedo se lastnih 

sposobnosti in vpliva, ki ga imajo na svoje ţivljenje, pravi Pačnik (1995).   

 

Kako pritegniti brezposelnega k izobraţevalnemu tečaju? Pomembno je premagati notranji 

odpor, saj starejši ljudje ne zaupajo vase, dvomijo v lastne sposobnosti in niso dovolj 

motivirani za npr. učenje računalniških spretnosti. Dvom vase je najhujši oviralec katerekoli 

dejavnosti. Predsodki drugih ljudi pa vplivajo na lastna stališča, kar še povečuje notranji 

odpor 

(http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html). 

 

Izobraţevanje v skupini je pomembno, saj mnogim ljudem omogoča druţenje, pravi Pačnik 

(1995). Pomaga jim, da se ne počutijo osamljeni, vrne jim vero vase in samospoštovanje, 

ponovno čutijo, da nekam pripadajo. Učenje je ustvarjalna dejavnost in zahteva delo, četudi je 

učna klima prijazna in spodbudna.  

 

Polakova (2008) pravi, da sodobni čas zaznamujejo hitro spreminjajoče se tehnologije in 

pristopi dela, ki od posameznika zahtevajo veliko novega in fleksibilnega strokovnega znanja. 

Vedno bolj se poudarja posameznikova sposobnost za nenehno učenje in prilagajanje 

spremenljivim potrebam delovnega okolju.  

 

Programe izpopolnjevanja in usposabljanja pripravljajo in izvajajo različne inštitucije v 

drţavi. Zavod v te programe vključuje brezposelne osebe, da bi jim s tem povečali 

zaposlitvene moţnosti. V teh programih udeleţenci dobijo dodatna znanja, veščine, spretnosti 

za opravljanje določenih del. V okviru teh programov se izvaja tudi računalniški tečaj z 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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moţnostjo pridobitve ECDL certifikata, ki ga izvaja za brezposelne na Zavodu za 

zaposlovanje zunanji izvajalec Microteam.    

 

Zakaj se starejše brezposelne osebe ţelijo učiti računalništva? V prvi vrsti ţelijo pridobiti 

dodatna znanja, da bodo bolj konkurenčni na trgu dela in hkrati koristno izkoristili čas 

brezposelnosti.   

Poleg tega pa starejši z vključitvijo v računalniški tečaj ustvarjajo zanimanje za : 

 razgibavanje sivih celic in ohranjanje umske kondicije,  

 druţenje s prijatelji in spoznavanje novih prijateljev na tečaju,  

 enostaven dostop do informacij preko interneta, 

 plačevanje poloţnic preko interneta (Klik, bančno poslovanje) in prihranek denarja, 

 nakupovanje preko interneta,  

 spoznavanje novih ljudi in enostavno komuniciranje preko e-pošte, facebooka, 

klepetalnic, forumov,  

 dostop do časopisov preko interneta in prihranek denarja za nakup časopisov,  

 spoznavanje novih tehnologij in sledenje tehnološkim spremembam.  

 

Potrebe po računalniškem izobraţevanju se kaţejo vedno v večjem razmahu. Neverjeten 

tempo razvoja strojne in programske opreme nas iz dneva v dan vedno bolj sili, da se 

seznanjamo in osvajamo sodobno tehnologijo.  

 

Računalniška usposobljenost postaja vedno bolj pomembna. Zaradi tega je lahko ECDL 

spričevalo odločilna prednost na trgu dela. Spričevalo se lahko uporabi kot osnova pri 

vključevanju v delovno razmerje. Imetniki spričevala delodajalcem dokazujejo poznavanje 

osnov delovanja računalnikov in računalniških sistemov ter obvladanje osnov ali naprednega 

dela s specifičnimi računalniškimi programi. 

 

ECDL je spričevalo o poznavanju informacijske tehnologije, ki je standardizirano po vsej 

Evropi oziroma svetu. Je uradno verificirano spričevalo Ministrstva za šolstvo Republike 

Slovenije. 

 

Pridobljeni certifikat pomeni, da drţava jamči, da njegov imetnik obvlada določen poklic ali 

sklop določenih del. To posameznikom odpira novo pot do javno veljavne kvalifikacije ter 
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jim olajša zaposlovanje. Spodbuja jih k vseţivljenjskemu izobraţevanju. Delodajalcem olajša 

izbiro delavcev, pa tudi njihovo motiviranje za izobraţevanje in usposabljanje v krajših 

izobraţevalnih oblikah in delovnih procesih. To pa ugodno vpliva na mobilnost na trgu 

delovne sile (Svetlik, Lorenčič, 2002). 

 

Moţina (2002) pravi, da metode učenja z računalnikom postajajo vedno pomembnejše, saj 

računalniki lahko omogočajo po zaslugi digitalne tehnologije tako izdelavo gradiv v obliki 

besedil, slike, govora, filma ali programa kakor tudi njihovo posredovanje in uporabo za 

učenje. In prav ta dodatna računalniška znanja omogočajo starejšim osebam nove moţnosti za 

zaposlovanje, saj so bolj konkurenčni na trgu dela v primerjavi z mladimi, ki jim primanjkuje 

delovnih, formalnih izkušenj.   

 

Ivančič (1999) pravi, da slovenski delodajalci praviloma pričakujejo celovito usposobljene 

delavce. Spremembe v tehnologiji in organizaciji dela terjajo stalno obnavljanje in 

dopolnjevanje kvalifikacij zaposlenih, zato delodajalci ne vlagajo samo v izobraţevanje in 

poklicne kvalifikacije, ki jih ni na trgu formalnega izobraţevanja. Proces terja vlaganje 

obojih, delodajalcev in samih zaposlenih, zato so postali programi usposabljanja ključna 

sestavina programov aktivne politike zaposlovanja, katerih namen je spodbujati fleksibilnost 

in mobilnost zaposlenih in s tem preprečevati brezposelnost.   

 

V letu 2011 se je na Območni sluţbi Ljubljana vključilo v računalniški tečaj za pridobitev 

ECDL certifikata 306 brezposelnih oseb. Kar 113 oseb je imelo VII. stopnjo izobrazbe, od 

tega je bilo 29 oseb, ki so bili starejši od 40 let in 12 oseb, ki so bili starejši od 50 let.  

 

 

Tabela1 in 2: Brezposelne osebe, vključene v tečaj ECDL v letu 2011 na Območni 
službi Ljubljana  
 

Starost Skupaj 

Stopnja 
izobrazbe 

        

I.-IV.  V.  VI.  VII.  B. Š. 

Skupaj 306 21 144 22 113 6 

do 39 let 198 10 88 11 84 5 

40-49 let 70 9 36 8 17   

50 let in več 38 2 20 3 12 1 
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Starost Skupaj 

Stopnja 
izobrazbe 

        

I.-IV.  V.  VI.  VII.  B. Š. 

Skupaj 100,0 6,9 47,1 7,2 36,9 2,0 

do 39 let 64,7           

40-49 let 22,9           

50 let in več 12,4           

 

 

Največji deleţ oseb, ki se je izobraţeval v letu 2011, so bili brezposelni, stari do 39 let in so 

imeli zaključeno V. stopnjo izobrazbe. ECDL certifikat je pridobilo 47,1 % brezposelnih 

oseb.  

 

64,7

22,9

12,4

do 39 let

40-49 let

50 let in več

 

 

Graf 1: Grafični prikaz vključenih brezposelnih oseb v tečaj ECDL v letu 2011 glede na starost. 
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Graf 2: Grafični prikaz vključenih brezposelnih oseb v tečaj ECDL v letu 2011 glede na stopnjo izobrazbe  
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4.4 Vloga socialnega pedagoga na Zavodu za zaposlovanje 

 

Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem upošteva 

njihovo ţivljenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes socialna pedagogika 

dopolnjuje, razširja oziroma nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega, 

kompenzatornega, razvojnega in interaktivnega dela (Dekleva in soavtorji, Etični kodeks, 

2006, str. 191).   

 

Klemenčičeva (2006, str. 159) na razumljiv način opiše usmeritev socialne pedagogike kot 

stroke: »Socialna pedagogika kot stroka in veda se zaradi svoje usmerjenosti umešča med 

poklice pomoči in podpore. Njena usmerjenost v opolnomočenje oziroma krepitev virov 

posameznikov ali skupin, odrinjenih na rob druţbenega dogajanja ali blizu njega, ki imajo 

minimalne ali skoraj nikakršne participatorne moţnosti v druţbi (v katerikoli od druţbenih 

sfer), zaznamuje glavno značilnost socialnopedagoške stroke, in to je delo z ljudmi (v stiski). 

Pri delu z ljudmi se socialni pedagogi srečujejo z različnimi oblikami stisk, neenakosti, teţav 

ipd. – te teţke zgodbe se strokovnjaka tudi osebno dotaknejo. Obenem pa socialni pedagog pri 

delu z ljudmi ţeli izhajati iz potreb in ţelja posameznika, zato ga poskuša spoznati, razumeti 

njegovo prepričanje, njegovo resnico o svetu, ki je (verjetno, ne pa nujno) drugačna od 

resnice socialnega pedagoga.«  

 

Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega 

aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju 

v okolje, ga opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k 

polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in 

predvsem v smeri soţitja s samim seboj in s svojim okoljem. Pri tem izhaja iz 

posameznikovih temeljnih potreb, ţelja, osebnih in okoljskih potencialov oziroma značilnosti 

njegovega specifičnega sociokulturnega okolja. Posameznika vodi k temu, da bi ţivljenje 

ţivel polno in zase smiselno (Sande in soavtorji Etični kodeks, 2006, str. 191).   

 

Delo socialnega pedagoga temelji na osebnem odnosu, zato na profesionalne odnose 

strokovnega delavca vplivajo osebnostne, kulturne in druge značilnosti vseh vpletenih oseb.  

Ker je osebnostni vidik pri ustvarjanju profesionalnega odnosa tako pomemben, mora poleg 

strokovne usposobljenosti vključevati tudi pripravljenost za reflektiranje svojega dela ter 

odprtost za socialno učenje in razvijanje občutljivosti za socialna dogajanja. 
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Socialna pedagogika se zaveda prepletenosti in vzajemne povezanosti posameznika in 

njegovega socialnega okolja, zato je delo socialnega pedagoga usmerjeno tudi v delo s 

skupinami in posameznikovimi socialnimi mreţami, vpliva na razvoj in spreminjanje 

institucij ter javno deluje in se zavzema za ustvarjanje pogojev za človekov polni razvoj. Pri 

tem se posebej usmerja na izraziteje šibke, prikrajšane, ogroţene oziroma ranljive 

posameznike in skupine, med katere spadajo tudi starejši brezposelni iskalci zaposlitve (Sande 

in soavtorji Etični kodeks, 2006 str. 191).  

    

Pripravljenost starejših odraslih za sodelovanje v učnih dejavnostih in tudi njihova dejanska 

vključenost se s starostjo zmanjšuje. Prav tako se zanimanje za učenje s starostjo zmanjšuje 

ne glede na moţnosti, ki jih ponuja določeno okolje. Med učnimi dejavnostmi, stopnjo 

izobrazbe in pripravljenostjo za učenje je velika razlika med zdajšnjo generacijo starejših in 

odraslimi, ki bodo v to obdobje vstopili (Kump, Jelenc – Kraševec, 2009). Zato je vloga 

socialnega pedagoga kot svetovalca zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje vse bolj 

pomembna. 

 

Uporabnika poskušamo naučiti samostojnosti pri iskanju zaposlitve, predvsem pa ga moramo 

motivirati za aktivno iskanje zaposlitve, kar je včasih velik problem, saj imajo mnogi starejši 

brezposelni v svoji glavi veliko ovir: starost, zdravstvene teţave… Zato je v prvi vrsti 

pomemben dober in pristen odnos z uporabniki, saj le tako skupaj lahko doseţemo najboljši 

moţni napredek in pridemo do skupnega cilja, ki je zaposlitev.  

 

Socialni pedagog podpira in razvija »močne točke« določenega posameznika in dela, deluje 

empatično. Pomembno je, da je delo naravnano v učenje konstruktivnega reševanja 

problemov, sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja in učenje samostojnosti v čim večji 

meri. Naloga socialnega pedagoga kot strokovnega delavca na Zavodu za zaposlovanje je delo 

z uporabniki, tako s posameznikom kot s skupino (http://www.center-

korak.si/domov2/socialna-pedagogika/) 

 

Socialni pedagogi smo drugačni učitelji, pravi Martinjakova (2002). Smo terapevti, 

vzgojitelji, svetovalci, poslušalci, pogajalci, prepričevalci, pomirjevalci. Smo komunikatorji v 

pravem pomenu besede in beseda je naše oroţje, zato komuniciramo na vsakem koraku. 

Komunikacija socialnega pedagoga mora biti strokovna. Kot strokovnjak je odgovoren za 

svojo komunikacijo. Socialni pedagog se pri svojem delu srečuje s socialnimi sistemi, ki 

http://www.center-korak.si/domov2/socialna-pedagogika/
http://www.center-korak.si/domov2/socialna-pedagogika/
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zahtevajo prilagodljivost in zaznavanje bistvenega z največjo mero občutljivosti. Kot 

strokovnjak je odgovoren za lastne reakcije in jih mora znati obvladovati, pravi Martinjakova 

(2002), zato je dolţnost socialnega pedagoga, da vzdrţuje ravnovesje, s katerim uporabniku 

kljub neugodnim razmeram zagotavlja varnost. 

 

5 ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH 

 

V Sloveniji je zaposlenost starejših delavcev v primerjavi z drugimi drţavami EU niţja. 

Stopnja delovne aktivnosti generacije med 50 in 64 let se sicer počasi povečuje, vendar z 

močnim deleţem mlajših od 55 let. Rapuš – Pavlova (2008) meni, da je razlog za nizko 

zaposlenost te generacije v Sloveniji tradicija zgodnjega upokojevanja. Vendar k tej situaciji 

prispevajo tudi specifične razmere na trgu dela, saj podjetja redko posegajo po novih oblikah 

zaposlovanja, ki bi omogočala zaposlovanje ali ohranjanje zaposlitve starejšim delavcem.    

 

Ţe desetletja je bila v zavesti slovenskih delodajalcev in delojemalcev misel, da starejši 

delavci niso več primerni za zahtevne naloge, zato so jih pogosto razporejali na delovna 

mesta, na katerih so samo še »čakali penzijo«. Predčasna upokojitev je bila ţelja številnih 

zaposlenih. Številne druţbenoekonomske spremembe so močno vplivale na poloţaj starejših 

na trgu delovne sile. Gospodarska kriza je povzročila mnoţičen prehod starejših delavcev iz 

delovne aktivnosti v neaktivnost ali brezposelnost. V strukturi delovne sile je vse več starejših 

oseb, pred katere se postavlja zahteva po podaljševanju delovne aktivnosti. Slovenski 

delodajalci so nenaklonjeni starejšim delavcem, kar postavlja starejše na trgu delovne sile v 

dokaj neugoden poloţaj, meni Verša ( 2002, str. 372). 

 

Opredelitev starostnih meja skupine starejših na trgu delovne sile ni enostavna. Medtem ko je 

za mlade na trgu delovne sile dokaj enotno uveljavljena starostna meja med 15 in 25 let, je ta 

za starejše zelo različna. V Sloveniji uţivajo posebno zakonsko varstvo delavke, starejše od 

50 let in delavci, starejši od 55 let. Za starejšo brezposelno osebo se šteje oseba, stara nad 40 

ali nad 50 let. Slovenski delodajalci najpogosteje povprašujejo po delavcih, starih do 45 let. 

Glede na druţbenoekonomski poloţaj lahko kot starejše aktivno prebivalstvo v Sloveniji 

opredelimo skupino v starosti med 45 in 65 letom (Verša, 2002, str. 374). 
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Delodajalci navajajo številne ovire pri zaposlovanju starejših oseb. Menijo, da strategija 

zaposlovanja ne vključuje zaposlovanja starejših oseb in da se ţe sedaj soočajo z velikim 

številom zaposlenih oseb, starih nad 50 let. Prav tako bi lahko po njihovem mnenju drţavna 

finančna pomoč in dodatne davčne olajšave pri zaposlovanju, več delovnih izkušenj, višja 

strokovna usposobljenost in obvladovanje specifičnih znanj pripomogle k večjemu 

zaposlovanju te ciljne skupine (Rapuš – Pavel, 2008). Prav tako meni Rapuš – Pavlova (prav 

tam), da brezposelni pravijo, da delodajalci neradi zaposlujejo osebe stare nad 50 let in da 

spodbujajo starejše delavce k zgodnjemu upokojevanju, saj jih slabše plačujejo in zaposlujejo 

na delovnih mestih, ki zahtevajo predvsem rutinske veščine.  

 

Podjetja v Sloveniji se na splošno zavedajo teţav, ki jih prinaša proces staranja prebivalstva, 

zato imajo nekatera podjetja izdelan kadrovski načrt in razmišljajo o uvedbi posebnih 

programov (izobraţevanje, rekreacija) za starejše zaposlene. Prizadevajo si zadrţati starejše 

delavce in v ta namen izvajajo različne ukrepe, kot so prerazporeditev in prilagoditev delavnih 

mest, prilagoditev urnikov, razbremenitev starejših delavcev skrb za izvajanje preventivnih 

zdravstvenih pregledov (Rapuš – Pavel, 2008).    

 

5.1 Možne posledice nove pokojninske reforme 

 

Na prvi pogled se zdi, da se v starosti ni potrebno učiti in da se starejši učijo samo zaradi 

sebe. Vendar pravi Ţalec (2008), da je tretje ţivljenjsko obdobje najbolj turbulentno in 

spremenljivo obdobje v celotnem človekovem ţivljenju. Vse se v zelo kratkem času hitro in 

temeljito spreminja. Predvsem pa so pomembne spremembe, povezane z upokojitvijo. Večina 

ljudi se boji, da bodo ostali osamljeni in da bodo imeli večji del dneva prosto, drugim spet 

primanjkuje časa. 

 

Kumpova in Stropnikova (2009) menita, da bodo glede na demografske trende starejše osebe, 

ki imajo 65 let in več predstavljale pomembnejši del prebivalstva, saj bodo največji deleţ 

prihodkov starejšega prebivalstva predstavljale pokojnine. Zato je za njihov socialno-

ekonomski poloţaj delovanje pokojninskega sistema ključnega pomena.    

 

Šircljeva (2009) pravi, da je ena od oblik prilagajanja starajoči se druţbi pokojninska reforma. 

Z njo drţava podaljšuje delovno dobo in tako dosega boljšo izkoriščenost delovno sposobnega 
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prebivalstva. Razprave o omenjenih reformah ponavadi zavidajo starim, ki imajo zagotovljene 

pokojnine in pomilujejo mlade, ki bodo morali plačevati prispevke za pokojnine svojih 

staršev. Vendar se velikokrat pozablja, da so sedaj starejše osebe v svoji mladosti vlagale v 

svoje otroke, predvsem v njihovo izobraţevanje in da to nadaljujejo tudi v starosti z 

neformalnimi oblikami dela, tako da varujejo vnuke ali jim finančno pomagajo.   

 

Z vidika ponudbe delovne sile predstavlja zgodnje upokojevanje pomemben odgovor 

zmanjševanje zaposlitvenih priloţnosti. Njegov namen je zmanjšati brezposelnost, hkrati pa 

podjetjem predstavlja pomemben instrument pri ukrepih racionalizacije in prestrukturiranja. 

Seveda zgodnje upokojevanje sluţi tudi širšim ciljem vodenja politike ohranjanja polne 

zaposlenosti (Ivančič, 1999, str. 65).  

 

Vemo, da k podaljševanju delovne aktivnosti v največji meri prispevajo podjetja. Zato je 

potrebno stimulirati delodajalce in jim ponuditi določene ukrepe za dejavno vključevanje 

starejših na trg dela, na primer delodajalcu, ki zaposli osebo starejšo od petinpetdeset let, se 

povrnejo prispevki. Hkrati se v prehodnem obdobju pokojninske reforme podaljšuje delovna 

dejavnost starejših. Management starostnikov med slovenskimi podjetji ni posebej razvit, 

čeprav delodajalci ţe čutijo problematiko staranja in se srečujejo s pomanjkanjem delovne 

sile. Vendar so konkretni ukrepi ravnanja z ljudmi pri delu, s poudarkom na zadrţevanju 

starejših v delovni aktivnosti, pri nas bolj izjema kot pravilo (http://www.zdruzenje-

manager.si/storage/3883/18_Nova_veja_managementa.pdf). 

 

Večina ljudi v Sloveniji je bila nezadovoljna s predlaganim dvigom upokojitvene starosti. 

Kako prepričati drţavljane, da daljša delovna aktivnost pripomore k njihovi socialni 

vključenosti in ima pozitivne učinke tako zanje kot za celotno druţbo? (EUekspres, 2012).   

 

Ţivimo daljše, bolj zdravo ţivljenje. Spreminja se ravnoteţje med starostnimi skupinami, kar 

lahko pomeni groţnjo za blaginjo in socialno drţavo. Naraščajoče število starejših ljudi 

običajno dojemamo kot breme za mlajše generacije. Vendar pa ob tem pozabljamo, da starejši 

razpolagajo z dragocenimi sposobnostmi in izkušnjami, od katerih imajo mlajši lahko velike 

koristi. 

 

Na trgu dela je zato potrebno ustvariti več proţnosti za starejše delavce. Pomembno je, da 

starejšim pomagamo ohranjati zdravje, s tem pa jim omogočimo, da ostanejo aktivni člani 
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skupnosti. Staranje ne sme biti sinonim za odvisnost od drugih, ampak » če se bomo aktivno 

starali, bo ţivljenje ostalo v naših rokah veliko dlje kot danes«, pravi Andro Laszlo 

(EUekspres, 2012).  

  

5.2 Težave pri zaposlovanju brezposelnih in vloga socialnega pedagoga kot 
svetovalca zaposlitve 

 

Ţivimo v času velikih sprememb in veliko ljudi je izgubilo zaposlitev. Vidijo, da niso kos 

teţavam, v katerih so se znašli, zato se z upanjem na pomoč obračajo na Zavod za 

zaposlovanje. Prvi in nemalokrat edini strokovni sodelavci, s katerimi se takšni ljudje srečajo, 

so svetovalci zaposlitve (Kozamernik, Šprajc, 2011). 

 

»Svetovalec je strokovno usposobljena oseba, ki ima na voljo dovolj znanja in virov, da lahko 

socialno izključenim in drugače depriviligiranim posameznikom in skupinam omogoči 

ponovno socialno integracijo v druţbo s pomočjo tako lastnega znanja kot s pomočjo drugih 

strokovnih institucij. Osnovni namen dela svetovalca je pomoč svetovancu v obliki povratka 

na pot uspešne socialne reintegracije« (http://zik.tpsola.com/gradivo-

szso/vkljuevanje_odraslih.html). 

 

Brezposelnim je potrebno dati občutek, da jih sprejemamo, takšne kot so, saj le tako 

ustvarimo razmere, kjer se bodo lahko primerno preobrazili, postajali bolj produktivnejši in 

ustvarjalnejši. V sproščenem odnosu pa lahko govorijo tudi o svojih občutkih in problemih. 

Zato je potrebno usposabljati svetovalca zaposlitve za ustvarjalno in kooperativno 

sodelovanje z brezposelnimi (Kozamernik, Šprajc, 2011). 

 

Svetovalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje zato potrebujejo veliko znanja s področja 

svetovalnega dela, komunikacije in sprostitvenih tehnik. Poleg strokovnosti pa je pomembna 

tudi ustrezna pripravljenost, dobra volja in pozitivna ţivljenjska naravnanost svetovalca 

zaposlitve. Nahajamo se v dobi hitrih in nepričakovanih sprememb in te se odraţajo tudi na 

področju svetovanja in zaposlovanja. Zato moramo biti svetovalci fleksibilni in biti sposobni 

neprestanega prilagajanja (Kozamernik, Šprajc, 2011).  

 

http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
http://zik.tpsola.com/gradivo-szso/vkljuevanje_odraslih.html
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Starejši brezposelni so posebna ciljna skupina, ki jim zavod namenja posebno pozornost. To 

so ljudje z izkušnjami, znanji, ţeljami in izoblikovanimi vrednotami. Imajo vse, da bi lahko 

pričeli z delom takoj in zdaj, vendar trg dela v tem trenutku za njih še nima velikega posluha. 

Zato se velikokrat zgodi, da starejši brezposelni ne vedo, kakšno pot naj izberejo, da bi 

uresničili svoje ţelje in dosegli cilje. Svetovalci zaposlitve s svojim svetovalnim delom 

individualno ali skupinsko brezposelne usmerjajo, jih učijo in vodijo (Vrtačnik, Smole, 2008).     

  

Smonkarjeva (1994) pravi, da metode iskanja zaposlitve niso enako učinkovite za vse 

brezposelne. Učinkovitost posameznih metod je odvisna od značilnosti brezposelnih, ki pa v 

večini uporabljajo iste metode ne glede na svoje različne značilnosti. Vendar pa ne moremo 

sklepati, da so metode »napačne«, dokler so brezposelni pri svojem iskanju aktivni. 

 

Smonkarjeva (1994) meni, da imajo brezposelni, ki uporabljajo metode, ustrezne njihovi 

stopnji poklicne izobrazbe, več moţnosti, da zaposlitev dobijo. 

 

Svetovalne sluţbe v okviru Zavoda za zaposlovanje imajo zato pomembno vlogo pri 

motiviranju, informiranju in predstavljanju učinkovitejših metod iskanja zaposlitve. Predvsem 

pa ţelijo svetovalci zaposlitve usposobiti brezposelne osebe za njihovo uporabo, da bodo 

znali sami aktivno pristopiti k reševanju svoje brezposelnosti.  

 

Svetovalec za zaposlovanje ali zaposlitveni svetovalec svetuje brezposelnim z namenom, 

pomagati jim čim hitreje do zaposlitve. Skupaj z brezposelno osebo definirata zaposlitvene 

cilje in oblikujeta zaposlitveni načrt, ki vsebuje aktivnosti za dosego zaposlitvenega cilja; to je 

običajno zaposlitev. 

 

V svetovalnem procesu spremlja uresničevanje aktivnosti in glede na to usmerja stranko k 

ustreznemu dopolnjevanju zaposlitvenega načrta. Prepoznati mora dejavnike, ki bi povečali 

moţnost zaposlitve osebe in ji pri tem svetuje ter jo vključuje v ukrepe, ki jih ima na 

razpolago. V te namene izvaja delavnice za pridobivanje veščin za iskanje zaposlitve in vodi 

seminarje, na katerih informira brezposelne o vrstah pomoči, ki jih omogoča prijava na 

Zavodu za zaposlovanje in o aktualnih trendih na trgu dela. Zelo pomembna naloga je tudi 

informiranje in napotitev brezposelnih oseb na prosta delovna mesta. Na timskih sestankih s 

svetovalcih zaposlitve, poklicnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki išče moţnosti za 

povečanje zaposljivosti brezposelne osebe. Ugotavlja tudi morebitne kršitve dolţnosti in 
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obveznosti brezposelnih in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa – izdaja odločbe o 

prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb. Zelo pomembno področje dela je 

sodelovanje z delodajalci, ki zahteva dobro prepoznavanje njihovih potreb pri pridobivanju 

kadrov in neposredno usposabljanje in posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna 

mesta. Sodeluje tudi s koncesionarji pri posredovanju primernih kandidatov iz evidenc 

zavoda. Pri svojem delu pogosto pripravlja strokovna mnenja, poročila, priporočila in drugo 

dokumentacijo ter vrednoti poročila, ocene, mnenja drugih strokovnjakov in proučuje 

zakonodajo še zlasti na delovno pravnem in socialnem področju. Pri svetovanju invalidom in 

osebam, ki imajo zaradi posledic telesne ali duševne okvare oziroma bolezni ovire pri 

vključitvi v delo oziroma zaposlitev, sodeluje z rehabilitacijskim svetovalcem   

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=694&Filter=). 

 

Svetovalci zaposlitve so v neprestanem stiku z brezposelnimi osebami. S svojimi znanji, 

sposobnostmi in svojo osebnostno zrelostjo so lahko brezposelnemu v veliko pomoč pri 

vrnitvi na trg dela in ga lahko uspešno ter učinkovito usmerijo v ţeleno področje dela 

(Kozamernik, Šprajc, 2011).   

 

Raznolikost našega dela oziroma različna področja našega dela so verjetno vzrok, da se od 

strokovnjaka (socialnega pedagoga) pričakuje, da ima toliko različnih kompetenc. Prav zato 

bi lahko rekla, da ima delo svetovalca zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje vse kompetence 

socialnega pedagoga. Schon (1983, v: Klemenčič, 2006) pravi, da strokovnjak ni več tisti, ki 

(se dela, da ) vse ve, torej se ne skriva več za strokovno fasado, temveč se zaveda, da nima 

vsega znanja, in to razume kot priloţnost za učenje zase in za druge ter išče pristno 

povezanost z uporabnikom. Tako razumevanje strokovnjaka je blizu naravnanosti socialnega 

pedagoga, ki se zaveda, da ne more sam reševati stisk uporabnikov, temveč skupaj z 

uporabnikom išče moţne rešitve v posamezni situaciji. Tak socialni pedagog se zaveda, da naj 

bi deloval v skladu s pridobljenim znanjem in usmeritvami stroke, se stalno izobraţuje, pa 

vendar vedno izhaja iz konkretne situacije ter dela s posameznikom tako, da spoštuje njegovo 

enkratnost, potrebe in ţelje (prav tam). Tako ravnanje dela socialnega pedagoga strokovnjaka 

in to je njegova najpomembnejša kompetenca.    

 

 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=694&Filter
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III EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

V spremembe na trgu dela je vse bolj ujeta starejša populacija. Deleţ starejših se veča in 

posledično se povečuje tudi deleţ starejših, zaposlenih v podjetjih. Vendar se ta populacija 

pogosto sooča s pomanjkanjem dodatnih znanj in zato so prav starejši tisti, ki jih delodajalec 

začne prve odpuščati, ker njihovo znanje več ne zadostuje potrebam podjetja. Med starejšimi 

so tako kot pri drugih skupinah prebivalstva velike razlike v pripravljenosti za izobraţevanje 

in pri udeleţbi v izobraţevalnih dejavnostih. Zato je potrebno vse več izobraţevalnih 

programov nameniti tej populaciji. Zavod za zaposlovanje s smiselnimi programi aktivne 

politike zaposlovanja pomaga starejšim brezposelnim pri vključevanju v institucionalne tečaje 

in s tem povečuje moţnosti k ponovnemu hitrejšemu vključevanju starejših na trg dela.  

 

Prav zato ţelim raziskati starejše brezposelne in njihovo motiviranost za dodatna računalniška 

usposabljanja v času prijave na Zavodu za zaposlovanje. Zanima me povezava med 

izobrazbeno strukturo starejših brezposelnih, delovnimi izkušnjami in spolom ter kako 

starejšim funkcionalno izobraţevanje (vključitev v računalniški tečaj za pridobitev ECDL 

certifikata ) pomaga, da hitreje najdejo ustrezno zaposlitev in so bolj zaposljivi na trgu dela.  

 

Cilji:  

 

Ugotoviti motivacijo starejših brezposelnih za funkcionalno računalniško izobraţevanje.  

 

Ugotoviti motivacijo starejših brezposelnih z višjo izobrazbo za funkcionalno računalniško 

izobraţevanje. 

 

Ugotoviti, ali je motivacija starejših brezposelnih ţensk z višjo izobrazbo za dodatno 

izobraţevanje večja od motivacije moških.  

 

Ugotoviti, ali delovne izkušnje brezposelnih vplivajo na motiviranost za dodatno 

izobraţevanje. 
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2 HIPOTEZE  

 

H1: Starejši brezposelni so bolj motivirani za funkcionalna izobraţevanja ( računalniški tečaj 

za pridobitev ECDL certifikata) kot mladi brezposelni. 

 

H2: Starejši brezposelni z višjo izobrazbo se ţelijo dodatno izobraţevati bolj kot starejši 

brezposelni z niţjo izobrazbo. 

 

H3: Starejše brezposelne ţenske z višjo izobrazbo so bolj motivirane za dodatno 

izobraţevanje kot starejši brezposelni moški z višjo izobrazbo. 

 

H4: Brezposelni z več delovnimi izkušnjami so manj motivirani za dodatna izobraţevanja kot 

brezposelni z manj delovnimi izkušnjami. 

 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Raziskava je potekala po načelih kvantitativne metodologije. Kvantitativno gradivo zajemajo 

izpolnjene ocenjevalne lestvice, izpolnjeni vprašalniki z vnaprej navedenimi odgovori, 

izpolnjen test, čeprav ni nujno, da vsebujejo kakšne številke (Mesec, 1998).   

 

Mesec (1998, str 29) pravi, da kadar je pri raziskovanju v ospredju teoretični interes, se 

raziskava začne s hipotezo, ki logično izhaja iz teorije in ki jo je treba preveriti. Raziskovalec 

sestavi vprašalnik in ljudem, ki so udeleţeni v raziskavi, zastavlja vprašanja, ki zanimajo 

njega in ne nujno tudi ljudi, ki jih anketira.    

 

3.1 Opis vzorca raziskovalnih oseb  

 

Vzorec zajema 200 brezposelnih oseb, ki sem jih anketirala v času od aprila do junija 2012. 

Pri raziskavi sem uporabila neslučajnostni vzorec brezposelnih oseb, saj vključujemo v 

računalniški tečaj za pridobitev ECDL certifikata samo osebe, ki imajo ţe dokončano V. 

stopnjo izobrazbe. Ankete so bile izvedene na Zavodu za zaposlovanje, Območna sluţba 
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Ljubljana in pri zunanjemu izvajalcu Microteam, ki ima podpisano pogodbo z zavodom o 

vključevanju brezposelnih oseb v računalniške tečaje. Anketirala sem moške in ţenske 

brezposelne osebe, ki imajo V., VI., in VII. stopnjo izobrazbe. Zanimale so me tudi delovne 

izkušnje anketirancev. Ankete so bile anonimne. Starost brezposelnih je bila od 20 let naprej. 

Najbolj pa so me zanimali starejši brezposelni (starejši od 40 let), ki so na Zavodu za 

zaposlovanje ţe ranljiva in teţje zaposljiva populacija brezposelnih oseb.    

  

 

      

 

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol  

 

 

Kot nam prikazuje graf 1, je v raziskavi sodelovalo 64,11 % ţensk in 35,89 % moških.  
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Graf 2: Struktura vzorca glede na starost 

 

 

Graf 2 nam prikazuje starost anketirancev. 41,15 % anketirancev je bilo starih od 40-49 let, 

23,44 % je bilo starih 50 let in več, 22 % je bilo starih od 30-39 let in 12,44 % je bilo starih od 

20-29 let.   
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Graf 3: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

 

 

Kot nam prikazuje graf 3, je bilo v raziskavo vključenih 40,19 % brezposelnih s končano 

srednjo stopnjo izobrazbe, 38,28 % z univerzitetno izobrazbo in 21,53 % anketirancev je 

imelo višjo izobrazbo.  
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Graf 4: Struktura vzorca glede na delovne izkušnje 

 

 

Graf 4 prikazuje, da je bilo 39,90 % vključenih brezposelnih oseb, ki so imele od 21 do 30 let 

delovnih izkušenj, 35,58 % je bilo oseb z 11-20 let delovnih izkušenj. 23,08 % anketirancev 

je imelo od 0 do 10 let delovnih izkušenj in najmanj, 1,44 % je bilo starejših oseb, ki so imele 

več kot 30 let delovnih izkušenj. 

 
 

3.2 Opis merskega instrumenta 

 

Za empirično preverjanje raziskovalnih hipotez sem uporabila nestandardiziran anketni 

vprašalnik (glej prilogo 1), ki sem ga na podlagi teoretičnih izhodišč ter predhodnega znanja 

in izkušenj sestavila sama. 
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V prvem delu vprašalnika so navedeni splošni podatki – spol, starost, izobrazba in delovne 

izkušnje brezposlenih oseb.  

 

Drugi del vprašalnika je Likertova lestvica, ki obsega 10 trditev (vprašanj). Vprašanja so 

imela pet moţnih odgovorov:  

 

1. se sploh ne strinjam  

2. se ne strinjam 

3. se delno strinjam 

4. se strinjam 

5. se popolnoma strinjam 

 

Drugi del vprašalnika zajemajo trditve o delodajalcih in njihovem pogledu na izobraţevanje 

in dodatna računalniška znanja, ki lahko povečujejo brezposelnim moţnosti za zaposlitev.   

 

 

3.3 Postopek raziskovanja 

 

Postopek za kvantitativni del raziskave sem zbrala z anketnim nestrukturiranim vprašalnikom. 

Z mentorjem, ki je vprašalnik pregledal in potrdil ustreznost, sva se dogovorila za velikost 

vzorca. Dogovorila sva se za vzorec 200 brezposelnih oseb, ki so prejele vprašalnike osebno 

na svetovalnem razgovoru na Zavodu za zaposlovanje oziroma so razdelili vprašalnike 

brezposelnim osebam na sedeţu zunanjega izvajalca Microteam pred pričetkom 

računalniškega tečaja. Zaradi osebnega kontakta svetovalcev zaposlitve sem dobila večino 

razdeljenih vprašalnikov, zato sem uporabila vse vprašalnike. Anketirance sem seznanila z 

namenom raziskave in jim zagotovila anonimnost ter da bom uporabljene ankete namenila 

izključno v namene svoje raziskave.  

 

3.4 Postopek obdelave 

 

Uporabila sem deskriptivno statistično analizo, s katero sem ugotavljala osnovne značilnosti 

zbranega vzorca podatkov. V nadaljevanju sem uporabila inferenčno statistiko, s katero sem 
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preverjala veljavnost hipotez. Za vse to sem uporabila program SPSS (Statistical package for 

Social Science). 

 

Najprej sem oštevilčila vprašalnike in poimenovala spremenljivke. Nato sem podatke vnesla v 

računalniški program excel, kjer je vsakemu vprašanju ustrezala ena spremenljivka. Vsak 

vprašalnik je predstavljal eno vrstico v tabeli. Pri tem sem manjkajoče vrednosti ocenila z 

vprašajem.  

 

Kljub velikemu številu vprašalnikov ni bilo veliko manjkajočih vrednosti, saj so svetovake 

(sodelavke) anketirance po potrebi opomnile. Ugotovila sem, da so pri četrtem vprašanju, ki 

govori o delovnih izkušnjah, nekateri anketiranci vnesli vrednost večjo od 30 let, zato sem 

razširila nabor vrednosti te spremenljivke z vrednostjo več kot 30 let.  

 

Potem sem podatke uvozila v program SPSS. Spremenljivke sem poimenovala z opisnimi 

imeni ter določila tipe spremenljivk in njihova definicijska območja (vrednosti). 

 

Nato je sledilo rekodiranje spremenljivk, ki so imela vprašanja zastavljena ravno obratno. 

Rekodirana so bila vprašanja 1, 5, 7, 10. 

 

To je običajen postopek pri analizi Likertovih lestvic, kjer nekaj vprašanj postavimo obratno, 

da tako izničimo vpliv anketirancev, ki na vsa vprašanja odgovarjajo z enakim odgovorom.  

 

Nato smo podatkom dodali novo spremenljivko, ki je bila izračunana kot povprečje desetih 

rekodiranih vprašanj Likertove lestvice. 

 

Postavljene hipoteze sem preverila s t-testom. Primerjala sem različne skupine anketirancev 

glede na starost, izobrazbo, spol in delovne izkušnje.  

 

Spremenljivke, ki niso imele več kot dve vrednosti, sem rekodirala v binarne spremenljivke: 

 pri izobrazbi smo vrednosti V. in VI. stopnje izobrazbe rekodirali v niţjo izobrazbo, 

VII. pa v višjo izobrazbo,  

 pri starosti smo 20-29 let in 30-39 let rekodirali v mlajše, 40-49 let in starejše od 50 let 

pa smo rekodirali v starejše. 
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 delovne izkušnje pa smo zdruţili skupaj po dve in sicer od 0-10 let delovnih izkušenj 

in od 11-20 let smo rekodirali v manj delovnih izkušenj, od 21-30 let delovnih 

izkušenj in več kot 30 let pa smo rekodirali v več delovnih izkušenj. 

   

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

4.1 Osnovne deskriptivne statistike (porazdelitev teh osnovnih vprašanj) 

 

 

 

 

 

Histogram 1: Delodajalci pri zaposlovanju gledajo predvsem na kandidatovo formalno 

stopnjo izobrazbe.  

 

Več kot 80 brezposelnih je odgovorilo, da se strinja s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 4, 

manj kot 70 oseb je obkroţilo, da se le delno strinjajo s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 
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3, kar pomeni, da večji del anketiranih brezposelnih oseb meni, da delodajalci pri 

zaposlovanju gledajo predvsem na kandidatovo formalno stopnjo izobrazbe. 

 

 

 

 

 

Histogram 2: Delodajalec bo hitreje zaposlil brezposelno osebo z računalniškim znanjem 

(ECDL certifikat). 

 

Tudi tukaj dobimo podobne rezultate, saj so bili odgovori anketiranih brezposelnih 

največkrat, da se strinjajo s to trditvijo in so obkroţili odgovor št. 4, (manj kot 80 oseb) ali da 

se delno strinjajo s tem odgovorom in so obkroţili odgovor št. 3, (65 oseb), kar kaţe, da 

večina anketirancev meni, da so računalniška znanja pomembna pri zaposlovanju in da bo 

delodajalec hitreje zaposlil osebo, ki ima računalniško znanje ( pridobljen ECDL certifikat).  
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Histogram 3: S pridobljenim dodatnim računlniškim znanjem (ECDL certifikat) se 

brezposelnim povečajo moţnosti za zaposlitev.  

 

Tudi tukaj so rezultati podobni, saj se skoraj polovica brezposelnih anketirancev strinja s to 

trditvijo (80 oseb) in so obkroţili odgovor št. 4, manj kot 70 oseb se delno strinja in je 

obkroţilo odgovor št. 3. Večina anketiranih brezposelnih torej meni, da se jim poveča 

moţnost za zaposlitev s pridobljenim računalniškim znanjem (ECDL certifikat).  
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Histogram 4: Računalniška znanja brezposelnim omogočajo večjo konkurenčnost. 

 

Tukaj je polovica brezposelnih anketiranih odgovorila, da se strinjajo s to trditvijo (100 oseb) 

in je obkroţilo odgovor št. 4, več kot 60 oseb pa je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s to 

trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 5. Ta graf je drugačen in vidimo razliko, saj je obrnjen 

izrazito v desno in odgovori kaţejo na to, da brezposelni menijo, da so računalniška znanja 

zelo pomembna in da omogočajo večjo konkurenčnost pri zaposlovanju in na trgu dela.  
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Histogram 5: Delodajalci le redko upoštevajo neformalno izobraţevanje pri izbiri kandidatov 

za delovno mesto. 

 

Tu je bil odgovor obrnjen v negativno smer, saj smo ţeleli preveriti, ali anketiranci 

odgovarjajo na vprašanja zbrano ali površno preberejo vprašanje in izberejo srednji odgovor. 

Kar 90 anketiranih brezposelnih meni, da se delno strinjajo s to trditvijo in je obkroţilo 

odgovor št. 3, manj kot 60 anketiranih brezposelnih oseb je odgovorilo, da se ne strinjajo s to 

trditvijo in obkroţilo odgovor št. 2. Večina anketiranih brezposelnih se torej le delno strinja 

ali ne strinja s to trditvijo, da delodajalci le redko upoštevajo neformalno izobraţevanje, kar 

pomeni, da je formalno izobraţevanje pomembno pri izbiri kandidatov za delovno mesto.   
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Histogram 6: Računalniška znanja so pomemben kriterij delodajalca pri izbiri ustreznega 

kandidata za zaposlitev. 

 

Kar 90 anketiranih brezposelnih je odgovorilo, da se strinja s to trditvijo in obkroţilo odgovor 

št. 4, 70 anketiranih oseb se delno strinja s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 3, okoli 40 

oseb se popolnoma strinja s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 5. Zato lahko rečemo, da so 

računalniška znanja pomemben kriterij delodajalca pri izbiri ustreznega kandidata za 

zaposlitev, saj je večina brezposelnih anketiranih odgovorila na to trditev pritrdilno.    
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Histogram 7: Delodajalcu dodatna računalniška znanja niso najbolj pomembna, ko ţeli 

zaposliti brezposelno osebo na prosto delovno mesto. 

 

Tudi to vprašanje smo obrnili negativno, saj smo ţeleli preveriti pozornost anketirancev. 

Ugotovili smo, da se okoli 75 brezposelnih anketiranih oseb ne strinja s to trditvijo in prav 

tako se okoli 75 oseb le delno strinja s to trditvijo, kar pomeni, da so obkroţili odgovor št. 2 in 

odgovor št. 3. Ta trditev ponovno potrjuje mnenje večine, ki se ne strinja s tem, da 

delodajalcu računalniška znanja niso pomembna, ko ţeli zaposliti brezposelno osebo na 

prosto delovno mesto.   
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Histogram 8: Za pridobitev zaposlitve se je potrebno nenehno dodatno izobraţevati.  

 

Pri tej trditvi se kar 110 anketirancev popolnoma strinja s to trditvijo in so obkroţili odgovor 

št. 5, okoli 85 anketiranih brezposelnih oseb se strinja in so obkroţili odgovor številka 4. Ta 

graf je izrazito obrnjen v desno, kar pomeni, da se večina anketiranih brezposelnih oseb 

strinja s tem, da se je za pridobitev zaposlitve potrebno nenehno dodatno izobraţevati.    
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Histogram 9: Dodatna računalniška znanja so zelo pomembna, saj delodajalec ţeli zaposliti 

univerzalnega človeka, s čim več dodatnimi znanji. 

 

Tudi tu vidimo, da je skoraj 90 anketiranih brezposelnih oseb odgovorilo, da se popolnoma 

strinja s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 5, okoli 80 oseb pa je odgovorilo, da se strinja 

s to trditvijo in obkroţilo odgovor številka 4. Le 40 oseb se delno strinja s to trditvijo in je 

obkroţilo odgovor št. 3. Večina anketiranih brezposelnih se strinja s to trditvijo, da so dodatna 

računalniška znanja zelo pomembna, saj delodajalec ţeli zaposliti univerzalnega človeka, s 

čim več dodatnimi znanji.    
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Histogram 10: Pri zaposlovanju brezposelnih oseb delodajalci gledajo predvsem na 

kandidatove delovne izkušnje, manj pa na kandidatova dodatna računalniška znanja. 

 

Graf prikazuje, da se okoli 90 anketiranih brezposelnih oseb delno strinja s to trditvijo in je 

obkroţilo odgovor št. 3, 70 anketiranih se strinja in je obkroţilo odgovor št. 4, okoli 30 

anketiranih brezposelnih se ne strinja s to trditvijo in je obkroţilo odgovor št. 2. Vidimo, da so 

delovne izkušnje pomemben kriterij delodajalca pri zaposlovanju, saj so se odgovori 

anketiranih brezposelnih oseb gibali med odgovorom št. 3 in odgovorom št. 4. (se delno 

strinjam in se strinjam). 
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4.2 Rezultati in interpretacija hipotez 

4.2.1 Rezultati in interpretacija 1. hipoteze 

 

H1: Starejši brezposelni so bolj motivirani za funkcionalna izobraţevanja (npr.: ECDL 

certifikat) kot mladi brezposelni. 

 

Pri prvi hipotezi smo vse anketirance glede na spremenljivko starost razdelili v dve skupini. 

Skupina starejših je predstavljala tiste, ki so bili stari od 40 do 49 let in starejši od 50 let. 

Skupina mlajših pa so bili mladi stari od 20 do 29 let in od 30 do 39 let. Primerjali smo 

motiviranost teh dveh skupin za funkcionalna izobraţevanja. 

 

Tabela 1: Starost brezposelnih oseb 

 

starost (binarno) N Mean Std. Deviation Mean 

starejši 

mlajši 

135 

 74 

3,5205 

3,5190 

0,39992 

0,39429 

0,03442 

0,04584 

 

 

Iz tabele vidimo, da je bilo vseh anketiranih brezposelnih oseb 209, od tega je bilo 135 

brezposelnih starejših od 40 let in 74 mlajših, starih od 20 do 39 let.   

 

Izračunali smo povprečja spremenljivke, ki predstavlja povprečje vseh 10 vprašanj Likertove 

lestvice za vsako od omenjenih starostnih skupin. Za starejše je to povprečje znašalo 3,5205, 

za mlajše pa 3,5190. Tudi standardna odklona za obe starostni skupini sta bila skoraj enaka   

(za starejše 0,399 in za mlajše 0,394). 

 

 Tabela 2: Motiviranost brezposelnih oseb glede na starost 

 

 vrednost df p (2-tailed) 

t-test 0,026 152,181 0,979 

 

 

Vrednost t-testa znaša 0,026 pri prostostni stopnji (df) 151,181 (brez predpostavke o enakih 

variancah). Stopnja značilnosti (p) znaša 0,979. S t-testom smo ţeleli zavrniti ničelno 

hipotezo, ki pravi, da ni pomembnih razlik v motiviranosti starejših in mlajših brezposelnih za 

funkcionalna izobraţevanja. Ker je (p) veliko večji od 0,05, v nobenem primeru ne moremo 
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zavreči ničelne hipoteze in s tem potrditi našo hipotezo H1. To smo opazili iz same tabele, saj 

se povprečji za starejše in mlajše skoraj ne razlikujeta.  

 

Iz raziskave lahko ugotovim, da starejši brezposelni niso nič manj motivirani za 

izobraţevanje, kot so mlajši brezposelni in da starost ni pogoj za motiviranost pri 

vključevanju v funkcionalno izobraţevanje. Lahko rečem, da ni razlike med mladimi in 

starimi, saj so vsi enako motivirani za funkcionalno izobraţevanje.  

 

Izobraţevanje starejših odraslih naj bi predstavljalo eno od sestavin koncepta vseţivljenskega 

učenja, pravita Kump in Jelenc – Krašovec (2009, str.7), če pojem razumemo kot 

izobraţevanje in učenje skozi celo ţivljenje. 

 

Med starejšimi so – prav tako kot pri drugih starostnih skupinah – velike razlike v 

pripravljenosti za izobraţevanje in pri udeleţbi v izobraţevalnih dejavnostih, pravita tudi 

Kump in Jelenc – Krašovec (2009, str. 22). 

 

Jelenc – Kraševec in Kump (2009) navajata (prav tam), da se je vseţivljenjsko učenje 

spremenilo in je izobraţevanje ter učenje zoţeno na razvijanje spretnosti in nenehno 

usposabljanje, povezano z delom zaradi zadovoljevanja potreb gospodarstva in delodajacev 

po kvalificirani, proţni in prilagodljivi delovni sili. Namenjeno je predvsem redno zaposlenim 

delavcem, ki sledijo ciljem in učinkovitosti. Vendar druţbenokritični teoretiki opozarjajo, da 

je to samo ekonomističen vidik, ki poudarja pomen stalnega izobraţevanja za povečanje 

kompetentnosti delovne sile, zaposlovanja in mobilnosti med zaposlitvami in trgi dela.   

 

Prav starejši so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, pravita Kump in Jelenc – Krševec (prav 

tam), saj so še posebej izpostavljeni različnim tveganjem, kot so poslabšanje finančnega 

poloţaja, krčenje socialnih omreţij, zmanjšanje avtonomije in kakovosti ţivljenja.    

 

Ljudje v različnih ţivljenjskih obdobjih imajo različno motivacijo in pogled na vlogo 

izobraţevanja. Ţivljenjska obdobja največkrat opredeljujejo krize in iz tega izpeljane naloge 

ter cilje, ki vplivajo na motivacijo posameznika (Kump, Jelenc – Kraševec, 2009).   

 

Učenje v zrelih letih ni tako ciljno usmerjeno kot učenje v mladosti, saj starejši niso naravnani 

k problemom eksistenčne narave, kot v prejšnjem obdobju odraslosti. Učenje v zreli odraslosti 
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pogosto zaznamuje osebna notranja motivacija brez prisile ali zunanjih pritiskov, ki so 

pogosto vzvodi za učenje v zgodnejših obdobjih odraslosti menita Kump in Jelenc – Kraševec 

(2009, str 21).  

 

Ugotovitev, da starejši brezposelni niso nič bolj motivirani kot mladi brezposelni za 

izobraţevanje, me ni preveč presenetila, saj se na Zavodu za zaposlovanje vsakodnevno 

srečujem z mladimi in starejšimi brezposelnimi, ki se ţelijo izobraţevati in čas brezposelnosti 

koristno izkoristiti za kakršnokoli funkcionalno usposabljanje ali izobraţevanje.  Mladi ţelijo 

svoje znanje nadgraditi, starejši pa ga ţelijo obnoviti ali pa ţelijo z novim znanjem 

delodajalcem pokazati, da so pripravljeni na nove izzive in da se sprememb ne bojijo, ampak 

si jih ţelijo. In prav zaposlitev je tista sprememba, ki jim lahko v ţivljenje ponovno prinese 

red in disciplino. Svetovalec zaposlitve – socialni pedagog ima pri tem pomembno vlogo, saj 

je koordinator, ki odloča, ali je posameznika smiselno vključiti v izobraţevanje. Starejši se 

ţelijo izobraţevati, vendar si ţelijo svetovanja in potrditve svetovalca zaposlitve, da bo ta čas 

koristno izrabljen in da si bodo pridobili z dodatnim znanjem nove kompetence. Predvsem pa 

ţelijo sebi dokazati, da je vsakršno novo znanje koristno, saj si z novim znanjem dvignejo 

samozavest in s tem moţnost, da si pridobijo zaupanje delodajalca, da so prav oni najboljša 

izbira za zaposlitev.     

 

 

4.1.2 Rezultati in interpretacija 2. hipoteze 

 

H2: Starejši brezposelni z višjo izobrazbo se ţelijo dodatno izobraţevati bolj kot starejši 

brezposelni z niţjo izobrazbo. 

 

Pri drugi hipotezi smo vse anketirance glede na spremenljivko izobrazba razdelili v dve 

skupini. Skupina niţje izobraţenih je predstavljala tiste, ki so bili starejši in so imeli V. in VI. 

stopnjo izobrazbe. Skupina višje izobraţenih pa so predstavljali tisti, ki so bili starejši in so 

imeli VII. stopnjo izobrazbe. Primerjali smo motiviranost teh dveh skupin za dodatna 

funkcionalna izobraţevanja. 
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Tabela 3: Izobrazba brezposelnih oseb 

 

izobrazba 

(binarno) 

N Mean Std. Deviation Mean 

višja 

niţja 

82 

53 

3,5191 

3,5226 

0,41303 

0,38262 

0,04561 

0,05256 

 

 

Iz tabele vidimo, da je bilo vseh anketiranih starejših brezposelnih oseb 135, od tega je bilo 

starejših brezposelnih z višjo izobrazbo 82, starejših brezposelnih z niţjo izobrazbo pa je bilo 

53.   

 

Ponovno smo izračunali povprečja spremenljivke, ki predstavlja povprečje vseh 10 vprašanj 

Likertove lestvice za vsako od omenjenih izobrazbenih skupin. Za višjo izobrazbo je to 

povprečje znašalo 3,5191, za niţjo izobrazbo pa 3,5226. Tudi standardna odklona za obe 

starostni skupini sta bila skoraj enaka (za višjo izobrazbo 0,04561 in za niţjo izobrazbo 

0,05256). 

 

Tabela 4: Motivacija brezposelnih oseb glede na stopnjo izobrazbe 

 

 vrednost df p (2-tailed) 

t-test - 0,051 117,159 0,960 

 

 

Vrednost t-testa znaša - 0,051 pri prostostni stopnji (df) 117,159 (brez predpostavke o enakih 

variancah). Stopnja značilnosti (p) znaša 0,960. S t-testom smo ţeleli zavrniti ničelno 

hipotezo, ki pravi, da ni pomembnih razlik v motiviranosti starejših brezposelnih z višjo 

izobrazbo in starejših brezposelnih z niţjo izobrazbo za funkcionalna izobraţevanja. Ker je 

(p) veliko večji od 0,05, v nobenem primeru ne moremo zavreči ničelne hipoteze in s tem 

potrditi našo hipotezo H2. To smo opazili iz same tabele, saj se povprečji za starejše 

brezposelne z višjo izobrazbo in starejše brezposelne z niţjo izobrazbo skoraj ne razlikujeta.  

 

Iz raziskave lahko ugotovim, da starejši brezposelni z višjo izobrazbo niso nič manj 

motivirani za funkcionalno izobraţevanje kot starejši brezposelni z niţjo izobrazbo in da 

izobrazba ni pogoj za motiviranost pri vključevanju v funkcionalno izobraţevanje. Lahko 
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rečem, da ni razlike med starejšimi brezposelnimi z višjo izobrazbo in starejšimi 

brezposelnimi z niţjo izobrazbo, saj so vsi enako motivirani za funkcionalno izobraţevanje.  

 

Različne raziskave kaţejo, da obstajajo povezave med stopnjo izobrazbe in mnogimi vidiki 

druţbene blaginje. Tako naj bi bolj izobraţeni starejši ţiveli dlje, v bolj zdravem okolju, 

posledično pa prenašajo več ţivljenjskega in kulturnega kapitala na svoje otroke (Schuller 

2004a: 4, v Kump in Jelenc – Krašovec, 2009).  

 

Učenje je neposredno povezano s spremembami, ki se dogajajo v posameznikovem ţivljenju, 

vendar je teţko dokazati vzorčnost. Ali so ljudje zaradi izobraţevanja bolj zdravi, ozaveščeni, 

ali so zdravi ljudje bolj pripravljeni na izobraţevanje? Seveda obstajajo tudi ugotovitve o 

nasprotnem vplivu, da slabše izobraţeni starejši ţivijo pogosteje pod pragom revščine, se ne 

znajdejo dobro, si ne morejo privoščiti zdrave prehrane in drugih ugodnosti. Manj izobraţeni 

starejši pa se tudi redkeje odločajo za izobraţevanje v ponujenih moţnostih, namenjenim 

predvsem starejšim (Kump, Jelenc – Krašovec, 2009, str.20).  

  

Vpliv stopnje predhodne izobrazbe na udeleţbo v izobraţevanju upada s pozitivnimi 

izkušnjami, ki jih odrasli pridobijo pri vsaki nadaljnji udeleţbi v organiziranem 

izobraţevanju. Lahko ugotovimo, pravita Jelenc – Krašovec in Kumpova (2009), da na 

starejše odrasle, ki so še zaposleni, izobrazba vpliva na zaposlitveni poloţaj zaposlenega, na 

njegovo mobilnost in kariero, obratno pa vloga na delovnem mestu in tehnologija, ki jo 

uporablja pri delu, vpliva na posameznikovo potrebo po izobraţevanju. Podatki raziskav 

kaţejo, da se zaposleni bistveno več izobraţujejo kot tisti, ki niso zaposleni polni delovni čas 

ter brezposelni in upokojenci. Slednji se izobraţujejo najmanj, pol manj kot zaposleni 

(Sargant in dr. 2000, v Kump in Jelenc – Krašovec, 2009). Mnogo odraslih (še posebej 

starejših odraslih) pa se v svojem prostem času – ne glede na stopnjo izobrazbe – izobraţuje 

zaradi interesov, povezanih s hobiji. Starost vpliva na udeleţbo odraslih v izobraţevanju, 

vendar so razlike znotraj posameznih starostnih skupin mnogo večje kot razlike med 

starostnimi skupinami (Kump, Jelenc – Krašovec, 2009).    

 

Rezultat in primerjava raziskave med srednjo stopnjo izobrazbe in visoko stopnjo izobrazbe 

me ni presenetila, saj ugotavljam, da starejši brezposelni iščejo zaposlitev tudi za stopnjo, ki 

je niţja od njihove doseţene stopnje izobrazbe. To pomeni, da se starejši brezposelni v času 

svoje brezposelnosti usmerijo na to, da bi čimprej prišli do ţelenega cilja – zaposlitve, saj 
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imajo delodajalci večkrat pomisleke pri zaposlovanju pri tem, da je to populacija, ki zaradi 

starosti ni več neposredno zaposljiva, ampak ima omejitve (bolezen, nedoseganje ciljev, 

neprilagodljivost okolju in neskladanje z delovnim okoljem), manjkrat pa je teţava v 

pomanjkanju izobrazbe, razen če gre za zelo specifične poklice in delovna mesta, ki zahtevajo 

specifična znanja.  

 

Delo socialnega pedagoga – svetovalca zaposlitve je predvsem v tem, da prepriča delodajalca, 

da je starejša populacija različna in da ne moremo enačiti dveh oseb z enako izobrazbo in 

enako starostjo. Starejši učitelj na šoli je prav zaradi svojega znanja in dolgoletnih izkušenj in 

ţivljenjskih modrosti lahko dober pri poučevanju in lahko svoje znanje deli med svojimi 

mlajšimi kolegi. Zaradi svoje starosti nima omejitev pri zaposlovanju, ampak je lahko njegova 

starost tudi prednost. Svetovalec zaposlitve je največkrat pogajalec, ki delodajalcu predstavi 

prednosti in kompetence brezposelne osebe, saj pozna brezposelno osebo, z njim sodeluje in 

mu svetuje na svetovalnih razgovorih.    

 

4.1.3 Rezultati in interpretacija 3. hipoteze 

 

 

H3: Starejše brezposelne ţenske z višjo izobrazbo so bolj motivirane za dodatno 

izobraţevanje kot starejši brezposelni moški z višjo izobrazbo.  

 

Pri tretji hipotezi smo se omejili na tiste anketirance, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe in so v 

starostni skupini od 40 do 49 let ter na tiste, ki so starejši od 50 let. Glede na spremenljivko 

smo primerjali spol: moški in ţenski spol. 

 

Tabela 5: Spol brezposelnih oseb 

 

spol  N Mean Std. Deviation Mean 

moški 

ţenske 

14 

33 

3,3071 

3,5687 

0,40281 

0,43309 

0,10765 

0,07539 

 

 

Iz tabele vidimo, da je bilo vseh anketiranih oseb 47, od tega je bilo moških z visoko 

izobrazbo 14, ţensk z visoko izobrazbo pa je bilo 33.  

 



Povhe, N. (2012).  Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniške tečaje in njihove možnosti na trgu 

dela. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

63 

Izračunali smo povprečja spremenljivke, ki predstavlja povprečje vseh 10 vprašanj Likertove 

lestvice za vsako od omenjenih skupin. Za moške je to povprečje znašalo 3,3071, za ţenske 

pa 3,5687. Standardna odklona sta bila podobna. Pri moških je bil niţji, in sicer je znašal 0,40, 

pri ţenskah pa malo višji; to je 0,43. 

 

 

Tabela 6: Motivacija brezposelnih oseb glede na spol 

 

 vrednost df p (2-tailed) 

t-test - 1,990 26,307 0,057 

 

 

Vrednost t-testa znaša -1,990 pri prostostni stopnji (df) 26,307. Stopnja značilnosti (p) znaša 

0,057. S t-testom smo ţeleli zavrniti ničelno hipotezo, ki pravi, da ni pomembnih razlik v 

motiviranosti za dodatna izobraţevanja med starejšimi brezposelnimi ţenskami z višjo 

izobrazbo in starejšimi brezposelnimi moškimi z višjo izobrazbo.  

 

Pri tej hipotezi lahko ničelno hipotezo zavrnemo, saj je razlika med obema skupinama 

statistično značilna pri stopnji tveganja p = 0,057. S tem ko smo zavrnili ničelno hipotezo, 

lahko potrdimo našo hipotezo H3, ki pravi, da so starejše brezposelne ţenske z višjo 

izobrazbo bolj motivirane za dodatno izobraţevanje kot starejši brezposelni moški z višjo 

izobrazbo.  

 

V večini drţav raziskovalci ugotavljajo, da udeleţba v izobraţevanju odraslih – ne glede na 

druge dejavnike – s starostjo upada (Sargant in dr. 1997; Dorray in Arrowsmith 1997; 

McGivney 2001; Desjardins in dr.2006). Razlik med spoloma glede udeleţbe v izobraţevanju 

odraslih mnoge raziskave ne potrjujejo (Dorray in Arrowsmith 1997); Valdivielso (1997) pa 

ugotavlja, da je za identificiranje takšnih razlik potrebno poglobljeno kvalitativno 

raziskovanje, ki šele razkrije mnoge neenakosti (Kump, Jelenc – Krašovec, 2009).  

 

Večina raziskav kaţe, da na odločitev za izobraţevanje vplivajo posameznikove značilnosti, 

kot so spol, starost, druţbeni poloţaj ali stopnja izobrazbe (Van der Kamp 1996, v Kump in 

Jelenc – Krašovec, 2009).  
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Ugotovitev, da so starejše brezposelne ţenske z višjo izobrazbo bolj motivirane za 

izobraţevanje kot moški, sem pričakovala, saj to potrjuje tudi moje delo v praksi. Starejši 

moški z višjo izobrazbo so bolj samozavestni in se zavedajo svojih ţe pridobljenih znanj. 

Nekatere starejše ţenske z višjo izobrazbo imajo občutek krivde in se sprašujejo, ali so zaradi 

materinstva v mladosti v svojem ţivljenju nekaj zamudile, saj niso izpolnile vseh svojih 

poklicnih ţelja in pričakovanj. Čas brezposelnosti je zato čas, ki ga lahko izkoristijo zase in za 

izpolnitev neizpolnjenih ţelja, predvsem pa je to čas, ki ga lahko koristno izrabijo za rast 

svoje poklicne kariere. Zato ţelijo dokazati sebi in drugim, da so dovolj motivirane in 

sposobne zasesti enaka delovna mesta, kot jih opravljajo moški. Prav zato so še bolj 

motivirane in se ţelijo še dodatno izpopolnjevati in izobraţevati ter s tem dvigovati svojo 

poklicno kariero v vseh starostnih obdobjih. Svetovalec zaposlitve – socialni pedagog 

brezposelnim v času izobraţevanja nudi pomoč in podporo pri premagovanju ovir in teţav, da 

na tej poti ne obupajo. S svojim strokovnim znanjem in pozitivnim odnosom jih vzpodbuja, 

motivira in pomaga, da brezposelni izobraţevanje zaključijo in si pridobijo nova znanja, ki 

jim bodo pomagala pri doseganju zaposlitvenega cilja.    

 

4.1.4 Rezultati in interpretacija 4. hipoteze 

 

H4: Brezposelni z več delovnimi izkušnjami so manj motivirani za dodatna 

izobraţevanja kot brezposelni z manj delovnimi izkušnjami.  

 

Pri četrti hipotezi smo vse anketirance glede na spremenljivko delovne izkušnje razdelili v 

dve skupini. Skupino brezposelnih z večimi delovnimi izkušnjami so predstavljali tisti, ki so 

imeli od 21 do 20 let delovnih izkušenj in tisti, ki so imeli več kot 30 let delovnih izkušenj. 

Skupino z manj delovnimi izkušnjami so predstavljali brezposelni, ki so imeli od 0 do 10 let 

delovnih izkušenj in od 11 do 20 let delovnih izkušenj. Primerjali smo motiviranost teh dveh 

skupin za funkcionalna izobraţevanja. 

 

Tabela 7: Delovne izkušnje brezposelnih oseb 

 

delovne izkušnje 

(binarno) 

N Mean Std. Deviation Mean 

več 

manj 

160 

 48 

3,5173 

3,5272 

0,38900 

0,43049 

0,03075 

0,06214 
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Iz tabele vidimo, da je bilo vseh anketiranih brezposelnih oseb 208, od tega je bilo 160 

brezposelnih oseb z več delovnimi izkušnjami in 48 brezposelnih oseb z manj delovnimi 

izkušnjami.   

 

Izračunali smo povprečja spremenljivke, ki predstavlja povprečje vseh 10 vprašanj Likertove 

lestvice za vsako od omenjenih skupin. Za brezposelne z več delovnimi izkušnjami je to 

povprečje znašalo 3,5173, za brezposelne z manj delovnimi izkušnjami pa 3,5272. Tudi 

standardna odklona za obe starostni skupini sta bila skoraj enaka (za brezposelne z več 

delovnimi izkušnjami 0,03075 in brezposelne z manj delovnimi izkušnjami pa 0,06214). 

 

Tabela 8: Motivacija brezposelnih oseb glede na delovne izkušnje 

 

 vrednost df p (2-tailed) 

t-test - 1,43 71,577 0,887 

 

 

Vrednost t-testa znaša -1,43 pri prostostni stopnji (df) 71,577 (brez predpostavke o enakih 

variancah). Stopnja značilnosti (p) znaša 0,887. S t-testom smo ţeleli zavrniti ničelno 

hipotezo, ki pravi, da ni pomembnih razlik v motiviranosti brezposelnih z več delovnimi 

izkušnjami in brezposelnih z manj delovnimi izkušnjami za funkcionalna izobraţevanja. Ker 

je (p) tudi tukaj veliko večji od 0,05 v nobenem primeru ne moremo zavreči ničelne hipoteze 

in s tem potrditi našo hipotezo H4. To smo opazili iz same tabele, saj se povprečji za 

brezposelne z več delovnimi izkušnjami in brezposelne z manj delovnimi izkušnjami skoraj 

ne razlikujeta. 

 

Iz raziskave lahko ugotovim, da brezposelni z večimi delovnimi izkušnjami niso nič manj 

motivirani za funkcionalno izobraţevanje kot brezposelni z manj delovnimi izkušnjami in da 

število delovnih izkušnj ni pogoj za motiviranost pri vključevanju v funkcionalno 

izobraţevanje. Lahko rečem, da ni razlike med tem, ali imajo brezposelni več ali manj 

delovnih izkušenj, saj so vsi enako motivirani za funkcionalno izobraţevanje.  

 

Ugotovitve različnih raziskav kaţejo, da je starejših odraslih, ki se vključujejo v 

izobraţevanje, sorazmerno malo in da obstaja mnogo dejavnikov, zaradi katerih ostajajo v 

veliki meri nedejavni (Kump, Jelenc – Krašovec, 2009).   
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Motivacija brezposelnih oseb ni pogojena s številom delovnih izkušenj oziroma izkušnje 

kaţejo, da osebe, ki imajo več delovnih izkušenj, niso zato nič bolj motivirane za dodatna 

izobraţevanja kot osebe, ki imajo manj delovnih izkušenj. To lahko zagotovo rečemo za 

osebe, ki so pred upokojitvijo. Starejši brezposelni niso dovolj motivirani za razna 

usposabljanja in velikokrat se svetovalec zaposlitve zaman trudi, da bi spodbudil pri njih 

delovno aktivnost in jih prepričal za vključitev v razna izobraţevanja. Razočaranje, ki so ga 

doţiveli pri zadnjem delodajalcu je običajno preveliko, saj so v večini primerov bili odpuščeni 

zaradi poslovnega razloga ali nesposobnosti za delo na delovnem mestu. Zato se običajno 

vdajo v usodo in ţelijo na Zavodu za zaposlovanje počakati na upokojitev brez večjih 

aktivnosti. Naloga socialnega pedagoga – svetovalca zaposlitve je, da jih kljub njihovi ţelji 

zna pravilno usmeriti in jim pokazati, da lahko kljub vsemu aktivno preţivijo čas 

brezposelnosti, saj se lahko vključijo v razna usposabljanja in delijo mlajšim svoje znanje in 

izkušnje, skupaj razvijejo medgeneracijsko sodelovanje in s tem čutijo, da so koristen in 

pomemben člen v druţbi. Predvsem pa so v času brezposelnosti socialno vključeni in s tem 

razvijajo svoje moţnosti za aktivno starost vnaprej, ko bodo ţe stopili v tretje ţivljenjsko 

obdobje in se bodo upokojili.    
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IV SKLEP 
 

Z raziskavo sem dobila vpogled v motivacijo starejših brezposelnih z višjo izobrazbo, ki se 

vključujejo v institucionalna izobraţevanja v času brezposelnosti na Zavodu za zaposlovanje.  

Ugotovitve kaţejo, da so starejši brezposelni enako motivirani za izobraţevanje kot mlajši 

brezposelni. V raziskavo sem zajela starejše brezposelne, ki imajo dokončano srednjo, višjo in 

visoko izobrazbo. Tako mladi kot starejši brezposelni se zavedajo, da so se potrebe na trgu 

dela spremenile in da je konkurenca vse hujša. Potrebno je imeti veliko formalnih in 

neformalnih znanj, da si pridobiš zaupanje delodajalca ter moţnost, da te v mnoţici oseb, ki 

kandidirajo na prosto delovno mesto, delodajalec opazi in izbere. Seveda je vloga socialnega 

pedagoga – svetovalca zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje pomembna, saj vsakodnevno s 

svojim strokovnim znanjem, informiranjem in svetovanjem pomaga tako brezposelnim kot 

delodajalcem pri izbiri ustreznih kandidatov.  

   

V nadaljevanju sem ugotovila, da ni razlik med motivacijo za izobraţevanje med starejšimi 

brezposelnimi s srednjo stopnjo izobrazbe in starejšimi z visoko stopnjo izobrazbe. Potrebe na 

trgu dela kaţejo, da se ţelijo starejši brezposelni čimprej zaposliti ne glede na stopnjo 

izobrazbe, saj se zavedajo, da delodajalci raje izbirajo mlajše, predvsem pa jih delodajalci 

redno opominjajo, da so stari in da nimajo dovolj znanj in kompetenc za ponujeno delovno 

mesto. Socialni pedagog – svetovalec zaposlitve starejšim brezposelnim pomaga, da odkrijejo 

svoje prednosti in moţnosti ter da delodajalcem na razgovoru pokaţejo, da so vredni 

zaupanja. Pri vsakodnevnem delu mi starejši brezposelni dokazujejo, da se ne bojijo novih 

izzivov in sprememb, zato so se pripravljeni dodatno izobraţevati, saj se zavedajo, da so 

spremembe stalnica v našem ţivljenju.   

 

Izsledki raziskave so potrdili tudi moja predhodna razmišljanja, da se starejše brezposelne 

ţenske z višjo izobrazbo raje izobraţujejo kot starejši brezposelni moški z višjo izobrazbo. 

Tudi sama pri svojem delu opaţam, da so ţenske bolj motivirane za izobraţevanja in da si 

ţelijo v času brezposelnosti pridobiti samozaupanje in nova znanja, da bi lahko dokazale sebi 

in drugim, da so sposobne zasedati enaka delovna mesta kot moški. Kot svetovalka zaposlitve 

se srečujem s starejšimi brezposelnimi ţenskami, ki so pred brezposelnostjo bile na 

vodstvenih poloţajih, zato si včasih naloţijo preveliko breme, saj se ţelijo takoj vključiti v 

izobraţevanje. Bojijo se namreč, da bodo izgubile samozavest in poloţaj v druţbi, ki so ga 
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imele v času zaposlitve. Včasih se bojijo tega, da bi ostale samo gospodinje in bi bila njihova 

poklicna kariera zaradi domačih obveznosti postavljena v ozadje. Vloga socialnega pedagoga 

na Zavodu za zaposlovanje je pomembna, saj se ukvarja z ljudmi, ki so v stiski. Velikokrat se 

nas zgodbe ljudi tudi dotaknejo, vendar svetovalci zaposlitve skušamo skupaj z uporabnikom 

najti najboljšo rešitev, ki je v dani situaciji mogoča. Pomembno je, da nikoli ne vsiljujemo 

svojih rešitev, saj so brezposelni uporabniki sami odgovorni za svoja dejanja in je 

brezposelnost predvsem njihov problem, ki ga morajo sami rešiti. Vloga svetovalca zaposlitve 

– socialnega pedagoga je v tem, da brezposelne skuša razumeti, jih pri tem spodbuja in jim na 

najboljši način pomaga priti do cilja – zaposlitve.   

 

Ljudje imajo v različnih ţivljenjskih obdobjih različno motivacijo za izobraţevanje. Ţivljenje 

posameznika zaznamujejo krize in prav krize vplivajo na motivacijo posameznika in njegove 

naloge. Mnogi starejši so v današnjem času finančno preskrbljeni in socialno situirani. To 

velja predvsem za pripadnike srednjega sloja. Teţava se pojavi, ko nastopi brezposelnost in s 

tem finančne teţave, ki prinesejo probleme in vprašanje preţivetja. 

 

Tudi delovne izkušnje ne vplivajo na motivacijo starejših brezposelnih oseb za izobraţevanje. 

Lahko bi rekli, da so brezposelni z več delovnimi izkušnjami enako motivirani za 

izobraţevanja kot tisti z manj delovnimi izkušnjami. Vsi se zavedajo, tako mlajši, ki nimajo 

še dovolj delovnih izkušenj, kot starejši, ki imajo ţe dovolj delovnih izkušenj, da je znanje 

pomembno, saj ţivimo v dobi sprememb in hitrega tehnološkega razvoja. Predvsem pa je 

redna zaposlitev večkrat izjema kot pravilo in je vse več zaposlitev za določen čas, saj 

zaposlitve niso več stalne, ampak je fleksibilnost na trgu dela vsakodnevna stalnica. Starejši 

se zavedajo, da so spremembe pokojninske zakonodaje nujne, zato se ţelijo izobraţevati in 

marsikdo ne misli na to, kaj bo prinesla nova pokojninska reforma. In prav zato na Zavodu za 

zaposlovanje svetovalci zaposlitve ugotavljamo, da ljudje potrebujejo našo pomoč. Včasih je 

dovolj samo pogovor, prava informacija ali lepa beseda. 

 

Čas sprememb je prinesel veliko novega tudi v motiviranost brezposelnih za vključevanje v 

instucionalna izobraţevanja. Starejši se zavedajo, da je izobraţevanje pomemben del ţivljenja 

in delovne kariere, zato se ţelijo nenehno izobraţevati in izpopolnjevati še posebno v času, ko 

so brezposelni in iščejo zaposlitev. Delodajalcem ţelijo pokazati svoje znanje in izkušnje ter 

pripravljenost in motiviranost za nove izzive, ki jih prinaša novo delovno mesto. Prav tako 

sem ugotovila, da je socialno pedagoško delo pomembno na Zavodu za zaposlovanje, saj 
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mora svetovalec zaposlitve pokazati vse svoje kompetence pri delu z brezposelnimi. V svoje 

delo vnaša pedagoška znanja, saj nenehno usklajuje odnose, brezposelne motivira pri razvo ju 

lastne kariere, posreduje v konfliktnih situacijah, jim pomaga reševati probleme in išče skupaj 

z uporabnikom rešitve. Predvsem pa je naloga svetovalca zaposlitve – socialnega pedagoga, 

da brezposelne čim hitreje opolnomoči, da si bodo znali sami pomagati in priti do ţelenega 

cilja – zaposlitve.   
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VI PRILOGE 
 

VPRAŠALNIK 

 

 

Zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in delam diplomsko nalogo o 

vključevanju starejših brezposelnih oseb v računalniški tečaj in njihovih moţnostih na trgu 

dela. Vsako leto se veliko število brezposelnih vključuje in udeleţuje različnih programov 

izobraţevanja in usposabljanja. S pomočjo te ankete ţelim preučiti ali starejši brezposelni s 

pomočjo računalniškega znanja laţje dobijo zaposlitev in ali jim to omogoča večjo 

konkurenčnost na trgu dela.  

Vsi podatki, ki jih boste navedli v vprašalniku so anonimni in bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja. 

 

Za vašo pripravljenost in sodelovanje se vam ţe vnaprej zahvaljujem. 

                                                               Natalija Povhe 

  

 

1. Spol: (obkroţite )      M           Ţ 

 

 

 

2. Starost: (obkroţite)     1. od 20 - 29 let 

                       2. od 30 - 39 let 

                       3. od 40 - 45 let 

                       4. starejši od 50 let 

 

 

 

3. Izobrazba: (obkroţite)  V.   stopnja ( srednja šola) 

                       VI.  stopnja (višja šola) 

                       VII. stopnja (visoka šola oz univerzitetna izobrazba) 

 

 

 

4. Delovne izkušnje: (obkroţite) 1. od 0 - 10 let 

                           2. od 11 - 20 let 

                           3. od 21 - 30 let    

 

 

4. Izpolnite naslednja vprašanja v tabeli. Pri vsaki trditvi obkroţite številko od 1 do 5, glede 

na vaše strinjanje ali nestrinjanje s to trditvijo, pri katerih pomeni: 

 

1. se sploh ne strinjam   

2. se ne strinjam 

3. se delno strinjam 

4. se strinjam 

5. se popolnoma strinjam 
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1. Delodajalci pri zaposlovanju gledajo predvsem na kandidatovo  

formalno stopnjo izobrazbe. 

 

1 2 3 4 5 

   2.  Delodajalec bo hitreje zaposlil brezposelno osebo z računalniškim 

znanjem ( ECDL certifikat).  

 

1 2 3 4 5 

   3.  S pridobljenim dodatnim računalniškim znanjem (ECDL certifikat)   

se brezposelnim povečajo moţnosti za zaposlitev.  

 

1 2 3 4 5 

   4.  Računalniška znanja brezposelnim omogočajo večjo 

   konkurenčnost na trgu dela.  

 

1 2 3 4 5 

   5.  Delodajalci le redko upoštevajo neformalno izobraţevanje pri izbiri 

kandidatov za delovno mesto.  

1 2 3 4 5 

 

 

   6. Računalniška znanja so pomemben kriterij delodajalca pri izbiri 

ustreznega kandidata za zaposlitev. 

  

1 2 3 4 5 

7 Delodajalcu dodatna računalniška znanja niso najbolj pomembna, ko  

   ţeli zaposliti brezposelno osebo na prosto delovno mesto. 

 

1 2 3 4 5 

8. Za pridobitev zaposlitve se je potrebno nenehno dodatno  

izobraţevati.  

 

1 2 3 4 5 

9. Dodatna računalniška znanja so zelo pomembna, saj delodajalec ţeli 

zaposliti univerzalnega človeka, s čim več dodatnimi znanji.  

 

1 2 3 4 5 

10. Pri zaposlovanju brezposelnih oseb delodajalci gledajo predvsem na  

   kandidatove delovne izkušnje, manj pa na kandidatova dodatna  

   računalniška znanja.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

                        

                       

 

 


