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POVZETEK 

Eden od ključnih izzivov, s katerimi se danes spopadajo mladi pri prehodu v odraslost, je 

iskanje zaposlitve. Ţivimo v času, ko se Slovenija spopada z visoko stopnjo brezposelnosti, 

ena izmed najbolj ranljivih skupin na tem področju so ravno mladi. Plačano delo mlademu 

človeku prinaša (v veliki meri) finančno neodvisnost, ki je osnovni pogoj za rešitev 

stanovanjskega problema in osnovanje druţine. 

Ţe nekaj časa pa je mogoče opaziti, da za pridobitev prve sluţbe formalno potrdilo o 

opravljenem izobraţevanju ni dovolj. Še več – (pre)visoka izobrazba je lahko tudi ovira pri 

iskanju zaposlitve, saj se delodajalci pogosto odločajo za niţje izobraţen kader, do katerega 

imajo potem manjše finančne obveznosti. Poraja se vprašanje, kaj torej iskalci iščejo pri 

kandidatih za prosto delovno mesto. So to izkušnje, praktična znanja, primerne osebnostne 

značilnosti …?  

Eden izmed pomembnih dejavnikov pri prehodu na trg dela, je gotovo tudi socialni kapital. 

Če pojem grobo opredelimo, govorimo o vezah in poznanstvih določenega posameznika. Te 

vezi so lahko bolj ali manj močne, posamezniku pa lahko pomagajo pri doseganju njegovih 

ciljev, tudi iskanju zaposlitve. Velja nenapisano pravilo, da z večjim socialnim kapitalom 

laţje najdeš zaposlitev oz. svoje obstoječe delo zamenjaš za boljše.  

V svojem diplomskem delu se bom posvetila preučevanju pomena socialnega kapitala pri 

prehodu mladih diplomantov druţboslovnih smeri na trg dela. Problematika se mi zdi zelo 

aktualna in hkrati uporabna, saj socialni kapital preveva vsa področja druţbenega ţivljenja in 

je zelo pomemben socialni element današnjega druţbenega ustroja, tako na makro kot na 

mikro ravni druţbe. Mnenja sem, da je poznavanje socialnega kapitala, njegovega pomena, 

načina delovanja in vpliv na kakovost tako druţbenega kot posameznikovega ţivljenja zelo 

pomembno, saj se socialni pedagogi na svoji poklicni poti pogosto (hote ali nehote) znajdemo 

v vlogi tistega, ki ranljivim posameznikom ali skupinam poskušamo odpirati njim 

nedosegljiva področja druţbe – torej direktno širiti socialni kapital. 

Glavni namen mojega raziskovanja je torej preučevanje socialnega kapitala in njegovega 

pomena pri prehajanju mladih diplomantov druţboslovnih smeri na trg dela. Zanimajo me 

njihove osebne zgodbe in izkušnje, kako oni ocenjujejo in doţivljajo svoje (ne)formalne 

socialne mreţe, koliko so vključeni v različna zdruţenja in kakšen pomen oni sami pripisujejo 

socialnemu kapitalu pri iskanju (prve) zaposlitve. 

Ključne besede: socialni kapital, mladi odrasli, (ne)zaposlenost, trg dela, prehod v odraslost. 

 



SUMMARY 

As young people transition into adulthood, one of the key challenges they face is finding 

employment. We live in a time when Slovenia is experiencing a high unemployment rate and 

young people represent one of the most vulnerable groups in that respect. Paid work enables a 

young person to become (to an extent or completely) financially independent, thereby 

fulfilling the main condition that has to be met in order for one to start addressing housing 

issues and contemplating having a family.    

For some time now it has been apparent that a formal proof of education no longer suffices as 

grounds for one's first employment. What is more, (too) highly educated individuals may find 

their education to be a hindrance in their search for work, as employers frequently decide on 

candidates who have acquired more basic levels of education, since their financial 

commitments to such workers are generally lower.   

What is it, then, that employers look for in candidates? Perhaps experience, practical skills or 

suitable personal(ity) traits? One of the important factors in entering the labour market is 

certainly social capital. Crudely put, the term denotes how well connected an individual is 

socially and who they know or are at least acquainted with. These connections may vary in 

strength, but are likely to help an individual reach their goal(s), including finding 

employment. There is an unwritten rule that individuals with higher social capital will find it 

easier to find employment or change their job for a more desirable one.  

My undergraduate thesis focuses on studying the importance of social capital in the transition 

of young social science graduates to the labour market. I find this to be an issue of current 

interest that is widely applicable, since the importance of social capital pervades all aspects of 

social life and presents a very important social element in the structure of today's society at 

both the macro- and micro-level. It is my belief that knowing social capital, its significance, 

its modus operandi and its influence on the quality of our social, as well as individual lives, is 

of utmost importance. In our professional career, social pedagogues frequently (intentionally 

or inadvertently) find ourselves in the role of those trying to open doors and provide access to 

social strata hitherto out of reach of vulnerable individuals or groups. In other words, we 

attempt to directly increase social capital.  

The main aim of my research is therefore to study social capital and its importance in the 

transition of young social science graduates to the labour market. I am primarily interested in 

individuals' personal stories and experiences, their estimates and experiences of their own 

informal social networks, the level of their inclusion in and cooperation with different 



organizations and societies, as well as their view on the importance of social capital in 

searching for one's (first) job.   

Keywords: social capital, young adults, (un)employment, labour market, emerging adulthood. 
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1 UVOD 

 

Prehod iz mladosti v obdobje odraslosti je v današnjih časih postal vse bolj zapleten in 

dolgotrajen. Tradicionalni prehodi, kjer so mladi najprej končali šolo, dobili sluţbo, se nato 

poročili in si ustvarili druţino, so dandanes le še osamljeni primeri, saj se vse pogosteje 

dogaja, da je vrstni red ravno obraten ali potekajo določeni procesi istočasno, na primer da se 

odrasli vračajo nazaj v izobraţevanja, med tem ko mladi med študijem ali še prej ţe delajo. 

Tako so postali ţivljenjski poteki mladih čedalje bolj različni, odvisni od vsakega 

posameznika in od njegovih ţivljenjskih razmer. Čas njihovega izobraţevanja se podaljšuje, 

velja prepričanje, da nudi univerzitetna izobrazba boljše izhodišče za boljše ţivljenje, saj bi 

tako lahko prišli do dobro plačanih sluţb in bili laţje zaposljivi. Vendar pa na trgu dela, še 

posebej v času gospodarske krize, ni dovolj delovnih mest za vse diplomante. 

                                                                                                     

V teoretičnem delu bomo na začetku pogledali zgodovinsko relativnost mladosti, kako se je 

pojem mladosti razvijal in spreminjal skozi različna obdobja. S spreminjanjem druţbe se je 

spreminjala tudi mladost (torej druţbeni kontekst mladosti). Nadalje predstavim teorije 

prehoda v odraslost, individualizacije ţivljenjskih potekov, jo-jo tranzicijo in obdobje mladih 

odraslih. 

Pogledali bomo pomen ekonomske samostojnosti oziroma zaposlitve za mlade in raziskali 

teorijo prehoda mladih v zaposlitev, kakšen je slovenski trg delovne sile, kolikšna je 

brezposelnost mladih na poti v zaposlitev, brezposelnost diplomantov in diplomantk ter odziv 

programskih politik. 

Na trgu dela se predvsem za mlade pojavijo fleksibilne oblike dela, o čemer govorim v 

nadaljevanju. Dejstvo je, da so dandanes prehodi na trg dela zelo različni od posameznika do 

posameznika – individualizirani, saj so odvisni od več različnih dejavnikov, ki se kaţejo na 

mikro (osebni dejavniki) in makro ravni (vpliv strukturnih in institucionalnih dejavnikov). Na 

koncu teoretičnega dela se posvetim socialnemu kapitalu, njegovi opredelitvi in  pomenu pri 

iskanju zaposlitve. 

 

V empiričnem delu ţelim s kvalitativno raziskavo preučiti pomen socialnega kapitala pri 

prehajanju mladih diplomantov druţbenih smeri na trg dela. Intervjuje bom opravila s štirimi 

diplomanti/-kami, druţboslovnih smeri, z dvema osebama, ki nista imeli teţav dobiti sluţbe 

po zaključenem študiju, druga dva intervjuja bosta opravljena z osebama, ki imata teţave pri 
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iskanju prve zaposlitve. Zanimajo me njihove osebne zgodbe in izkušnje, kako oni ocenjujejo 

in doţivljajo svoje (ne)formalne socialne mreţe, koliko so vključeni v različna zdruţenja in 

kakšen pomen oni sami pripisujejo socialnemu kapitalu pri iskanju (prve) zaposlitve.  

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ZGODOVINSKA RELATIVNOST MLADOSTI 

 

Na prvi pogled se zdi, da je pojem »mladina« univerzalen, da ga poznajo vse druţbe in 

kulture. Hiter vpogled v literaturo, ki preučuje etnološko zgodovino, nam ta pogled ovrţe – 

obstajale so (in še obstajajo) različne druţbene tvorbe, ki sicer poznajo pojem otroštva in 

kasneje odraslega ţivljenja, mladosti kot nekega obdobja, ki sluţi prehodu med otroštvom in 

odrastlostjo, pa kot takega ne poznajo. Govorimo predvsem o arhaičnih druţbah in kulturah, 

ki za prehod iz otroške dobe v ţivljenje odraslega človeka uporabijo različne prehodne 

(posvetitvene, iniciacijske) obrede in na ta način otroke (ko doseţejo ustrezno starost) vpeljejo 

v dolţnosti in pravice odraslih ljudi.  

Aries (1991) piše, da tudi v srednjem veku vsaj otroci iz revnejših kmečkih in meščanskih 

slojev niso bili tretirani kot mladostniki, saj so morali čimprej »odrasti«, saj so na ta način 

razbremenili svoje starše ali skrbnike.   

»V nekaterih antičnih mestnih drţavah so poznali nekaj podobnega sedanji mladini, namreč 

skupnost vseh tistih ljudi, ki so prešli dobo otroštva in so se 'učili' kreposti, drţavljanskih vrlin 

in potrebnih znanj (npr. v vojaški sluţbi, v različnih aristokratskih ustanovah, pa tudi v šolah 

različnih učiteljev, npr. sofistov).« (Allerbeck in Rosenmayr, 1976, v Ule, 1988, str. 15) 

Tudi rimska drţava je imela razvit sistem, namenjen izključno vzgoji mladih ljudi. Ta vzgoja 

je zajemala predvsem politično, telesno in duhovno področje. Te vzgoje so bili deleţni 

predvsem pripadniki moškega spola, ki so nato prestopili v vojaško institucijo rimske drţave. 

»Vendar rimska drţava ni poznala 'mladine' kot skupnosti vseh 'mladih', ki bi bila deleţna 

posebne pozornosti druţbe in drţave, temveč je videla v mladosti le prehod v 

najpomembnejše obdobje človekovega ţivljenja, v srednja leta.« (prav tam) 

Doba predindustrijske druţbe je pojem mladosti razumela kot obdobje med pribliţno sedmim 

letom (otrok ni več povsem vezan na svojo druţino) in popolno samostojnostjo, ki jo je 

človek pridobil z institutom poroke v srednjih ali pa poznih dvajsetih letih. Vmesna stopnja pa 

je bila faza ločenosti od druţine, največ otrok je delno zapustilo svojo matično druţino in šlo 
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za sluţabnike, vajence ali študente. Ta stopnja je praviloma nastopila ob dopolnjenem 

štirinajstem letu starosti (Gilis, 1999). 

»Ločenost od druţine je dala predindustrijski mladini posebno zgradbo in je bila zelo različna 

od tega, kar danes označujemo 'mladost'. Bila je daljša in drugače povezana z otroštvom in 

odraslostjo ter vsebovala je tradicije, ki so se razvijale v dolgem in teţavnem prehodu od 

otroštva do polnoletnosti. Na otroštvo in mladost so gledali kot na manj pomembno, 

podrejeno ţivljenjskemu obdobju, ki mu sledi tik po poroki. V druţbi, kjer je le polovica 

rojenih otrok dočakala svoj dvajseti rojstni dan, ni moglo biti drugače.« (Gilis, 1999, str. 14–

16) 

V dobi razsvetljenstva je šolski sistem postal primaren način vzgoje in izobraţevanja (na tem 

področju sta prej imela primat druţina in Cerkev). V času t.i. industrijske revolucije je 

istočasno lahko opaziti tudi razvoj in napredek šolskega sistema – čas šolanja se je občutno 

podaljšal, posledično se je podaljšal tudi čas, ki predstavlja ločnico med obdobjem otroštva in 

odraslosti (Nastran Ule, 1996b).  

Lahko torej vidimo, da je imelo vpeljevanje obveznega izobraţevanja in krepitev šolskega 

sistema najbolj pomembno vlogo pri tem, da se je percepcija mladosti kot ţivljenjskega 

obdobja spremenila in da pojem mladosti ni pomenil več le prehoda v odraslo ţivljenje. 

Mladost je torej dobila svojo funkcijo – funkcijo priprave na odraslo ţivljenje, kjer ima nad 

človekom največji vpliv šola. 

Tako otrokom kot mladostnikom pa je še vedno bila skupna odvisnost (socialna, ekonomska, 

…), tako kot od staršev kot od šolsko-vzgojnih ustanov. 

Mladost kot samostojna tema v socioloških diskurzih se je pojavila v 20. stoletju. Prvi, ki je 

mladost preučeval z znanstvenimi metodami, je bil Stanley Hall, ameriški psiholog in 

pedagog. Je avtor knjige On Adolescence, v tem svojem delu adolescenco (ki jo opisuje kot 

zelo turbulentno in uporniško obdobje ţivljenja) klasificira kot eno izmed ţivljenjskih 

obdobij. Upornost vidi kot nujen predpogoj za uspešen prehod mladega človeka v odraslo 

ţivljenje. Ena od glavnih lastnosti ljudi v obdobju adolescence je velika nagnjenost po novih 

spoznanjih in učenju iz lastnih izkušenj. Njegov prispevek je najbolj pomemben z vidika, da 

se je pojem mladosti ločil od pojma odraslosti in postal samostojna kategorija v znanstvenih 

preučevanjih s tega področja.   

»Mladina kot univerzalna in na videz naravna generacijsko določena socialna skupina ljudi, se 

je pojavila šele v meščanski druţbi po posplošitvi mladosti kot biografsko nujnega prehoda od 

otroštva v odraslost in s pomočjo institucij, ki so dejansko zbirale mnoţice mladih in jih 

vključevale v primerljive socialne situacije, jim omogočale podobna izkustva in jim nalagale 
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podobne norme in dolţnosti. In vendar je tu pojem mladine velikokrat le formalen, le 

statistična socialna skupina.« (Nastran Ule, 1996a, str.19)  

V industrijski dobi mladino v veliki meri določa mnoţična potrošnja, to seveda velja za 

razviti svet. Za ponudnike različnega blaga in storitev so mladi zelo pomembna populacija, za 

katero je značilna velika potrošna moč in zato se nanjo ciljno usmerjajo. Z globalizacijo so 

mladi v razvitih druţbah postali enotna druţbena skupina, ki ima podobne ideale, cilje, sledi 

podobnim modnim smernicam, posluša več ali manj iste izvajalce glasbe,… Vpliv 

oglaševanja in mnoţičnih medijev je pri tem tako močan, da upravičeno lahko trdimo, da 

ţivljenjskega stila mladih ne narekujejo oni sami (kljub prevladujočemu občutku, da jim 

današnja druţba nudi neskončno moţnosti izbire) ampak predvsem prodajalci in ponudniki 

storitev na mladinskem potrošniškem trgu. 

 

2.2 IZ MLADOSTI V ODRASLOST 

 

Mladost je tisto obdobje, ki ga zaznamujejo številne spremembe v ţivljenju človeka, v prvi 

vrsti pa govorimo o tem, da le-ta preseţe stopnjo otroštva in vstopi v svet odraslih. 

M. Ule (2008, str. 127) pravi, da ta »prehod povzema v sebi več drugih pomembnih 

prehodov: 

 prehod od fluidne in disperzne (razpršene) zavesti posameznika o sebi k zgrajeni 

podobi o sebi in svojem mestu v druţbi (identiteta), 

 prehod od relativno omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 

kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka,  

 prehod od šolskih dejavnosti ter preteţno potrošniško in prostočasno usmerjenih 

dejavnosti v svet dela in zaposlitve, 

 prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in 

samoodgovornosti, 

 prehod od preteţnega sprejemanja znanja in podatkov k njihovi uporabi, 

 prehod od pravno in politično neverodostojne osebe k politični polnoletnosti in pravno 

odgovorni osebi.« 

Danes je prestop iz mladosti v obdobje odraslosti vse daljši in bolj zapleten proces. 

Ţivljenjski slogi mladih so vse bolj raznovrstni, vedno bolj se daljša tudi čas njihovega 

izobraţevanja. Do osemdesetih let dvajsetega stoletja je bil prehod v odraslost precej 

enostaven – po zaključku šolanja (osnovnega ali srednjega – to je bila obenem tudi ločnica, ki 
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je pomenila konec mladosti) je sledilo obdobje odraslosti. Odraslost sta definirala predvsem 

dva dejavnika: zaposlenost (sluţba) in druţina. 

Prehodi so vse bolj oddaljeni, na to nedvomno vpliva dejstvo, da so vedno bolj rizični in 

vnašajo v ţivljenje posameznika določene negotovosti. To je seveda posledica problemov v 

temeljnih institucijah prehodov, na primer zaposlovanju in ekonomskem osamosvajanju. 

Ravno te negotove okoliščine vodijo v vse večjo izključenost mladih. 

Drţavne institucije, trg delovne sile, birokratski predpisi in podobni faktorji danes diktirajo 

zahteve in pravila, ki predstavljajo negotovost in rizični faktor pri prehodu mladih v odraslost. 

Mladi so še posebej na udaru, saj se zaradi manjka praktičnih izkušenj, ki so danes ţe 

skorajda povsod zahtevane, zelo teţko vključujejo na trg dela.  

Beck in Beck Gernsheim (2006) pišeta o prednostih in slabostih modernizacije druţbe. 

Modernizacija posamezniku prinaša, da ni več ukalupljen v številne tradicionalne vloge, ki jih 

je poznala industrijska druţba, cena, ki jo plača za to, pa je nevarnost materialne deprivacije, 

če si posameznik sam (preko borze dela in izobraţevalnih sistemov) ne zagotovi lastne 

eksistence. 

»Podaljševanje in individualizacija mladinskih biografij sta posledica globalnih trendov 

razširjanja in podaljševanja izobraţevanja, normalizacije mladinske podzaposlenosti, 

previsoke kvalificiranosti glede na zaposlitveno ponudbo (ti trendi so postali opazni od 

sedemdesetih let dalje), pomanjkanja stanovanj in bolj negotovih partnerstev.« (Kuhar, 2011 

str. 12) 

Po mnenju M. Ule (2008, str. 238) je prišlo do ključnih sprememb v temeljnih institucijah, ki 

so doslej opredeljevale prehode v odraslost, in sicer: 

 »spremembe v druţinskem sistemu: slabenje avtoritete staršev, krepitev avtoritete 

mladih zlasti glede prostega časa znotraj druţine, poznejše poroke, naraščajoče število 

ljudi, ki ţivijo sami, partnerstvo namesto poroke; 

 spremembe v izobraţevalnem sistemu: diverzifikacija izobraţevalnih karier, 

podaljševanje izobraţevalnega obdobja, demokratizacija izobraţevalnih stilov; 

 spremembe v zaposlovanju: proţna zaposlitev, menjava obdobij zaposlenosti in 

nezaposlenosti, prekvalifikacije in vseţivljenjsko izobraţevanje in izpopolnjevanje; 

 spremembe v odnosu do javnega in političnega: niţja udeleţba mladih in odraslih v 

javnem in političnem ţivljenju; 

 spremembe v vsakdanjem ţivljenju: mediji in poraba pomembno oblikujeta vzorce 

vsakdanjega ţivljenja.« 
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Danes imajo torej mladi ljudje zaradi finančnih primanjkljajev zelo teţko nalogo pri iskanju 

svojega mesta v druţbi, iskanju sluţbe ter osnovanju druţine – odločitve glede teh, z vidika 

današnjega druţbenega ustroja pomembnih zadev, so preloţene v nedoločeno prihodnost, po 

principu »ko se pojavi priloţnost«. Mladost kot obdobje danes nima več funkcije poligona, ki 

ga mladi izkoristijo, da se dokončno osamosvojijo in v druţbi pridobijo status neodvisnosti, 

ampak lahko govorimo tudi o »obdobju čakanja«.  

Cote (2006) piše o tem, da danes večina mlade populacije v odraslost prehaja skozi podaljšan 

moratorij, veliko več, kot pred 50 leti, ko je Erikson definiral ta pojem. Erikson je o tem 

moratoriju videl predvsem funkcijo razreševanja posameznikove identitetne krize in njegovih 

nezavednih konfliktov, skratka, ta moratorij naj bi bil »rezerviran« za tiste, ki bi ga 

potrebovali iz psihosocialnih razlogov. Danes so razlogi za »uporabo« podaljšanega 

moratorija precej bolj raznovrstni, večina mladih pa enostavno pristane v tem moratoriju z 

vpisom na univerzitetno izobraţevanje. Med pripadniki srednjega sloja je univerzitetno 

izobraţevanje postalo dojemano kot nekakšno prehodno obdobje v višji sloj in tu se skriva 

glavni razlog za podaljševanje prehoda mladih v odraslost. Kot posledico tega navaja pojav 

novega obdobja, ki ga poimenuje »youthhood« in ki zajema dva bistvena elementa: prvi je 

odlaganje odraslega načina ţivljenja in drugi je, da gre pri tem v bistvu za zavedanje/ 

odločitev posameznika. To obdobje je v današnjem času s strani druţbe sprejeto (da ostaneš 

mlad za nedoločeno obdobje), medtem ko bi zgodnejše druţbe take osebe s druţbenimi 

sankcijami prisilile k temu, da sprejmejo vloge odraslih ljudi. 

Glavni razlog za daljšanje mladosti vidi v izključenosti iz trga dela in daljšanju izobraţevanja, 

ki je postalo osrednji pogoj, da mladi sploh lahko vstopijo na trg dela. Nekateri posamezniki 

torej obdobje mladosti podaljšujejo neprostovoljno, so pa tudi taki, ki to hočejo, saj bi radi še 

naprej uţivali prednosti mladostniškega ţivljenja. Če posameznik v temu obdobju ostane ali 

vztraja (pre)dolgo, se lahko zgodi, da nikoli ne bo dosegel tradicionalnega statusa odraslega, 

saj bo prehod vedno bolj oddaljen in čedalje teţji.  

»Mladost kot predhodno obdobje k odraslosti se v modernih druţbah najprej pojavi kot 

institucija uvajanja v odraslo druţbo. To obliko mladosti imenujemo tradicionalna mladost ali 

prehodni socialni moratorij. Psihosocialni moratorij v mladosti je le eden od različnih 

moratorijev, ki jih lahko preţivlja posameznik. Moratoriji so začasni odlogi ali prekinitve 

kakšne od obremenitev osebnih ali socialnih obveznosti. Kdaj, kako dolgo in v kakšnih 

okoliščinah bo mladostnik vstopil v kak moratorij ali ga prekinil, je druţbeno regulirano in 

strukturirano. Posamezniku ponavadi ni prepuščeno, da bi sam odločil o tem. V tem smislu je 

mladost druţbeno institucionaliziran moratorij.« (Ule, 2008, str. 127) 
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»S teţjim vstopom v odraslost se od konca 80. let naprej srečujemo s podaljševanjem 

mladostniške dobe, kar ima za posledico podaljševanje izobraţevalnega sistema. Polna 

udeleţba v druţbenem ţivljenju, ki je povezana z vstopom v poklicno ţivljenje, se mora tako 

vedno znova vzpostaviti preko nadaljevanja izobraţevanja, prešolanja, vseţivljenjskega 

učenja. Izobraţevanje je tako v prihodnost usmerjena investicija, hkrati pa na v sedanjost 

usmerjeni preţivetveni mehanizem, ki zmanjšuje groţečo izključitev.« (Walther, 1996 v Zorc 

Maver, 2007 str. 13) 

Ule (1995, str. 21) mladostniški moratorij v modernih druţbah deli na dva načina: v 

»prehodni moratorij«  in v »izobraţevalni (oblikovalni) moratorij.« 

Predstavila je tudi glavne razlike med njima, pri tem pa upošteva štiri različne dejavnike 

(dimenzije):  

 »trajanje, začetek in konec moratorija;  

 institucije, ki skušajo nadzorovati mladost;  

 odnos med generacijami;  

 stopnjo relativne kulturne samostojnosti (prav tam).« 

DIMENZIJE PREHODNI MORATORIJ IZOBRAŢEVALNI 

MORATORIJ 

TRAJANJE časovno, vsebinsko omejen, 

amaterski status mladih 

časovno, vsebinsko razširjen, 

profesionalni status mladih 

INSTITUCIJE NADZORA druţina, soseska, kontrola je 

neposredna 

šole, vrstniki, trg, kontrola je 

posredna 

ODNOS MED 

GENERACIJAMI 

predvsem posfigurativen, 

delno konfigurativen 

predvsem predfigurativen in 

konfigurativen 

STOPNJA KULTURNE 

AVTONOMIJE 

nizka, profil kulturnih potreb 

je podoben odraslim 

visoka, mladinska kultura 

drugačna od odrasle 

Tabela 1: Razlike med prehodnim in izobraţevalnim moratorijem (Ule, 1995, str. 22) 

 

Prehodni moratorij M. Ule (1995) opisuje kot časovno omejenega in vsebinsko zreduciranega, 

saj pravi, da gre v tem primeru za časovno krajše uvajanje v dobo odraslosti. Mladostnik 

deluje v smeri čim hitrejšega prehoda v odraslost. Zaradi te časovne omejenosti obstaja zelo 

malo moţnosti, da bi lahko razvili kulturne vzorce, s katerimi bi presegli omejitve socialnih 

slojev ali spola. Največje razlike se pojavljajo med mladino iz delavskega sloja (po navadi po 

zaključenem obveznem šolanju hitro preide na trg dela ali pa opravi krajše šolanje, poklicne 

narave),  in mladino, ki se nadalje izobraţuje do končane univerzitetne izobrazbe. »Vse bolj 

se je začela uveljavljati formula, da so kvalifikacijska spričevala vedno manj zadostna, hkrati 
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pa vse bolj nujna, da bi dosegli poloţaje v zaposlitvenem sistemu.« (Beck, 1986 v Zorc 

Maver, 2007 str. 13) 

Lahko torej zapišemo, da je izobraţevalni moratorij časovno precej obseţen in da sluţi 

mladim kot obdobje, v katerem oblikujejo svoj jaz, definirajo svoje interese, potrebe, navade, 

cilje,… 

Trbanc in Verša (2002, str. 345) ugotavljata, kateri so vzroki, da se vedno več mladih ljudi 

odloča za vstop v nadaljnje oblike izobraţevanja: 

 »neugodne gospodarske razmere in pomanjkanje razpoloţljivih zaposlitev, zaradi 

česar mladi izberejo nadaljevanje izobraţevanja in ne vstop na trg delovne sile; 

 visok ţivljenjski standard v drţavah EU, ki omogoča večini mladih iz širokih srednjih 

slojev, da ostajajo v izobraţevanju ob delni ali polni pomoči druţin; 

 povečanje ţelje po izobraţevanju med mladimi kot posledica spoznanja, da pomeni 

boljša izobrazba način za pridobitev boljšega poklicnega oz. profesionalnega poloţaja 

na trgu delovne sile, poklicne/profesionalne mobilnosti ter boljših dohodkov; 

 širjenje izobraţevalnih sistemov, ki postajajo zelo razvejani, s številnimi moţnimi 

vstopi in izstopi ter različnimi moţnostmi dodatnega izobraţevanja (tudi v krajših 

oblikah).« 

Tudi v izobraţevalnem moratoriju pa mladostniki občutijo pomanjkanje neodvisnosti na 

nekaterih področjih (na primer na ekonomskem), še več, ekonomska neodvisnost je ponavadi 

doseţena kasneje. Mladi so bolj samostojni pri izbiri porabe svojega časa, še vedno pa so pri 

tem omejeni z odvisnostjo od druţbe odraslih. 

Na negativne posledice prevelikega obsega izobraţevalnega moratorija v določeni druţbi 

opozarja Beck (2001, str. 217), ki pravi, da »šole kot institucionalni aranţma zlahka postanejo 

ustanove za shranjevanje, »čakalnice«, in ne izpolnjujejo več tistih nalog poklicne 

kvalifikacije, ki so jim bile zapisane. Ustrezno trpi avtoriteta učiteljev, in poklicno usmerjeni 

učni načrti in učne vsebine zdrsnejo v irealnost.« 

V preteklosti so bile za poklice značilne predvsem linearne poti (poteki). V moderni druţbi pa 

le-te vse bolj zamenjujejo fleksibilne veščine in individualizirane poklicne biografije. S tem, 

ko se pod vplivom pogojev tveganja in negotovosti spreminja trg dela, se mora temu primerno 

prilagajati (spreminjati) tudi izobraţevanje kot priprava na zaposlitev. Vse bolj pomembne 

veščine so obvladovanje tujih jezikov, poznavanje in uporaba različnih informacijskih 

tehnologij. Z večjimi tveganji na trgu dela, ekonomskimi in tehnološkimi spremembami 

prihaja tudi do stopnjevanja negotovosti in nestabilnosti v zaposlenosti (poklicnih karierah) 
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posameznikov. Beck (2001,) govori o tem, da tudi visokošolsko in univerzitetno izobraţeni 

mladi nimajo več garancije za hiter in lahek prehod na trg dela. 

Cote (2000) piše o tem, da so mladi glavna tarča oglaševanja t.i. industrije prostega časa. 

Zanimiv paradoks je, da naj bi dve tretjini porabljenih sredstev na tem področju prišli iz 

proračunov staršev. 

Največji spodbudnik trošenja med mladimi so mnoţični mediji, ki predstavljajo podaljšano 

roko pop kulture, ki danes mladim z različnimi modnimi hiti daje laţne občutke potrditve, 

uspešnosti. 

Razvoj informacijske tehnologije, ki skrbi, da pridejo informacije praktično v vsak kotiček 

planeta, je globalno zelo spremenil ţivljenjske načine mladih ljudi. Za postmodernistično 

obdobje lahko trdimo, da tradicionalna dejavnika, kot sta delo in druţina, izgubljata pomen 

pri izgradnji identitete mladega človeka, ki se vse bolj usmerja v lastništvo različnih dobrin in 

je vse bolj podvrţen kulturi potrošništva. Bolj kot realna (samo)podoba je danes večkrat 

posamezniku pomembno to, kakšen vtis daje navzven in kako ga druţba vidi.  

Lahko trdimo, da podaljšan moratorij prinaša tako zaţelene kot nezaţelene učinke. Pozitivna 

je seveda moţnost izbire – mladi imajo na voljo zelo širok spekter različnih slogov ţivljenja, 

identitet in tudi seveda čas za eksperimentiranje z njimi. Imajo čas za »iskanje samega sebe«. 

To je pozitivno le za tiste, ki imajo poleg časa tudi sredstva, ki so potrebna za to. Če le-teh ni, 

lahko to posameznika vodi v poglobljen občutek odtujenosti od sodobne druţbe in njenega 

načina ţivljenja. 

Mirjana Ule (Ule in Kuhar, 2003, str. 38) negativne učinke podaljšanega moratorija vidi v 

»podaljšani odvisnosti od staršev, negotovosti glede prihodnosti, manjši samostojnosti, 

zmanjšani odgovornosti, pasivnosti in apatičnosti.« 

2.2.1 INDIVIDUALIZACIJA ŢIVLJENJSKIH POTEKOV 

 

Prehodi iz mladosti v odraslost so individualizirani in odvisni od posameznikovega 

referenčnega okvirja, vendar hkrati na prehode vpliva tudi dogovor z institucijami, v katere so 

mladi vključeni, ter od umestitve v strukture – na primer drţavni izobraţevalni sistem in 

gibanja na trgu delovne sile. Strukturne omejitve imajo pomembno vlogo pri prehodih, čeprav 

naraščajo fragmentacije prehodov. Ta proces je Roberts (v Pollock, 1997) označil za 

strukturno individualizacijo, ki je podrejena in rezultat sprememb temeljnih struktur in ne 

povsem odvisna od posameznikovih tendenc, potreb in ţelja. 
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D. Zorc-Maver (2001) pravi, da za Becka izraz individualizacija ne predstavlja večjih 

priloţnosti za individualno emancipacijo, ampak poudarja to, da procesi individualizacije 

vodijo k temu, da posameznik vedno teţje prihaja do neodvisnosti. Posameznik je osvobojen 

tradicionalnih vezi, mora pa se soočiti z druţbenimi institucijami, na katere ima zelo malo 

vpliva. Ţivljenjski potek posameznika v veliki meri določata trg dela in izobraţevalni sistem. 

Prehod v odraslost torej pri mnogo mladih zaznamuje velika stopnja negotovosti. Rizični 

dejavniki, kot so sluţba za določen čas, podnajemno stanovanje, nezaposlenost partnerja,… 

lahko mlademu človeku čez noč povsem spremenijo njegov vsakdanjik. Če se vse »poklopi«, 

potem lahko človek preţivi to negotovost, vendar je prikrajšan za dolgoročno načrtovanje 

prihodnosti in ţivi praktično iz dneva v dan. Dovolj je, da nekomu v sluţbi ne podaljšajo 

pogodbe o zaposlitvi, kar pripelje do tega, da ne more več plačevati najemnine za stanovanje 

in se mora (če ima to moţnost) preseliti nazaj k staršem. En dejavnik je torej dovolj, da pride 

v ţivljenju določene osebe praktično čez noč do tektonskih sprememb, saj se lahko ţivljenje v 

trenutku podere kot hišica iz kart. Za prehode, kjer je značilna velika stopnja tveganja, ko se 

lahko praktično čez noč spremeni posameznikov ţivljenjski poloţaj iz avtonomnega 

posameznika v nekoga, ki je odvisen od staršev in (ali) socialne pomoči, se je uveljavil izraz 

jo-jo tranzicija. 

Jo-jo tranzicija
1
 v današnji druţbi zamenjuje tradicionalne prehode in pot v odraslost (Rapuš 

Pavel in Stepišnik Perdih, 2007).  

Ţivljenjski svetovi so postali raznoliki ter razdrobljeni in to pomeni, da morajo mladi 

načrtovati svoj ţivljenjski stil s tem, ko izberejo svojo izobraţevalno pot, sami se odločajo o 

načinu zaposlitvene kariere, kdaj in če bodo zapustili primarno druţino, s kom bodo ţiveli. 

Mladi imajo znotraj jo-jo tranzicije več izbire, kar hkrati pomeni tudi večja tveganja.  

»Ob neenaki porazdeljenosti ekonomskega, kulturnega in socialnega kapitala in drugih virov 

avtorji govorijo o treh vrstah trajektorijev
2
 oz. prehodov: 

                                                           
1
 »Izraz »jo-jo« (asociacija na igračo jo-jo, za katero je značilno navijanje in odvijanje vrvice na vrteče se 

vreteno) je metafora za sodobno dinamiko mladosti, ko se posameznik giblje in vijuga med različnimi 

ţivljenjskimi sferami, koncepti sebstva, ţivljenjskimi in kariernimi uspehi in neuspehi. (Rapuš Pavel in Stepišnik 

Perdih, 2007, str. 104)« 
2
 »Trajektoriji – krivulja, ki opisuje pot telesa pri njegovem gibanju, gibanje, ki ga določajo predvsem zunanje 

silnice. V osemdesetih letih je bilo značilno, da so individualne poti v celoti odvisne od trdih strukturnih prisil). 

V devetdesetih pa so potenciali socialne integracije, uspeha in poraza mladih bolj odvisni od individualnih 

sposobnosti in zmoţnosti, da prepoznajo tveganja in kako se z njimi spoprijeti. Giddens govori o nenehni 

ţivljenjski politiki, Beck pa o nujnosti samoinvencije, o reviziji ţivljenjskih projektov iz dneva v dan. Če ţelijo 

mladi biti relativno socialno uspešni, morajo biti neprestano v ti. kalkulativni oz. preračunjivi preţi in morajo 

predvideti, kaj in kdaj je potrebno nekaj narediti.« (Rener, 2003 v Rapuš Pavel, 2004, str. 21) 
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 trajektoriji tveganih biografij, marginalnih biografij, ko mladi zaradi slabe izobrazbe in 

slabih razmer na trgu dela nimajo moţnosti doseči avtonomnih ţivljenjskih projektov in 

konvencionalnega statusa odraslosti; 

 trajektoriji usmerjeni k tradicionalnim, »normalnim« biografijam, ki dosegajo status 

odraslosti; 

 trajektoriji izbirnih biografij, avtonomni ţivljenjski projekti, sledenje individualni 

ţivljenjski poti.« (Walter in Schlathoff, 2001, v Rapuš Pavel, 2004, str. 21–22) 

V današnjem času »tradicionalni« prehodi (izobraţevanja – sluţba – sklenitev zakonske zveze 

– osnovanje druţine) postajajo vse redkejši, ţivljenjski potek mladih je vse pogosteje tak, da 

so ti procesi vzporedni (npr. študij ob delu) ali pa potekajo celo obratno (npr. najprej 

osnovanje druţine, nato sluţba in/ali izobraţevanje).  

»Ţivljenjske poti postajajo nelinearne, kar pomeni, da lahko skoraj v vsakem trenutku svojega 

ţivljenja 'začneš znova'; znova se vrneš v izobraţevanje, znova začneš druţinsko ţivljenje, 

znova začneš poklicno kariero. Z drugimi besedami, tudi v odraslosti se odločaš o stvareh, o 

katerih se 'normalno' odloča, ko si 'mlad/-a'. Tipične zaposlitve 'odraslih' in 'mladih' so vedno 

bolj pomešane: vse več šolarjev in študentov dela, odrasli pa se vračajo v izobraţevalne 

procese.« (Ule in Kuhar, 2003, str. 39) 

  

Slika 1: Egris v Kuhar (2011, str. 15) 

»Pozicijo odraslega determinira proces pogajanja in ne linearno sledenje in prehajanje skozi 

vnaprej definirane druţbene prehode. Statusni prehodi niso več linearni, temveč sinhroni, 

(sinhrono potekata izobraţevanje in zaposlovanje) in reverzibilni.« (Rapuš Pavel in Stepišnik 

Perdih, 2007, str. 104) 
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2.2.2 MLADI ODRASLI 

  

J.J. Arnett (2000, 2006, v Lavrič in Flere, 2011, str. 63) namesto pojma mladina predlaga 

pojem »prehod v odraslost (emerging adulthood).« Arnett opredeli starostno skupino od 10 do 

17 let kot obdobje adolescence, za katero sta značilni izobraţevanje v srednji šoli in ţivljenje 

v primarni druţini. Prehod v odraslost, ki ga Arnett definira kot »dolgo obdobje med biološko 

zrelostjo in stabilnim prevzemanjem vlog odraslih« (prav tam), nastopi z 18. letom ter traja do 

25. oziroma 29. leta. Za to obdobje je značilno eksperimentiranje z identitetami, nestabilnost 

in neprestane modifikacije ţivljenjskih stilov (na področju dela, izobraţevanja, intime). Arnett 

prehajanje v odraslost dojema predvsem kot obdobje osebne svobode in osredotočenost vase: 

»To je čas moţnosti, ko so zgodnji odrasli visoko optimistični o tem, kako bo njihovo 

ţivljenje potekalo.« (prav tam) 

Nasprotno od Arnetta pa drugi raziskovalci, na primer Furlong (2000), ne vidijo mladosti tako 

roţnato, ampak se osredotočajo predvsem na probleme, s katerimi se mladi soočajo zaradi 

negotovosti na področju zaposlovanja. Na eni strani se povečuje število brezposelnosti med 

mladimi, na drugi strani pa so vse bolj prisotne nestalne, neredne, nestabilne in negotove 

oblike zaposlitve (zaposlitve za določen čas, za skrajšan čas, honorarno delo …).  

Negotovosti na področju zaposlovanja vplivajo tudi na modifikacijo intimnih razmerij in 

povečujejo časovne okvire pri oblikovanju lastne druţine.  

Furlong in Kelly (2005) se sprašujeta, če lahko (ob upoštevanju dejstva, da so varne in 

stabilne oblike sluţb vedno redkejša dobrina, nedosegljiva veliki večini) še vedno lahko 

uporabljamo pojem »prehod«. 

M. Nastran Ule (1996a) pravi, da v kategorijo mlajših odraslih spadajo mladi med okoli 25 pa 

tja do 29 let. Gre za ljudi, ki ne opravljajo značilnih dejavnosti odraslih (delo, osnovanje in 

skrb za lastno druţino, skrb za potomce itd.), ker so še vključeni v proces izobraţevanja, so 

brezposelni ali ţelijo obdrţati mladostniški stil ţivljenja ter prelagajo odgovornosti odraslosti 

na kasneje. 

Glede na trende današnje druţbene ureditve in razmer na trgu dela, ki za mlado populacijo 

niso optimalne, se lahko upravičeno vprašamo, ali bodo ti mladi odrasli sploh lahko dosegli 

status odraslosti po kriterijih, ki jih diktira današnja druţba. Ker se razmere vedno bolj 

zaostrujejo, obstaja velika bojazen, da bo določen del mlade populacije daljše časovno 

obdobje »ujet« v poloţaju, ki ne spada niti pod mladost, niti pod odraslost. 

Različni avtorji (Cote, Hurellmann, Walther, Sclathoof) obdobje med mladostjo in odraslostjo 

poimenujejo »obdobje mladih odraslih (young adults)«.  S terminom »mladi odrasli« torej 
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označujemo nevarnosti in prepreke, ki jih pri prehodu v odraslost postavlja današnja druţbena 

struktura. 

Mladi odrasli so starostno v postadolescentskem obdobju (25–30 let), vendar se to obdobje 

vse bolj podaljšuje čez trideseta leta, niso pa dosegli druţbenega statusa odraslih – niso 

ekonomsko samostojni, nimajo lastne druţine, ţivijo v svoji primarni druţini (Cote, 2000).  

»Vendar ne gre za nadaljevanje postadolescence, predvsem v političnem pomenu. Status 

mladih odraslih ne deli aktivizma, optimizma, radikalizma postadolescentskega študentskega 

statusa. Razlika med statusoma je velika. Medtem ko je za postadolescentski študentski status 

značilno aktivno soočanje z druţbo, reflektiranje druţbenih razmer, postadolescenti pa so 

nekakšna vest druţbe, pomeni status predodraslih nekakšen rezultat sodobnih druţbenih 

razmer.« (Ule, 2008, str. 241)  

Posledica kritičnega pregleda današnje druţbe tveganj, ki so se zlasti manifestirala kot 

tveganja in teţave pri prehodu v odraslost, je tudi poloţaj mladih odraslih, ki je tako 

nadomestil postadolescentskega.  

Andreas Walther in Alter Schlathof (2001) navajata tri vrste načinov ţivljenja mladih 

odraslih: 

 mladi odrasli, ki ţivijo med dvema različnima ţivljenjskima stiloma – na nekaterih 

področjih ţivijo ţivljenje mladostnikov, na nekaterih pa ţivljenje odraslih; lahko so zelo 

uspešni pri svoji karieri, hkrati pa ne dosegajo norm odraslosti pri svojih partnerskih 

odnosih ali pa še vedno ţivijo pri starših; 

 mladi odrasli, ki ţivijo nedefinirane ţivljenjske stile – za njih je značilno, da jim je vizija 

prehoda v odraslost rahlo zabrisana, saj ponavadi nimajo zagotovljene varne oblike 

zaposlitve, njihove partnerske zveze so ponavadi nestabilne; sami sebe ne dojemajo kot 

povsem odrasle; 

 mladi odrasli, ki ţivijo nihajoče ţivljenjske stile – za njih je značilno, da imajo tendence 

po ohranjanju ugodnosti tako odraslega kot mladostniškega statusa, hkrati pa se ţelijo 

izogniti neugodnim posledicam teh dveh statusov. 

Nejasni ţivljenjski poteki, pri katerih so mladi razpeti med elemente mladostniškega in 

odraslega načina ţivljenja, lahko vodijo k nejasnim predstavam o samemu sebi.  

Schwartz, Cote in Arnett (2005) pišejo o identitetnih problemih in kakšne so strategije 

soočanja z njimi. Govorijo o dveh osnovnih strategijah: »developmental based strategy« in 

»avoidance based strategy«. (Schwartz, Cote in Arnett, 2005, str. 222) Izraza lahko 

prevedemo kot »razvojno usmerjena strategija« in »k izogibanju usmerjena strategija«. 

Avtorji teorije so prišli do spoznanja, da imajo občutki svobode izbire in moţnosti za 
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participacijo pomembno vlogo pri izbiro teh strategij. Izpostavljajo pomen posameznikovega 

pogleda oziroma bolje rečeno občutka odgovornosti za potek njegovega ţivljenja in koliko 

posameznik zaupa v to, da ima sposobnosti spopasti se in preseči ovire, ki jih bo slej ali prej 

prineslo njegovo ţivljenje. Za osebo, ki ima močno razvite zgoraj naštete lastnosti, uporabijo 

izraz (Schwartz, Cote in Arnett, 2005, str. 212) »agentic personality (dejavna osebnost)«. Za 

»dejavno osebnost« je značilna razvojno usmerjena strategija. Druga, k izogibanju usmerjena 

strategija je značilna za mlade, ki imajo zelo nizko raven videnja samih sebe (nizka stopnja 

samospoštovanja in nizka samopodoba), njihovi ţivljenjski cilji so ponavadi zastavljeni varno 

– nizko (da so lahko dosegljivi). Taki mladostniki se ne bodo zavzeto in goreče postavili za 

svoja prepričanja in vrednote. V ţivljenje vstopajo in se udejstvujejo zelo pasivno, namesto da 

bi bili sami avtorji svojih ţivljenjskih zgodb, vse preveč stvari prepuščajo naključjem, kar 

pogosto vodi v njihove občutke zmedenosti ali zmote  (Schwartz, Cote in Arnett, 2005). 

J. J. Arnett (2006) je opisal značilnosti obdobja mladih odraslih. 

 Obdobje raziskovanja svoje identitete – v tem obdobju mladi lahko raziskujejo 

različne variante za njihova ţivljenja, posebej na področju intimnosti in dela, kar 

predstavlja nekakšen uvod v trajne odločitve, ki bodo temelj njihovega odraslega 

ţivljenja. 

 Obdobje nestabilnosti – gre za turbulentno obdobje, ki ga zaznamujejo številne 

spremembe na področju intime, dela in izobraţevanja. 

 Obdobje fokusiranja na samega sebe – mladi odrasli nimajo veliko obveznosti do 

druţbe in ostalih, kar jim prepušča veliko avtonomije pri upravljanju z njihovimi 

lastnimi ţivljenji.   

 Obdobje občutka vmesnosti med mladostjo in odraslostjo – mladi odrasli menijo, da 

so glavni pokazatelji odraslosti sprejemanje odgovornosti zase in svoja dejanja, 

sposobnost samostojnega odločanja in finančna neodvisnost; doseganje teh 

pokazateljev pa niso enkratni dogodki, ampak se to dogaja postopoma, zato tudi njih 

prevevajo občutki, da odraščajo postopoma. 

 Obdobje moţnosti – avtor navaja, da to obdobje mladi doţivljajo z dveh vidikov: prvi 

je ta, da vidijo to obdobje kot čas, ko lahko postavijo osnovo za doseganje svojih 

ţivljenjskih ciljev (prisotno je veliko optimizma), drugi vidik pa je ţe sama moţnost, 

da se umaknejo iz teţkih druţinskih razmer (če so odraščali v njih) in vera v to, da 

bodo ţiveli bolje, kot so njihovi starši.   
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Zdi se, da imajo danes mladi pri načrtovanju svoje prihodnosti veliko moţnosti in izbire. 

Moţnost izbire deluje kot pozitiven pojav, ki posamezniku veča stopnjo njegove osebne 

svobode. Vendar pa ima vsaka medalja dve plati, saj lahko izbiranje ob pomanjkanju 

moţnosti za uresničitev ciljev, ki jih je posameznik izbral, postane stresno in frustrirajoče 

opravilo. Cote (2006, str. 92) to poimenuje z izrazom »tyranny of freedom and choice (tiranija 

svobode izbiranja)«.  

Cote (2006) je kritičen do mladih in stopnje njihove aktivnosti pri ustvarjanju identitetnega 

kapitala, ki predstavlja pomemben dejavnik pri tranziciji mladega človeka v socialno in 

finančno samozadostnost. Mnenja je, da mladi ljudje prepogosto sami podaljšujejo obdobje 

mlade odraslosti.  

Če pride do tega, potem je lahko posledica to, da obdobje mladosti ni izpolnilo svoje funkcije 

in da mladostnik ostane v stanju, ko je kriza njegove identitete nerazrešena in nima jasne 

predstave o samem sebi, svojih sposobnostih in svojih ciljih. Prehod v odraslost ni stvar 

trenutka oziroma enkraten dogodek, ampak je proces, ki poteka skozi daljši čas. Tudi 

posamezniki, ki imajo v sebi izdelane predstave o svojih sposobnostih in ciljih, se po navadi 

posvečajo doseganju teh ciljev linearno – po enega naenkrat (npr. šolanje, sluţba, osnovanje 

druţine). Obstajajo tudi taki, ki se zadovoljijo le z uspehom na enem izmed teh področij (na 

primer uspešna kariera), ostalim področjem pa se ne posvečajo toliko in načrtno, ampak jih 

prepuščajo principu »kar bo, pa bo« (prav tam).  

Današnja pestrost vseh moţnih socialnih oblik in pojavnosti ţivljenja lahko hitro da občutek, 

da stabilna identiteta mladostnikov ni tako zelo pomembna, saj imajo na voljo veliko več 

priloţnosti za doseganje ciljev, kot jih je bilo včasih. Ta občutek je precej varljiv, potrebna je 

velika mera previdnosti, strinjamo se lahko z Cotejem (2006, str. 96), ki piše, »da identitetni 

zaostanki in identitetne zmedenosti pri prehodu v odraslost niso in ne smejo biti običajne in 

tretirane kot normalen pojav v današnji druţbi.« 

 

2.3 EKONOMSKA SAMOSTOJNOST OZ. ZAPOSLITEV 

 

»Zaposlitev predstavlja v sodobni druţbi osrednji del vsakdanjega ţivljenja in ključni vir 

finančne neodvisnosti, statusa, prestiţa, identitete ter socialne participacije.« (Rapuš Pavel, 

2005b, str. 331) 

»Znotraj dinamike prehodov mladih med različnimi statusi in situacijami ostaja eden 

najzahtevnejših in ključnih prehodov prav prehod iz šolanja (izobraţevanja) v svet dela, to je 
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v bolj ali manj stabilne zaposlitve. Šele uspešen prehod v bolj ali manj stabilno zaposlitev 

namreč mlade tudi dejansko postavi v poloţaj enakopravnih članov druţbe, saj jim prav 

zaposlitev zagotavlja socialno-ekonomsko neodvisnost, hkrati pa jim daje moţnost 

dolgoročnega načrtovanja ţivljenja, kariere, druţine, bivalnih razmer in podobno.« (Trbanc, 

2005, str. 161) 

Do uspešnega prehoda v ekonomsko samostojnost, do katere je realno mogoče priti le preko 

zaposlitve, mladi ţivijo v odvisnosti od druţine v podaljšanem otroštvu oz. mladosti, ki jo z 

eno besedo poimenujemo postadolescenca. M. Nastran Ule (1996c, str. 71) pravi, »da je 

postadolescenca zasnovana na treh institucijah: izobraţevalni sistem, prostočasni sistem in 

sistem fleksibilne podzaposlitve.« 

Brezposelnost je torej zaskrbljujoča pri mladih, še posebno, če traja dolgo obdobje. M. Trbanc 

(2005) navaja negativne posledice, do katerih lahko pride, če mlad iskalec zaposlitve dalj časa 

ostane brez sluţbe. Upošteva tri vidike (Trbanc, 2005, str. 161–162): 

 »Vidik umeščanja v sistem dela in prihodnjih kariernih moţnosti mladih 

posameznikov (npr. vpliv brezposelnosti na oblikovanje odnosa do dela in delovne 

etike pri mladih, moţnost razvoja negativnega odnosa do dela pri mladih, ki še niso 

bili nikoli zaposleni), 

 vidik negativnih psiholoških posledic (razvoj slabe samopodobe, občutek 

neobvladovanja ţivljenja), 

 vidik širših druţbenih posledic (podaljševanje ekonomske in socialne odvisnosti 

mladih ljudi, pozno osamosvajanje, pozno odločanje za lastno druţino ipd.).« 

European Youth Forum (2001, v Rapuš Pavel, 2004, str. 21) navaja tri glavne spremembe, ki 

so od osemdesetih let prejšnjega stoletja zaznamovale prehajanje mladih na trg dela: 

 »Čas prehoda se zaradi podaljševanja izobraţevanja pojavi v kasnejši fazi 

posameznikovega ţivljenja;  

 trajanje prehoda se podaljšuje zaradi negotovosti na trgu dela in vključevanja v 

občasne oblike dela;  

 mladi so zaradi deregulacije trga delovne sile, sprememb v sistemu socialnega varstva 

in zmanjševanja povprečnih dohodkov postali bolj ranljivi in nezaščiteni.« 
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2.3.1 TEORIJA PREHODA MLADIH V ZAPOSLITEV 

 

Walther, Stauber in Pohl so (2009) ustvarili model tranzicijskih reţimov (transition regimes), 

ki razlikuje načine, kako druţbeno-ekonomske, kulturne in institucionalne strukture, 

prispevajo k oblikovanju različnih »norm« mladosti in odraščanja.  

Model se je razvil iz številnih študij o prehodih mladih, ki vključujejo analize institucionalnih 

ureditev, analize političnih programov, statističnih analiz, strokovnih intervjujev, študij 

primerov projektov za mlade, ki izhajajo iz neugodnih ţivljenjskih okoliščin, poglobljenih 

intervjujev in razprav fokusnih skupin z mladimi na različnih ravneh izobraţevanja ter tudi s 

starši. Model tranzicijskih reţimov ponuja vrsto moţnosti analitičnih dimenzij:  

• »Sistem blaginje z vidika odgovornost drţave: odgovornost druţine; 

• sistem izobraţevanja in usposabljanja – do katere mere in na kakšen način (eskterna 

preverjanja znanja, sprejemni izpiti …) šolski sistem »razporeja« učence in njihove nadaljnje 

izobraţevalne poti, ki imajo seveda različne učinke in moţnosti, ko nekdo zaključi šolanje – v 

bistvu, do kolikšne mere lahko šolski sistem vpliva na stratifikacijo druţbe; 

• strukture trga dela in odprtost oz. vstop v trg delovne sile – »odprt« nasproti »zaprtemu« – in 

stopnja proţnosti glede prehoda znotraj trga dela in kariere; 

• politika proti brezposelnosti mladih (ki izhaja iz razmerja med izobraţevanjem in 

usposabljanjem, blaginjo in sistemom trga dela), vključno z različnimi razlagami za 

brezposelnost mladih, kot tudi različne načine tolmačenja »izključenih mladih«, v smislu ali 

govorimo o izključenosti kot strukturnem pojavu, ki izhaja iz segmentacije trga dela, ali kot 

primanjkljajih vsakega posameznika posebej; 

• vloga spola, ki porazdeli mlade moške in ţenske na iste ali na različne poti, kar vodi v enak 

ali neenak poloţaj ter perspektivo; 

 • prevladujoči institucionalni pogledi na mladost in institucionalne zahteve ter pričakovanja, 

naslovljeni na mlade;  

• ravni in načini drţavnih izdatkov za izobraţevanje, aktivno politiko trga dela, druţine in 

otroke, ki omogočajo več moţnosti mladim za laţje prehode v odraslost, hkrati pa priznavajo 

mlade ljudi kot člane/resurse odrasle druţbe.« (Walther idr., 2009, str. 16) 

Na podlagi teh vidikov so postavljeni naslednji tranzicijski reţimi (Walther idr., 2009, str. 19–

20). 

 V anglosaških drţavah se pojavlja liberalen reţim prehoda. Zanj je najbolj značilen pojem 

individualne odgovornosti, v katerem se mladi brez dela soočajo z velikimi pritiski za 

vstop na trg delovne sile. Mladost se v bistvu šteje kot prehodna faza ţivljenja, ki jo je 
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potrebno, v najkrajšem moţnem času, pretvoriti v ekonomsko neodvisnost. Trg dela nudi 

ogromno moţnosti vstopa in fleksibilnosti, hkrati to pomeni visoko stopnjo negotovosti. 

Stopnja zaposlenosti ţensk je visoka, toda najpogosteje gre za dela s krajšim delovnim 

časom, nizko kvalificiranih ali nekvalificiranih poklicih storitev. V okviru visoke 

individualizacije se mladi soočajo z velikimi tveganji socialne izključenosti (Furlong in 

Cartmel, 1997, v Walther idr., 2009). 

 Univerzalistični prehodni oz. tranzicijski reţim skandinavskih drţav temelji na celovitem 

izobraţevanem sistemu, v katerem sta vključena splošno in poklicno izobraţevanje ter 

odraţata individualizacijo ţivljenjskih stilov. Mladost je v prvi vrsti povezana z 

individualnim osebnim razvojem mladih, ki mladim zagotavlja status »učečih se 

drţavljanov«. To se odraţa v izobraţevalnem dohodku, ki ga dobijo vsi, ki so starejši od 

18 let in so vključeni v izobraţevalni sistem, kar prispeva k delni neodvisnosti od njihovih 

druţin. Imajo aktivacijsko politiko usmerjeno na trg delovne sile, individualne izbire so 

precej široke in zagotavljajo individualno motivacijo. 

Poklicne moţnosti so zelo uravnoteţene ne glede na spol, predvsem zaradi povezanosti 

splošnega in poklicnega izobraţevanja, pomembne vloge javnega sektorja in dostopnosti 

otroškega varstva (Bechmann Jensen, Mørch-Hejl, 2001, Os, Mørch, 2001,v Walther idr., 

2009). 

 V sredozemskih drţavah so prehodni reţimi sub-protektivni v dvojnem pomenu. Zaradi 

pomanjkanja zanesljivih poti usposabljanja na trg dela, prehodi pogosto vključujejo fazo 

čakanja do sredine tridesetih let, z negotovimi rezultati. Ker niso upravičeni do 

kakršnihkoli socialnih prejemkov, so mladi moški in ţenske v veliki meri odvisni od 

njihove druţine, ki utelešajo 'socialni amortizator? za druţbeno-politični vakuum. Dolga 

odvisnost od druţine pomeni, da mladina nima uradnega statusa in poloţaja v druţbi – s 

pozitivnimi posledicami (veliko svobode za mlade ljudi, ki ţivijo s starši) in tudi 

negativnimi: 'prisilna harmonija' (Leccardi idr., 2004; Blasco idr., 2004, v Walther idr., 

2009). Visoko šolstvo je ena od moţnosti za pridobitev priznanega statusa, medtem ko 

neformalno delo pomaga pridobiti omejeno ekonomsko neodvisnost. Karierne moţnosti 

mladih ţensk so jasno omejene in to se kaţe pri kasnejšemu ustvarjanju lastne druţine. 

 K zaposlovanju usmerjen reţim je značilen diferenciran in deloma zelo selektiven šolski 

sistem, ki je priključen na rigidne standardizirane in spolno diferencirane sisteme 

poklicnega usposabljanja v kontinentalnih drţavah. Različne poti ločujejo učence glede na 

uspešnost ţe od deset ali dvanajst let starosti. Od mladosti se  pričakuje socializacija – 

preko usposabljanja – za določen poklicni in socialni poloţaj. To se kaţe z ukrepi 
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dvostopenjske delitve socialne pomoči (varnosti), ki daje prednost tistim, ki so ţe bili 

vključeni v redno usposabljanje ali zaposlovanje, medtem ko so drugi upravičeni do manj 

efektivne (stigmatizacijske) socialne pomoči. Do te so upravičeni tudi tisti, ki jim ni 

uspelo vstopiti v okvir rednega poklicnega usposabljanja. Označeni so kot 

»neperspektivni«, z deficitno usmerjeno perspektivo in so usmerjeni v pred-poklicne 

ukrepe, ki jih določa vodilo »v prvi vrsti, se morajo naučiti, kaj pomeni delo« (Walther 

idr., 2009). Povedano na drugačen način: prilagajanje, zmanjšanje aspiracije, stagniranje. 

Očitno je, da je so zgoraj omejeni reţimi omejeni le na zahodni svet. Drţave srednje in 

vzhodne Evrope niso zastopane v teh reţimih. Obstajali so poizkusi vključevanja in 

analiziranja drţav glede na dimenzije modela. Vendar pa hitrost preoblikovanja in raznolike 

mešanice med navidezno enotno preteklostjo ter večanje raznolikosti ne omogočajo enostavne 

rešitve, kot na primer uvrstitev drţav srednje in vzhodne Evrope v okviru obstoječih modelov 

ali ustvariti enotni model post-socialističnega reţima (Walther idr., 2009). 

 Post-socialistične drţave se zdijo na prvi pogled precej podobne sub-protektivnim 

drţavam blaginje, s popolnoma nezanesljivimi javnimi strukturami. Vendar pa je 

potrebno razlikovanje v dvojnem pomenu: prvič, večanje sub-protektivne prisotnost je 

še vedno povezano s (socialistično) preteklostjo, v kateri je bil ţivljenjski potek 

strukturiran v mešanici univerzalistične garancije socialnega poloţaja in usmerjenosti 

v zaposlovanje (socialni poloţaj je bil vezan na zaposlitev, do katere ima vsakdo 

pravico in je vanjo pravzaprav prisiljen). Zaposlovanje ţensk je bilo veliko, varno in 

stabilno, zaradi razpoloţljivosti otroškega varstva. Po mnenju Pascala in Manning 

(2000, v Walther idr., 2009) so, vsaj kar zadeva nekatere drţave, ţenske poraţenci 

tranzicije, čeprav se visoka brezposelnost mladih v nekaterih drţavah srednje in 

vzhodne Evrope ne razlikuje bistveno glede na spol. Posebnost je poloţaj Romov, še 

posebej v drţavah kot sta Slovaška in Romunija, kjer trpijo zaradi diskriminacije, 

socialne izključenosti in revščine. Po mnenju Kovach (2001, v Walther idr., 2009) je 

ena posebna značilnost prehodov mladih, da so ţivljenjski pogoji bodisi preskok iz 

pred-moderne ureditve v fragmentirano post-moderno ali so kombinacija obeh. 

Model ne nadomešča nadaljnje primerjalne analize, saj zanemarja razlike znotraj reţimov, ki 

jih je potrebno oceniti ob upoštevanju druţbenih sprememb. Ta model je razvit za razlago 

razlik in podobnosti pri prehodu iz šole na delo, ne pa tudi za primerjalno analizo pogojev 

odraščanja na splošno (Walther idr., 2009).  
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2.3.2 SLOVENSKI TRG DELOVNE SILE 

 

Slovenski trg dela je po osamosvojitvi doţivel velike in pomembne spremembe. V prejšnjem 

sistemu je bila zaposlitev skoraj samoumevna, kar je zagotavljalo veliko stopnjo socialne 

varnosti, to je »sistem neposredne varnosti.« (Svetlik, 1992, str. 14) Tega nikakor ne moremo 

trditi za trg dela po obdobju osamosvojitve, ko je drţava »prešla v sistem trţnega 

gospodarstva.« (Ignjatović, 2002, str. 12) 

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je prišlo do dramatičnega upada zaposlenosti. 

Do tega so pripeljale številne spremembe v strukturi trga, ki ga je prinesel prehod v trţno 

gospodarstvo, po podatkih ZRZSS za okoli sto tisoč ljudi. V drţavi z dvema milijonoma 

prebivalcev je to zelo velik odstotek in posledice v sistemu socialne varnosti so ob tako 

občutno zmanjšani delovno aktivni populaciji neizogibne (Ignjatović, 2002).  

Leta 1990 je bil sprejet nov zakon o zaposlovanju, s katerim je prišlo do premika k 

liberalizaciji zaposlitvenih razmerij in sprostitve delovanja trga dela – govorimo predvsem o 

tem, da so delodajalci pridobili pravico do odpuščanja preseţnih delavcev (Svetlik, 1992).  

Hitrost in velik obseg sprememb na trgu zaposlitve – iz socialističnega reţima, ki je 

zagotavljal sluţbe za veliko večino prebivalstva, v trţno gospodarstvo, z njim povezane 

spremembe v strukturi delovnih mest in industrijskega dela – sta povzročila usodnost 

nezaposlenosti predvsem za tiste, ki se niso mogli dovolj hitro in ustrezno prekvalificirati, da 

bi lahko ustrezali potrebam in zahtevam novih delovnih mest. 

Ignjatović (2002) pa razlaga, da se je populacija 'preseţka' zaposlenih pribliţno enakomerno 

razporedila v dve frakciji: brezposelnost in upokojevanje.  

A. Črnak-Meglič (2005) piše o tem, da je drţava po tem, ko se je osamosvojila, uvedla sistem 

demokratičnih volitev in temeljito reformirala gospodarski ustroj, naredila prve pomembne 

korake proti transformaciji v postsocialistično druţbeno ureditev. Zaradi vseh teh sprememb 

je sledila pojavnost novih socialnih anomalij, ki v socialističnem reţimu niso obstajale ali pa 

smo si pred njihovim obstojem zatiskali oči. Liberalizacija borze dela, korenite spremembe v 

sistemu in pa v strukturah lastništva so dejavniki, ki so pripomogli k eskalaciji teh socialnih 

problemov. 

Kot je omenjal ţe Ignjatović (2002), se je ob prehodu brezposelnost izrazito povečala in je 

ostala na skoraj isti stopnji skoraj celo desetletje. A. Črnak-Meglič (2005) navaja, da je 

brezposelnost začela upadati šele po letu 1999. 

Kuhar (2009, str. 8) je mnenja, da je slovenski prostor na račun mnogih socialnih ugodnosti, 

ki so ohranjene še iz pretekle ureditve, »še vedno najbliţje univerzalističnemu modelu.« 
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Glede na analize Lavriča in Flereta (2011) pa lahko sklepamo, da se v Sloveniji močno odraţa 

tudi sub-protektivni tip, saj se mladi zelo opirajo na druţinski suport in vztrajno podaljšujejo 

bivanje doma. Hkrati pa se mladi zelo pogosto odločajo za različne oblike terciarnega šolanja, 

ki omogoča začasno izboljšanje socialnega statusa (študentsko delo) in je v bistvu obliţ na 

veliko sistemsko rano. Vse to se dogaja zaradi izrazitega zmanjševanja dolgotrajnih in 

stabilnih oblik zaposlitve. Tako se v določeni meri oblikujejo tudi lastnosti, ki so značilne za 

liberalen reţim prehoda, saj se je tudi v našem sistemu zelo povečala fleksibilizacija borze 

dela za mlade.  

 

2.3.3 BREZPOSELNOST MLADIH NA POTI V ZAPOSLITEV 

 

M. Ule (2000) razlaga, da je po prvi svetovni vojni in do šestdesetih let večina mladih (80%) 

ţe po 14. letu bila zaposlena (vajenci, mladi delavci, pomoţni druţinski delavci). Vstop v 

polje zaposlenosti pa se v zadnjih desetletjih vztrajno pomika čez trideseta leta.  

Mlada populacija brez sluţb in s tem posledično njena šibka socialna varnost je ţe več deset 

let ena izmed glavnih teţav v večjem delu drţav Evrope. Povprečna stopnja nezaposlenosti 

mladih ljudi je lahko tudi trikrat večja od splošnih ravni nezaposlenosti (Trbanc, 2007). 

»Namesto zgodnjega vstopa v delo, mladi mnoţično vstopajo v nadaljnje faze izobraţevanja. 

Tako je izobraţevalni sistem začel funkcionirati kot zgodovinsko nadaljevanje organizacije 

dela oziroma kot blaţilec krize zaposlitvene druţbe.« (Ule, 2000, str. 45) 

Mladi se ob prehodu na trg dela poleg brezposelnosti srečujejo še s problemom varnosti in 

trajnosti zaposlitev, kar prizadene predvsem mlade, ki iščejo prvo zaposlitev (Trbanc, 2007). 

Fleksibilne, začasne oblike zaposlitve so lahko prehod k bolj redni obliki sluţbe, čeprav na 

drugi strani pomenijo negotovo obdobje, saj pomeni izguba ali prenehanje zaposlitve za 

določen čas potencialno ogroţenost socialne varnosti (Ignjatović in Trbanc, 2009).  

Trg delovne sile v Sloveniji je za mlade nadpovprečno fleksibilen, saj je Slovenija po 

začasnih zaposlitvah na prvem mestu v Evropski uniji (Klanjšek in Lavrič, 2011). 

Primerjava statističnih podatkov brezposelnostih mladih
3
 v Sloveniji je relativno nizka v 

primerjavi z drugimi evropskimi drţavami, kar vidimo v tabeli spodaj. Višja stopnja 

                                                           
3
 Za statistično prikazovanje podatkov se, ko govorimo o mladih na področju zaposlovanja, še vedno uporabljajo 

podatki za kategorijo 15–24 let (tudi Evropski statistični urad in mednarodne primerjave). Ob definiranju 

klasične statistične mladosti so upoštevali najniţjo moţnost starost ob zaključku obveznega šolanja in z najniţjo 

starostjo zaključka rednega šolanja na terciarni stopnji. Vendar je taka opredelitev mladosti za prikaz ustreznega 

stanja mladih na trgu dela neustrezna. Spodnja meja starosti se dviga s podaljševanjem obveznega izobraţevanja 

v večini drţav, še bolj pa je neustrezna zgornja meja, saj se šolanje podaljšuje in večina mladih prehaja v 

zaposlitev šele po 24. letu (Trbanc, 2005). 
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brezposelnosti v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami je pri mladih pričakovana. Ob 

pogledu na podatke iz spodnje tabele vidimo, da je v Evropi stopnja brezposelnosti mladih 

precej višja od stopnje brezposelnosti celotne populacije.  

Ob tem je potrebno opozoriti na problem marginalizacij in socialne izključenosti, saj se je 

nezaposlenost mladih v desetih letih večala kljub povečevanju programov šolanja v vseh 

drţavah članicah in kljub demografskim značilnostim zmanjševanja števila mladih (Rapuš 

Pavel, 2005a). 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

celotna 

populacija 

EU27
4
 

8,7 8,5 8,9 9,0 9,1 9,0 8,2 7,2 7,1 9,0 9,6 

mladi 

EU27 

17,4 17,4 18,1 18,3 18,7 18,9 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 

celotna 

populacija 

EA17
5
 

8,5 8,1 8,4 8,8 9,0 9,1 8,5 7,6 7,6 9,6 10,1 

mladi 

EA17 

14,9 14,3 14,8 15,5 16,2 16,9 16,2 15,2 15,7 19,9 20,4 

celotna 

populacija 

v Sloveniji 

6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 

Mladi v 

Sloveniji 

16,3 17,8 16,5 17,3 16,1 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 

Tabela 2: Stopnja brezposelnosti celotne populacije in mladih do starosti 25 let v drţavah Europske 

unije in območja ter Slovenije v odstotkih (Eurostat, 2011) 

 

Iz tabele vidimo, da je v Sloveniji v povprečju brezposelnost celotne populacije in 

brezposelnosti mladih v starosti do 25 let v zadnjem desetletju niţja od povprečja evropskih 

drţav EU27 in EA17. V letu 2010 so imele najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih med 

evropskimi drţavami Španija, Finska in Litva, najniţjo stopnjo brezposelnosti mladih pa 

Nizozemska, Avstrija in Norveška (Eurostat, 2011). 

S pomočjo poročila Mladi v Sloveniji (Vertot, 2009) lahko malo bolj podrobno pogledamo 

stanje v Sloveniji, ki je v primerjavi z evropskimi drţavami zelo pozitivno. V tabeli lahko 

vidimo, da se problematika mladih na področju brezposelnosti tudi v Sloveniji aktualizira in 

predvsem se povečuje število brezposelnih prvih iskalcev zaposlitve. 

 

                                                           
4
 EU27 vključuje Avstrijo, Belgijo, Bolgarija, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, 

Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madţarsko, Malto, Nizozemsko, Nemčijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, 

Slovenijo, Slovaško, Španijo, Švedsko in Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije.  
5
 Evro območje (EA17) sestavljajo Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, 

Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Slovaška in Finska. 
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 povprečno 

število 

registriranih 

brezposelnih 

deleţ v odstotkih (%) 

stari do 

26 let 

iščejo prvo 

zaposlitev 

ţenske brezposelni 

nad 1 leto 

brez 

strokovne 

izobrazbe 

stari nad 

50 let 

1998 126.080 26,3 18,1 49,9 61,7 46,9 21,8 

1999 118.951 25,8 18,7 50,6 63,7 47,5 18,2 

2000 106.601 23,4 17,9 50,7 62,9 47,2 27,5 

2001 101.857 24,1 18,8 50,8 58,9 47 27 

2002 102.635 24 19,6 51,2 54,4 47 25,4 

2003 97.674 26,1 23,2 52,8 48,6 44,2 21,4 

2004 92.826 26,2 25,2 53,1 46,2 41,6 21 

2005 91.889 24,2 24,3 53,8 47,3 40,8 22,7 

2006 85.836 21,2 22,3 54,8 48,8 39,3 25,4 

2007 71.336 16,7 19,4 54,9 51,2 39,3 31,1 

2008 63.216 14,7 16,9 52,8 51,1 40,1 30,6 

Tabela 3: Značilne skupine registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji v obdobju 1998–2008 (ZZZS, v 

Vertot, 2009)  

 

V tabeli za obdobje 1998–2008 je evidentno, da se je v primerjavi z drugimi kategorijami 

najbolj povečevalo število mladih do 26 in iskalcev prve zaposlitve. V obdobju 2004–2008 je 

imel ugoden gospodarski poloţaj pozitiven vpliv na zmanjševanje brezposelnosti ter tudi na 

izboljšanje poloţaja mladih in zmanjševanju brezposelnosti mladih (Ignjatović in Trbanc, 

2009). 

Od konca leta 2008, še bolj pa od leta 2009, je nedavna gospodarska kriza povsod v Evropi in 

tudi v Sloveniji poslabšala razmere na trgu delovne sile, pojavilo se je povečano odpuščanje, 

ki je najmočneje prizadelo mlade.  

Nezaposlenost mlade populacije je po navadi precej bolj občutljiva na gospodarske vzpone in 

padce (Klanjšek in Lavrič 2011). Mladi so večinoma vključeni v trg delovne sile preko 

fleksibilnih zaposlitev (zaposlitev za določen čas, za skrajšan delovni čas itd.), »s katerimi si 

podjetja v pogojih visoko reguliranega trga zagotavljajo numerično fleksibilnost.« (Trbanc, 

2005, str.163) 

Izsledki raziskave Mladina 2000 v primerjavi z raziskavo Mladina 2010 so zelo zanimivi. 

Primerjava delovne aktivnosti pokaţe, da se v zadnjih desetih letih kar precej povečal deleţ 

vključenih v izobraţevanje (največ od tega v terciarno), hkrati pa se je za 15 odstotkov 

zmanjšalo število mladih vključenih na trg delovne sile (Klanjšek in Lavrič, 2011). Klanjšek 

in Lavrič (2011) opozarjata na še večje razlike, če se usmerimo na skupino mladih 25–29let, 

deleţ polno zaposlenih v tej skupini se je zmanjšal za 17 odstotkov, medtem ko se je deleţ 

rednih študentov povečal za 10,3 odstotka, za 4,2 odstotka je narastel tudi deleţ brezposelnih. 

Tendenca podaljševanja izobraţevanja in stroţjih pogojev za prehod na trg delovne sile je 

evidentna.  
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Klanjšek in Lavrič (2011) navajata, da se je v zadnjem desetletju deleţ mladih, ki se dojemajo 

kot brezposelne, drastično ojačal kljub tendenci upadanja brezposelnosti mladih po uradnih 

statističnih podatkih. V primeru, da upoštevamo tako opredelitev brezposelnosti 

(samozaznava posameznika), je bila po podatkih Mladine 2000 brezposelnost v starostni 

skupini 15–24 let v letu 2000 pribliţno 18-odstotna, v letu 2010 pa kar 25-odstotna (prav 

tam). Avtorja (prav tam) izpostavita pomen visoke stopnje vključenosti mladih v 

izobraţevanje, ki preprečuje nastanek še večje stopnje brezposelnosti. V območju EU27 je 

slabih 60 odstotkov mladih vključenih v izobraţevanja na sekundarni ali terciarni ravni, 

medtem ko je stopnja vključenosti v izobraţevalni sistem v Sloveniji kar 71-odstotna 

(Eurostat, 2011). 

M. Trbanc (2005) poudarja, da so posebej ranljivi mladi, ki niso ali pa so slabo šolani. Tej 

druţbeni skupini je v zadnjem obdobju zaposlovalna politika namenila ţe veliko pozornosti. 

Avtorica opozarja tudi na naraščanje brezposelnosti mladih diplomantov in predlaga, da bi se 

več pozornosti namenilo ustvarjanju spretnosti iskanja zaposlitve ter karierno orientiranih 

spretnosti ţe med samim izobraţevalnim procesom (prav tam). 

J. Rapuš Pavel (2004, str. 27), da bo »nova politika morala več pozornosti nameniti tveganim 

prehodom iz šolanja v zaposlitev. Če je za klasično politiko bil pomemben instrument 

denarno nadomestilo, je za novo vedno večjega pomena časovno nadomestilo. Gre za koncept 

iskanja ustreznega ravnovesja med časom prezaposlenosti in časom brezposelnosti, med 

javnim in zasebnim ţivljenjem, med delovno kariero in druţinskim ţivljenjem. Najbolj 

pogoste značilnosti delovanja institucij, ki v svojih ukrepih ne upoštevajo sprememb sodobnih 

ţivljenjskih potekov mladih, in ki jih najdemo pri mimobeţnih trajektorijih, so:  

 neupoštevanje subjektivne perspektive mladih pri delovanju v smeri socialne 

integracije in intergacije na trg dela;  

 prevzemanje vloge »kontejnerja«, ki pobira mlade z ulice in jih vključuje v programe 

usposabljanja in pridobivanja poklica, namesto da bi se poskušalo mladim pomagati 

graditi karierne poti po njihovi lastni izbiri;  

 personaliziranje problematike in identificiranje rizičnih skupin zaradi deficitarnih ali 

suficitarnih delovnih mest, ki imajo primarno izvor v strukturno neustreznih 

povezavah izobraţevalnega sistema s trgom dela;  

 demotiviranje mladih z zahtevami po povečanju in razširitvi izobrazbe, istočasno pa ne 

izpeljati ukrepov, da bi določeno izobraţevanje oz. kvalifikacija imela prepoznavnost 

in veljavo koristnosti;  
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 reguliranje dostopa do pomoči preko birokratskih kriterijev kot so starost, trajanje 

brezposelnosti, drţavljanstvo, spol, namesto upoštevanja individualnih potreb.« 

Mlada generacija bo v prihodnosti predstavljala vse manjši deleţ aktivnega prebivalstva. 

Zaradi staranja prebivalstva in glede na napovedana demografska gibanja (število mladih naj 

bi se zmanjšalo za 20 odstotkov v roku desetih let) se bo ta trend le še nadaljeval (Klanjšek in 

Lavrič, 2011).  

M. Trbanc (2005) na podlagi teh predvidevanj meni, da bo brezposelnost mladih počasi 

upadala in da se bo posledično izboljšal tudi odnos delodajalcev do zaposlovanja mladih, 

hkrati pa opozarja, da bo brezposelnost znotraj rizičnih skupin mladih še vedno sorazmerno 

visoka kljub splošnemu pomanjkanju delovne sile. 

 

2.3.4 BREZPOSELNOST DIPLOMANTOV IN DIPLOMANTK 

 

Včasih je bila izobrazba redek privilegij za mlade, samo izbrani so imeli moţnost 

izobraţevanja na univerzi. Danes je druţbena percepcija izobrazbe taka, da je njena ključna 

funkcija prednost pred ostalimi ob vstopu na trg dela. Realna slika je seveda drugačna, na listi 

prosilcev za delo je ogromno mladih diplomantov različnih smeri, sluţbe pa laţje dobivajo 

tisti, ki so zaključili različne poklicne šole. Ţelja po izboljšanju zaposlitvenih moţnosti in 

odloţitev vstopa na negotovo področje dela sta dva izmed glavnih razlogov, da je vsako leto 

več vpisov na višje izobraţevanje in za večanje formalne izobrazbe mladih ljudi. Na dolgi rok 

pa to seveda pomeni le to, da ima druţba preseţek visoko izobraţenega kadra. 

Res je, da se tveganje teţav pri iskanju sluţbe zmanjša z doseţeno stopnjo izobrazbe, pa 

vendar diploma ni zagotovilo za varen prehod v zaposlenost (Klanjšek in Lavrič, 2011).  

Avtorja navajata, da znotraj skupine 25–30 let v zadnjem desetletju izrazito narašča deleţ 

brezposelnosti (240 %) s končano univerzitetno stopnjo izobrazbe, medtem ko je pri ţenskah 

povečanje še bolj izrazito (278 %) (prav tam). 

Kramberger (2007) vidi največji problem pri prehodu vse bolj izobraţenih mladih na trg dela 

v šibki absorbcijski sposobnosti slovenske drţave in njenega ekonomskega stanja.   

Naraščajoča brezposelnost diplomantov in diplomantk je odkrit rezultat povečanega števila 

mladih vključenih v terciarna izobraţevanja, saj ni dovolj potreb po visoko kvalificirani 

delovni sili. Na podlagi podatkov ZSSS avtorja ugotovita, da letno slovenski trg lahko 

sprejme manj kot polovico letne generacije diplomantov. Nekateri mladi nadaljujejo z 

izobraţevanjem, drugi sprejmejo delo, ki ni ustrezno za njihovo izobrazbo, večina pa se 

kopiči med letnimi preseţki, kar lahko pričakujemo tudi v prihodnje (Klanjšek in Lavrič, 2011).   
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2.3.5 ODZIV PROGRAMSKIH POLITIK 

 

Po preučevanju različnih virov sta Walther in Schlathoff (2001, v Rapuš Pavel, 2005b, str. 

334) prišla do ugotovitve, »da je v evropskih drţavah pojav brezposelnosti mladih prav tako 

odraz spremenjenih tranzicij vstopanja v zaposlitev in tradicionalnega odziva programskih 

politik.« 

Njune ugotovitve so naslednje (prav tam). 

 »Brezposelnost mladih po Evropi ima na formalnem trgu delovne sile različno 

relevantnost. Zaradi pomanjkanja dela se politike zaposlovanja usmerjajo k spodbujanju 

samoodgovornosti posameznikov.« (European comission, 1999, v Rapuš Pavel, 2005b, 

str. 335) 

 »V procesih izobraţevanja in zaposlovanja se dogajajo strukturne spremembe; raznolikost 

izobraţevanj in usposabljanj je odločilni dejavnik razlik v prilagajanju spremembam na 

trgu dela.« (Shavit in Muller, v Rapuš Pavel, 2005b, str. 335) 

 »Brezposelnost je strukturno različno pogojena glede na spol. Razlike glede na spol se 

izraţajo skozi segmente izobraţevanja, usposabljanja in trg dela.« (Rapuš Pavel, 2005b, 

str. 334) 

 »Problem specifičnih skupin mladih brezposelnih: migrantov, osipnikov, mladih z niţjo 

izobrazbo, mladih s kriminalno zgodovino idr. se kaţe v kombinaciji pomanjkanja 

resursov in ustreznih institucionalnih postopkov.« (Rapuš Pavel, 2005b, str. 334) 

 »Skrita brezposelnost in črna ekonomija sta sestavni del kompleksnosti pojava tranzicije v 

delu in zaposlitvi, ki je uradna statistika ne zazna, ugotavlja pa se, da narašča v vseh delih 

Evrope.« (Mingione, 1994; MacDonald, 1998 v Rapuš Pavel, 2005b, str. 335) 

Moderne socialne drţave poskušajo odpraviti rastočo brezposelnost, ki je večinoma posledica 

predvsem ekonomskih in socialnih disfunkcij. Napake, ki se pojavljajo na borzi dela, 

poskušajo sanirati na različne načine, glavni so posredne regulacije (Kopač, 2002). 

Najpomembnejša med njimi je politika zaposlovanja, ki ima svoje temelje v ekonomski in 

socialni politiki ter jo lahko razdelimo na dve veji. 

 »Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor programov in ukrepov, s katerimi 

drţava neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovno 

aktivne vključila ali v tem statusu zadrţala čim več delovno sposobnega prebivalstva 

in da bi omejila brezposelnost.« (Svetlik in Batič, 2002, str. 196) 
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 Pasivna politika zaposlovanja, kjer poskušajo drţave regulirati razmere na trgu dela s 

socialno politiko, in sicer z zagotavljanjem socialne varnosti, kar najpogosteje 

doseţejo z ukrepoma denarnega nadomestila in denarne pomoči (Kopač, 2002).  

V Sloveniji je bil koncept aktivne politike zaposlovanje uveden v osemdesetih letih, vendar se 

je dejansko začela izvajati šele na prehodu devetdeseta (Svetlik in Batič, 2002).  

V Sloveniji izvajajo APZ različne ustanove: »Republiški zavod za zaposlovanje, 

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

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

organizacije na nacionalni ravni (Andragoški center Slovenije).« (Rapuš Pavel, 2005a, str. 23) 

Vlada Republike Slovenije je do leta 2007 sprejemala program APZ za vsako posamezno 

koledarsko leto posebej, vendar se izkazalo, da so potrebni efektivnejši plani, ki bi bili bolj 

pribliţani širši javnosti, nezaposleni populaciji in seveda predvsem ponudnikom zaposlitev 

(Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, 2007).  

Da bi povečali splošno blaginjo v Sloveniji, so (v okviru gospodarskih in socialnih reform) 

programe zdruţili po vsebinski plati in poskrbeli, da je bilo financiranje uravnovešeno. 

Program APZ  so pripravili za čas med letoma 2007 in 2013 (prav tam).  

Predvideni so bili naslednji štirje ukrepi. 

 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve; namen tega ukrepa je bil izboljšanje 

zaposlitvene moţnosti posameznika in odpravljanje ovir pri iskanju zaposlitve. Do tega 

naj bi prišli z izvajanjem poklicnega in zaposlitvenega informiranja, svetovanja ter 

motiviranja, preko različnih aktivnostih in dejavnosti. Izvajali so tudi različne vrste 

pomoči pri iskanju zaposlitev ter predstavitve razvoja in izvajanja novih oblik pomoči 

(prav tam). 

 Usposabljanje in izobraţevanje; »povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu 

dela s pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in 

kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih.« (prav tam, str. 12) Predvideni so bili 

predvsem programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne 

kvalifikacije, programi praktičnega usposabljanja, programi izobraţevanja, 

usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih ter preventivni in inovativni projekti na trgu 

dela (Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, 2007, str. 

12–13). 

 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja; »spodbujanje samozaposlovanja 

brezposelnih oseb, ki po usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo in se 
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samozaposliti, spodbujanje zaposlovanja najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb, 

posebno prejemnikov denarne socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s 

spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, 

ohranitev delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij.« (prav tam, str. 13) V 

okviru tega ukrepa so bile vključene aktivnosti za spodbujanje samozaposlovanja, 

dodeljevanje subvencije za zaposlitev teţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, 

povračilo stroškov dela, spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij, saj je bilo 

bistvo tega ukrepa ohranitev delovnih mest (prav tam, 2007, str. 14). 

 Programi za povečevanje socialne vključenosti; »namen ukrepa je bil spodbujati 

socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti aktivnosti in projekte za 

ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo laţe in hitreje 

našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne zaščite.« (prav tam, str. 15) 

Aktivnosti so bile namenjene spodbujanju socialnega vključevanja in delovne 

aktivnosti, spodbujanju zaposlitvenih zmogljivosti (projekti, ki ustvarjajo nova delovna 

mesta), v okviru ukrepa se naj bi podpiral razvoj in izvajanje inovativnih in 

mednarodnih projektov za krepitev socialne vključenosti in boja proti zapostavljanju na 

trgu dela – proti diskriminaciji (prav tam, 2007, str. 15–16). 

 

2.4 INDIVIDUALIZIRANI PREHODI IN FLEKSIBILNOST NA TRGU 

DELA 

 

»Socialne neenakosti pri dostopu do virov in moţnosti se kaţejo v individualiziranih prehodih 

in različnih biografskih priloţnostih posameznika. Sposobnost posameznika za pogajanje v 

tranziciji v odraslost in zaposlitev je odvisna od njegovega kulturnega kapitala, podpore v 

druţini, moţnosti in omejitev v procesu izobraţevanja ter spolne, socialne in etnične 

pripadnosti.« (Rapuš Pavel, 2005b, str. 336) 

M. Du Bois-Reymond in Blasco-Lopez sta opisala štiri različne izhodiščne poloţaje mladih 

(2003, v Rapuš Pavel, 2005b, str. 336): 

 »Mladi z omejenimi resursi, ki so pod pritiskom negotovih zaposlitev, brezposelnosti 

in večkratnega usposabljanja;  

 mladi z znatnimi resursi, ki jim omogočajo svobodno odločanje glede na lastne potrebe 

in preference;  



-40- 

 mladi, ki bi ţeleli poskusiti nove moţnosti v povezavi z delom in izobraţevanjem, a so 

pod vplivom različnih pritiskov prisiljeni svoje poklicne in izobraţevalne ţelje 

prilagajati standardiziranim in restriktivnim potem usposabljanja; 

 mladi, ki podaljšujejo odvisnost od staršev, v kar jih prisiljujeta nezadostna socialna 

varnost in poloţaj brezposelnosti.« 

Sluţbe, ki jih danes dobijo mladi, so večinoma neredne, saj je to zelo priljubljena oblika 

zaposlitve pri delodajalcih, ki se na ta način lahko (v primeru manjšanja števila svojih 

zaposlenih) izognejo plačilu visokih odpravnin, pa tudi sam postopek odpuščanja je pri 

zaposlitvi za določen čas precej enostaven. Starejši zaposleni so večinoma vključeni v 

delovna razmerja za nedoločen čas, ki predstavljajo precej bolj varno in stabilno obliko 

zaposlitve (Ignjatović in Trbanc, 2009). 

Marsikdo od mnogih mladih nezaposlenih se ne odloči, da bi se prijavil na zavodu kot iskalec 

zaposlitve. Skušajo se znajti drugače in delo poiskati po drugih poteh. Določeni izmed njih ne 

ustrezajo vsem pogojem, ki morajo biti izpolnjeni za prijavo, veliko pa jih tudi meni, da jim 

prijava na zavodu na zaposlovanje ne bo prinesla nič koristnega. Pogosto raje poskušajo s 

podaljševanjem statusa in dela preko študentske napotnice, pogosta oblika je tudi delo na 

črno, veliko jih gre tudi v samozaposlitev. S povečevanjem fleksibilnosti delovne sile in to 

predvsem mladih, rešujejo strukturna neravnovesja na področju zaposlovanja. Furlong in 

Cartmel (2007, str. 36) govorita o tem, da »se je v osemdesetih letih pojavila ekonomska 

usmeritev, ki zagovarja večjo fleksibilnost, bolj izobraţen in podkovan kader in pomanjšanje 

izdatkov za ta kader«. 

 

2.4.1 ŠTUDENSTKO DELO 

 

Fleksibilnost delovne sile je v Sloveniji zaţivela s študentskim delom, saj le-to nudi ugodno, 

fleksibilno in dobro izobraţeno delovno silo. Vse to predstavlja pomembne prednosti za 

delodajalce, zaposlenim preko študentske napotnice pa v veliko primerih pomeni moţnost 

dokajšnje finančne neodvisnosti ali pa alternativo zaposlitvi (v primeru nezaposlenosti), 

izboljšanje ţivljenjskega standarda. Študentsko delo je tudi dobra priloţnost za mreţenje, ki ti 

lahko pride prav na nadaljnji poklicni poti, predstavlja pa tudi dragocen teren za osvajanje 

novih delovnih izkušenj (Klanjšek in Lavrič, 2011).  
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Kratkoročno je študentsko delo ugodno tudi za drţavo, saj to pomeni »niţje stroške 

financiranja študija in prihodke od koncesij študentskih servisov« (Ignjatovič in Trbanc, 2009, 

str. 45).  

Uletova (2009, str.10) pa pravi, da »nizka cena dela mladih nagrajuje zaposlovalce, ne mlade. 

Zaposlovalci imajo korist, ko dobijo poceni plačano delovno silo z najnovejšo izobrazbo.«   

Ignjatović in Trbanc (2009) navajata, da študentsko delo dobiva vse večjo vlogo na slovenski 

borzi dela, saj se je od leta 2000 število zaposlenih preko študentske napotnice povečalo kar 

za štirikrat.  

V zadnji dekadi se je torej izrazito dvignil odstotek študentov, ki opravljajo študentsko delo, k 

temu pa je očitno pripomoglo tudi dejstvo, da se je v zadnjem desetletju občutno povečalo 

število mladih, ki so vključeni v sekundarno in terciarno izobraţevanje. 

Velika večina študentskih zaposlitev se opravlja v storitvenih dejavnostih. Negativna 

posledica študentskega dela je ta, da predstavlja konkurenco mladim iskalcem zaposlitve, ki 

so svoje fakultativno šolanje ţe dokončali in jim v bistvu odjema delovna mesta. Veliko 

mladih ljudi se danes odloča za nadaljevanje izobraţevanja prav iz razloga, ker jim študentski 

status nudi tudi moţnost zaposlitve preko napotnice. 

Drobnič (2007, str.17) je zelo kritičen do študentskega dela, saj ga poimenuje kar »legalno 

delo na črno«. O študentskem delu pravi, da škoduje tako mladim (ne pridobijo formalnih 

delovnih izkušenj, nimajo pripravništva, delovne dobe,…) kot drţavi (na račun študentskega 

dela se povečuje število brezposelnih, študenti ne vplačujejo prispevkov v zdravstveno in 

pokojninsko blagajno). 

Ignjatović in Trbanc (2009) opozorita na to, da je študentsko delo izgubilo vlogo nekih 

začasnih in občasnih oblik zaposlitve in v dosti primerih dejansko nadomešča redne oblike 

zaposlitve. »Tako se študentsko delo preobrazi iz oblike socialnega korektiva in pomoči 

študentom v obliko fleksibilnega zaposlovanja in je hkrati anomalija, ki obremenjuje trg 

delovne sile.« (prav tam, str. 45) 

 

2.4.2 PODJETNIŠTVO 

 

»Med fleksibilne oblike zaposlovanja štejemo tudi samozaposlitev. Ta je na eni strani lahko 

kazalec podjetniške usmerjenosti neke druţbe, na drugi pa rešitev za posameznika v primeru 

pomanjkanja prostih oziroma primernih delovnih mest. Po podjetniški aktivnosti in 
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inovativnosti Slovenija zaostaja za evropskimi in svetovnimi trendi.« (Ignjatović in Trbanc, 

2009, str. 43) 

Klanjšek in Lavrič (2011) navajata, da so samozaposleni bolj zadovoljni s svojim ţivljenjskim 

potekom in da imajo močne občutke samoaktualizacije.  

Mladi ljudje so praviloma v koraku s trendi sodobne druţbe, ponavadi pa posedujejo tudi 

najbolj aktualna znanja, saj so ravnokar zaključili izobraţevanje, ali pa so v ta proces še vpeti. 

Vsa ta dejstva predstavljajo dobro izhodišče za njihovo udejstvovanje v lastnih podjetjih, še 

posebej v današnji druţbi znanja, ki jo Pavlin (2007, str. 169) definira kot »druţbo, ki temelji 

na vedno hitrejših in kvalitetnejših procesih ustvarjanja, širjena in uporabe znanja, kar poteka 

od nivoja posameznika do druţbene ravni in obratno. Z razvojem IK-tehnologije, 

spodbujanjem podjetniškega okolja z vsestransko podprtim inovacijskim sistemom, ki temelji 

na kompetentnih človeških virih, postaja znanje vedno bolj temelj druţbenega razvoja in 

hkrati podlaga za ustvarjanje novega znanja.« 

Mladi v Sloveniji se za samozaposlenost ne odločajo velikokrat, in sicer zaradi »pomanjkljive 

splošne kulture podjetništva v Sloveniji, mlade pri vstopu v take oblike dejavnosti omejujejo 

tudi drugi dejavniki, med katerimi so najpomembnejši pomanjkanje financ, socialnega 

kapitala in izkušenj, ki bi pomagale uresničiti zamisli.« (Ignjatovič in Trbanc, 20009, str. 43) 

 

2.4.3 DEJAVNIKI MLADIH NA TRGU DELOVNE SILE 

 

Trbanc in Verša (2002, str. 339) pišeta , da »mlade ločijo od drugih kategorij na trgu delovne 

sile nekatere značilnosti, ki vplivajo na odnos delodajalcev do njih.« 

M. Trbanc (2007, str. 50) te značilnosti razdeli na »strukturne, institucionalne in individualne 

dejavnike.« Vpliv strukturnih in institucionalnih dejavnikov se kaţe na makro ravni, medtem 

ko individualni dejavniki na mikroravni (prav tam). Kljub razlikam v ravneh pa se ti dejavniki 

seveda medsebojno prepletajo, povezujejo, skratka vplivajo drug na drugega.  

Ti dejavniki vodijo do spoznanja, da so mladi, ţe ko vstopijo na borzo dela ali pa pri prvi 

sluţbi, izpostavljeni različnim tretmajem, tako da njihovi statusi niso enaki, med njimi lahko 

prihaja do velikih razlik. Te razlike se najbolj kaţejo pri vrsti dela, višini plače, trajanju 

zaposlitve … Včasih je veljalo zlato pravilo, da ima mlad človek, ki uspešno zaključi čim 

višjo stopnjo izobraţevanja, več moţnosti za boljše delovno mesto. To pravilo ţe nekaj časa 

ne velja več, saj dobra izobrazba ne daje več garancije za dobro sluţbo, včasih je lahko celo 

ovira pri iskanju zaposlitve (delodajalec se rajši odloči za niţje izobraţenega kandidata, saj to 

pomeni, da mu zaradi tega lahko da manjše plačilo). V veliko primerih so danes na trgu 
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delovne sile bolj kot visoka formalna izobrazba iskane lastnosti iskalcev zaposlitve, kot so 

iznajdljivost, fleksibilnost … Seveda pa svojo vlogo pri iskanju in posredovanju sluţb v dosti 

primerih odigra tudi socialni kapital. 

 

2.4.3.1 INDIVIDUALNI DEJAVNIKI 

 

Trbanc in Verša (2002) pravita, da je pojem mladosti z zornega kota ponudnikov zaposlitve 

definirana s tremi elementi: znanjem, delovnimi izkušnjami in osebnimi značilnostmi iskalca 

zaposlitve, ki so posledica njegove socializacije ter se prepletajo s socialnim kapitalom. 

ZNANJE 

Dejstvo je, da je znanje prednost mladih, ki vstopajo na borzo dela, saj posedujejo najbolj 

aktualna spoznanja, ker praviloma iščejo delo po zaključenem formalnem izobraţevanju. Pri 

iskanju dela je njihova pomembna prednost tudi široko polje različnih spretnosti, znanj in 

kompetenc, ki niso posledica formalnega izobraţevanja, ampak njihovega odraščanja v 

moderni druţbi. Ta »know how« je bil pridobljen tekom odraščanja (lahko v prostem času), 

ampak nenamerno, kot odgovor na zahteve kompleksne moderne druţbe. Trbanc in Verša 

(2002) med ta znanja uvrščata računalniško znanje in pismenost, znanje tujih jezikov, 

sposobnost mobilnosti, stik z zunanjim svetom … 

Zgoraj naštete prednosti seveda ne veljajo za celotno populacijo mladih iskalcev zaposlitve. 

Mladi brez izobrazbe ali pa z neustrezno izobrazbo, se pravi nizko kvalificirana delovna sila 

brez izkušenj, predstavlja zelo ranljivo socialno skupino, katere moţnosti za zaposlitev so 

zelo nizke, trajnejše oblike zaposlitve pri teh iskalcih dela pa ţe mejijo na znanstveno 

fantastiko. 

DELOVNE IZKUŠNJE 

Ponudniki zaposlitev mlade iskalce dela vidijo kot neizkušeno populacijo, ki je po navadi brez 

zadostne usposobljenosti za delo. Če iskalec zaposlitve nima izkaza o predhodnih zaposlitvah, 

potem je ta usposobljenost zelo teţko preverljiva in s tega vidika je mladost za delodajalca 

lahko rizični faktor. Prav zaradi tega prihaja do tega, da ponudniki zaposlitve mladim pogosto 

omogočijo zaposlitev, ki je nestalna in kot taka ne prinaša velike socialne varnosti. Po eni 

strani razumljiv ukrep, saj na ta način delodajalci zaščitijo svoje interese in imajo moţnost 

zamenjave zaposlenega, če se aktualna delovna sila izkaţe za neučinkovito. S strani 

zaposlenih pa je prav to velikokrat ovira pri doseganju njihovih ciljev: nabavi nepremičnine, 

osnovanja druţine …, saj nimajo občutka socialne varnosti. Na tem mestu se poraja tudi 



-44- 

povsem legitimno vprašanje, ali koriščenje fleksibilnih oblik zaposlitve omogoča tudi 

izkoriščanje delovne sile. 

Mladi praviloma posedujejo tudi določeno stopnjo delovnih izkušenj, saj velika večina tekom 

formalnega izobraţevanja opravlja priloţnostna dela preko študentskih servisov ali pa si 

izkušnje nabirajo s prostovoljnim delom, sodelovanjem v različnih mladinskih zdruţenjih, 

organizaciji različnih dogodkov …, vendar tem izkušnjam delodajalci po navadi ne 

pripisujejo prevelike teţe (Trbanc in Verša, 2002). 

Verša (1999) pravi, da raziskave v Sloveniji kaţejo na trend, da slovenski delodajalci na prvo 

mesto za pridobitev delovnega mesta postavljajo primerno in kvalitetno izobrazbo, takoj za 

tem pa sledijo delovne izkušnje, ki predstavljajo dejavnik, ki daje ustrezni izobrazbi tudi 

uporabno vrednost. 

SOCIOKULTURNI KAPITAL  

Wickham (1999, v Trbanc in Verša, 2002) piše, kako mlade iskalce zaposlitve na Irskem 

delijo na tiste, ki so usmerjeni zmagovalno, in na tiste, ki so nagnjeni k porazu. Na te tendence 

naj bi najbolj vplivala izobrazba, kot drugi pomembni dejavnik vpliva pa navaja socialni 

kapital. 'Zmagovalci' po navadi izhajajo iz srednjega druţbenega razreda, imajo dobro 

formalno izobrazbo, pripisuje se jim lastnosti, kot so fleksibilnost, komunikativnost in 

svetovljanskost. Za 'poraţence' velja, da večinoma pripadajo delavskemu razredu in 

dokončajo poklicne šole. Njim pa se pripisuje, da so bolj nefleksibilni, imajo zelo razvite 

tradicionalne vrednote, komunikacija naj bi bila njihova slabša stran. 

Trbanc in Verša (2002, str. 343) naštevata lastnosti, ki se jih pripisuje mladim in niso zaţelene 

na trgu delovne sile: »manjša odgovornost, zahtevnost, nestalnost in nagnjenost h korenitim 

spremembam utečenih stvari.« 

Po drugi strani pa avtorici navajata tudi lastnosti mladih, ki predstavljajo njihovo prednost na 

borzi dela: »mladi so veliko dovzetnejši za spremembe v delovnem procesu od starejših 

delavcev, so inovativni, prilagodljivi in manj zahtevni, zaradi česar so pripravljeni sprejeti 

slabše zaposlitve, manj zahtevne glede na njihovo izobrazbo, začasne ali delne zaposlitve, 

fizično naporne zaposlitve ali dela v slabših delovnih razmerah.« (prav tam) 

Prihaja do zanimivega paradoksa: vidimo, da se nekatere lastnosti, ki se pripisujejo mladim 

iskalcem zaposlitve, pojavljajo tako med tistimi, ki naj bi bile zaţelene na trgu dela, kot med 

tistimi, ki naj ne bi bile zaţelene. Iz tega lahko sklepamo, da je nemogoče izoblikovati nek 

univerzalen profil mladega iskalca zaposlitve, ki bi ustrezal vsem, ampak je pri iskanju sluţbe 

veliko odvisno tudi od situacijskega momenta. 
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2.4.3.2 STRUKTURNI DEJAVNIKI 

 

O' Higgins (1997, v Trbanc, 2007, str. 51) loči tri strukturne dejavnike: 

 »Agregirano povpraševanje po delovni sili (mladinska brezposelnost je zelo občutljiva 

na nihanja v povpraševanju); 

 plače mladih oziroma razmerje med mladinskimi plačami in siceršnjimi plačami v 

delovni sili (predpostavka je, da če so plače mladih visoke oziroma ni razlik v plačah 

med mladimi in starejšimi, bodo delodajalci raje zaposlovali starejšo delovno silo); 

 velikost mladinske delovne sile (obseg novih prilivov na trg).« 

V moderni druţbi se povprečna starost prebivalstva strmo viša, kar je posledica napredka v 

medicini, večjega ozaveščanja o zdravem ţivljenju in skrbi zase … Deleţ starejšega 

prebivalstva je tudi procentualno vsako leto višji, vztrajno se daljša tudi delovna doba, na 

drugi strani pa so mladi nezaposleni ena večjih rak ran današnje druţbe, praktično po celem 

svetu. Pozna se, da je v povojnem času trend velikih druţin začel vedno bolj upadati, tako da 

so danes generacije mladih v manjšini. Kljub zmanjšanju priliva mladih na trg delovne sile je 

vse večji problem to, da mladi zelo teţko pridejo do sluţbe. Vzroke lahko iščemo v tem, da 

prihaja do preveč izobraţene delovne sile (mladi mnoţično zaključujejo fakultete pred 

vstopom na trg dela v upanju, da jim bo to pomagalo najti boljšo sluţbo), na drugi strani pa 

prihaja do manjka mladih iskalcev zaposlitve, ki bi imeli končane različne poklicne šole. M. 

Trbanc (2007, str. 52) kot tipičen primer tega navaja Veliko Britanijo, kjer so »storitveni trg 

zaradi pomanjkanja ustrezne kvalificirane domače delovne sile pa tudi zaradi cenejših 

storitev, ki jih ponujajo ob pribliţno isti izobrazbeni usposobljenosti, večinoma zavzeli 

migranti iz drugih drţav (v zadnjih letih predvsem novih članic EU).«  V Sloveniji je 

absolutno preveč diplomantov druţboslovnih smeri, premalo mladih se odloča za študij 

naravoslovnih ali tehničnih smeri. Rešitev bi gotovo lahko poiskali v regulaciji (in 

omejevanju) razpisanih mest za študij na fakultetah in visokih šolah – na ta način bi mladi 

dokončali formalna izobraţevanja, po katerih na trgu delovne sile dejansko obstaja 

povpraševanje. Posledica vsega skupaj je, da mladi v ţelji, da bi čim hitreje vstopili v delovno 

razmerje, sprejemajo sluţbe, za katere so preveč izobraţeni oziroma bi za opravljanje teh 

sluţb zadostovala srednješolska izobrazba. Ob teh pojavih se seveda pojavi dvom v 

smiselnost vlaganja v določene študijske smeri, če potem to pridobljeno znanje mladih v 

praksi ni uporabljeno. 

Na zaposlovanje mladih vpliva tudi druţbeno-zgodovinski kontekst. Priča smo svetovni 

gospodarski krizi, ki je zajela tudi Slovenijo. V času, ko je bolj kot zaposlovanje aktualno 
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odpuščanje delovne sile, pogosto »izvisijo« ravno mladi, saj bodo delodajalci raje najemali 

kader z izkušnjami, od katerih si obetajo več produktivnosti kot od neizkušenih mladih 

zaposlenih. Velik nesmisel je, da so praktično za vsako razpisano delovno mesto zaţelene 

izkušnje, do katerih pa mladi prek svoje nezaposljivosti praktično ne morejo. 

 

2.4.3.3 INSTITUCIONALNI DEJAVNIKI 

 

»V institucionalno skupino štejemo dejavnike povezane s strukturo in organizacijo 

izobraţevalnega sistema (splošno, poklicno in strokovno izobraţevanje), povezave med 

šolami in delodajalci ter institucionalizirane prehode iz šolanja v zaposlitev, kot so vajeništvo, 

opravljanje delovne prakse pri delodajalcih, štipendije, ki jih ponujajo delodajalci, programi 

zaposlovanja za iskalce prve zaposlitve in podobno.« (Trbanc, 2007, str. 55) 

 

2.5 SOCIALNI KAPITAL 

 

2.5.1 OPREDELITEV POJMA SOCIALNI KAPITAL 

 

Socialni kapital definira, koliko in kako je posameznik ali določena socialna skupina 

vključena v različne socialne vezi in omreţja. Pojem predstavlja skupek resursov, ki si jih 

posameznik lahko pridobi z različnimi medosebnimi odnosi in participiranjem v eni ali več 

omreţnih skupnostih. »Orodja« za večanje socialnega kapitala so zaupanje, vzajemnost in 

recipročno menjavanje različnih informacij in podatkov. Posameznik investira v medsebojne 

odnose, vstopa v različna razmerja (dolţnosti – pričakovanja, norme – sankcije, odgovornost 

– avtoriteta …). Večja stopnja socialnega kapitala pomeni laţji dostop do informacij, ki so 

lahko ključnega pomena pri pridobivanju zaposlitve ali pa doseganje kakšnega drugega cilja. 

Beseda socialni definira, da govorimo o različnih odnosih med ljudmi, posameznikom ali 

neko socialno strukturo ali pa med različnimi socialnimi strukturami. Pojem kapital pa vodi k 

sklepu, da imajo tej odnosi vrednostno izraţeno komponento. 

Socialni kapital je dejavnik pospeševanja aktivnosti med ljudmi, vzpostavljanje stikov 

(pomembna je frekvenca, pomembnost in kakovost teh stikov),  s katerimi posameznik lahko 

izboljša svoj poloţaj.  

Pojem socialnega kapitala se ni uveljavil le v sociologiji, ampak so ga empirično začeli 

preučevati na več področjih – v antropologiji, ekonomiji, političnih vedah, zgodovini. Najbolj 
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znani avtorji na področju preučevanja socialnega kapitala so sociolog Pierre Bourdieu, 

ekonomist James Coleman in politolog Robert Putnam. 

Bourdieu in njegovi privrţenci (1986 v Finsveen, 2008, str. 294) pojem socialnega kapitala 

razlagajo kot »agregat dejanskih in potencialnih resursov, ki so povezani s posedovanjem 

trajnih omreţij, bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in 

prepoznavanja ali drugače – s članstvom v neki skupini, ki vsakemu od svojih članov ponuja 

podporo kolektivno posedovanega kapitala.« Glede na to razlago je kvantiteta socialnega 

kapitala, do katere ima posameznik dostop, najbolj odvisna od količine omreţnih povezav, v 

katere vstopa ta posameznik, in od vsote količine kapitala (človeškega, denarnega, kulturnega 

...). Socialni kapital je dobrina, do katere ima dostop vsak človek. 

Bourdieu (2004, str. 311) ločuje med tremi osnovnimi oblikami posameznikovega kapitala: 

 »Ekonomski (temelji na posesti posameznika – lastninskih pravicah, lahko se 

neposredno pretvori v denarno valuto), 

 kulturni kapital (njegova osnova so izobraţevalne kvalifikacije), 

 socialni kapital.« 

Za razliko od ekonomskega se kulturni in socialni kapital lahko v denarno valuto pretvorita le 

pod določenimi pogoji. Po Bourdieujevem mnenju (2004) imajo pridobljena znanja in 

formalni izobraţevalni nazivi eno izmed najpomembnejših vlog pri tvorjenju 

posameznikovega kapitala. Da lahko posameznik pridobiva socialni kapital, mora pri njem 

obstajati tudi posedovanje gospodarskega, kulturnega in političnega kapitala. Vse vrste teh 

kapitalov se med seboj namreč preoblikujejo in tudi spreminjajo. 

Coleman (1999, v Burt 2001, str. 32) definira druţbeni kapital kot »funkcijo druţbene 

strukture, ki proizvaja koristi.« Ljudje vstopajo v medsebojne relacije in interakcije zaradi 

laţjega izpolnjevanja lastnih interesov in doseganja ciljev. Pojem predstavi skozi sociološki 

pogled nanj in po njegovem je socialni kapital resurs posameznika, iz katerega le-ta lahko 

črpa. Na socialni kapital gleda kot na javno dobrino, katere obseg je odvisen od njene uporabe 

oziroma neuporabe. Meni, da marsikateri cilj brez socialnega kapitala ne bi bil doseţen. 

Opozarja na razvoj norm, ki sluţijo temu, da bi omejevale negativne posledice socialnega 

kapitala in pa seveda vzpodbujale pozitivne učinke. Opozarja, da je socialni kapital najteţje 

merljiva oblika kapitala, saj eksistira v različnih relacijah in odnosih med ljudmi (Coleman, 

1988). 

Putnam (1994) govori o socialnem kapitalu kot o obliki druţbenega ţivljenja, ki se kaţe skozi 

socialne mreţe, druţbene norme in zaupanje. Te mreţe, norme in zaupanje ugodno vplivajo 

na sodelovanje in usklajevanje. Njegov osnovni namen je, da članom druţbe pomaga bolj 
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efektivno delovati pri doseganju (lahko individualnih ali kolektivnih) ciljev. Strinja se z 

Colemanom (1990 v Putnam, 1994), da je socialni kapital javna dobrina.  

Portes (1998) vidi socialni kapital kot zmoţnost posameznih članov druţbe, da si zagotavljajo 

različne bonitete z delovanjem v socialnih mreţah in drugih socialnih strukturah. K afirmaciji 

socialnega kapitala najbolj prispevajo kolektivne izkušnje in norme, saj le-te ustvarjajo 

občutek solidarnosti. Kot predpogoj za eksistenco omreţja izpostavlja socialne povezave. 

Socialne mreţe opisuje kot odprte in pretočne sisteme, kjer potekajo izmenjave z okoljem in 

izmenjave med lastnimi člani. 

Vsaj tako velik pomen kot za posamezne člane druţbe, ima socialni kapital tudi za celotno 

druţbo. »Brez socialnega kapitala moderne druţbe ne morejo popolnoma izkoristiti razvojnih 

priloţnosti in potencialov pretvoriti v kompetitivno prednost.« (Adam, Makarovič, Rončević 

in Tomšič, 2001, str. 43) 

Vidimo lahko, da so si opisi socialnega kapitala različnih avtorjev med seboj do določene 

mere precej podobni – vse definicije govorijo o tem, da pridobivanje socialnega kapitala 

poteka prek osebnih stikov oziroma z medsebojnimi odnosi, katerim so podlaga skupne 

norme in vrednote. V bistvu prihaja do razlik med različnimi definicijami le pri tem, da avtorji 

navajajo različne vire socialnega kapitala. 

Različni avtorji opozarjajo tudi na nezaţelene vidike socialnega kapitala – govorijo predvsem 

o tem, da lahko socialni kapital pripelje tudi do socialne izključenosti ali pa prispeva k 

stagnaciji druţbe ali posameznika. Privede lahko do zaprtosti socialnih skupin, netoleriranja 

in stigmatizacije drugačnosti. Problem lahko nastane tudi, če so tradicionalne norme 

premočno vsidrane v kolektivno zavest druţbenih skupin in na ta način zaustavljajo razvoj, 

teţnje k spremembam in inovativnost.  

Ne le socialnega, tudi druge vrste kapitalov se lahko »uporabi in zlorabi za različne namene, 

zato nekateri govorijo tudi o negativnem socialnem kapitalu, saj je moţno stike in zveze 

uporabiti za egocentrične in škodljive namene.« (Adam idr., 2004, str. 1) 

Putnam (1994) in drugi avtorji socialni kapital delijo na premostitveni in povezovalni socialni 

kapital.  

Premostitveni socialni kapital predstavlja to, kar človek pridobi iz vezi, ki so bolj oddaljene in 

niso zelo močne. Te resurse posameznik lahko dobi pri povezovanju z ljudmi, ki imajo enake 

ali podobne interese in delujejo v določeni socialni strukturi (skupina, skupnost). 

Posamezniku omogoča premostitveni socialni kapital predvsem pridobivanje novih in 

koristnih informacij, novih pogledov … Glavna funkcija tega kapitala je povezovanje ljudi, ki 
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se razlikujejo glede na raso, spol, starost, razred, socialno-ekonomski status … in je v bistvu 

osnova za formacijo vseh ostalih vrst kapitala (Rheingold, 2012). 

Povezovalni socialni kapital pa so tisti resursi, ki jih posameznik pridobi iz povezav, ki so 

močnejše in bolj intenzivne, ter iz krogov, ki so bliţji (druţina, prijatelji, sodelavci …). 

Povezovalni socialni kapital predstavlja emocionalni in vsebinski suport. Temelji na zaupanju 

in solidarnosti. Če je povezanost skupine prevelika, je to lahko tudi dvorezni meč, saj se na ta 

način ustvarja preveč zaprta skupnost, ki lahko ovira celosten in popoln razvoj člana ali 

članov te skupine (Rheingold, 2012). 

Woolcock (2001) uvede še pojem t.i. presegajočega socialnega kapitala.  

Presegajoči (spojitveni) socialni kapital povezuje ljudi, ki imajo povsem različne druţbene 

statuse, govorimo o tvorjenju vertikalnih vezi. Nekdo z niţjim statusom pride do resursov s 

pomočjo nekoga, ki ima višji druţbeni status (prav tam). Da si laţje predstavljamo – tipičen 

primer takega socialnega kapitala je bil lahko v starem Rimu odnos med suţnjem in 

gospodarjem. Niso bili redki primeri, ko je suţenj s pomočjo gospodarja lahko ţivel zelo 

bogato in lagodno ţivljenje (če se je na kakršenkoli način izkazal pred gospodarjem), kljub 

temu da je formalno-pravno spadal v najniţji sloj prebivalstva in da ni imel niti osebne 

svobode. 

»Socialni kapital je komplementaren človeškemu kapitalu, saj pomaga pojasniti variacije na 

ravneh človeškega kapitala v določeni druţbi.« (Coleman, 1988 v Makarovič, 2003, str. 156) 

Pod pojmom človeški kapital govorimo o znanjih, izobrazbi in kompetencah posameznih 

članov druţbe ali druţbenih skupin. Mihalič (2006) pravi, da se v današnjih časih najbolj 

splača vlagati v človeški kapital, saj je to oblika kapitala, katerega vrednost se lahko samo 

dviga, hkrati pa je ta oblika kapitala neodtujljiva.  

Lenarčič (2008, str. 30) govori o socialnem kapitalu kot o »katalizatorju, ki spravlja v obtok 

človeški, ekonomski in kulturni kapital in jih s strategijami rekonfiguracije in rekombinacije 

naredi učinkovitejše in dostopnejše za uporabo.« 

V današnjem svetu oba kapitala, tako človeški kot socialni, predstavljata zelo zaţeleno 

dobrino, zato je smiselno, da človek čim več vlaga v obe obliki. Čim boljša formalna 

izobrazba in dobro razvejane socialne mreţe lahko igrajo ključno vlogo pri iskanju zaposlitve. 

Pomembno je, da se vlaga v vedno nova poznanstva, da posameznik ne deluje le v socialnih 

omreţjih, v katerih je ţe prisoten. Prav tako ne gre zanemarjati premostitvenega socialnega 

kapitala, čeprav ima res največkrat glavno vlogo v naših prizadevanjih povezovalni socialni 

kapital. Vendar pa, tudi če je posameznik z nekom v vezi, ki je šibka, lahko prek te vezi 

dostopa do povsem nove socialne mreţe. Večja kot je razvejanost naših socialnih mreţ, več 
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priloţnosti se nam bo odprlo v ţivljenju, pa naj bo to pri iskanju dela ali pa na katerem koli 

drugem ţivljenjskem področju. 

 

2.5.2 IZVORI SOCIALNEGA KAPITALA 

 

Kot je bilo ţe omenjeno, do razlik v razlagah in definicijah socialnega kapitala prihaja zaradi 

njegovih različnih izvorov. Človeški kapital se nahaja v človekovih vedenjih, znanjih in 

aplikacijah le-teh v ţivljenju, izvor socialnega kapitala pa se skriva v interakcijah oz. odnosih 

med posamezniki ali socialnimi strukturami. Največje bogastvo socialnega kapitala je v tem, 

da nam omogoča uporabo določenih resursov, nam pomaga dosegati cilje …  

Če ima oseba A dostop do določenih resursov, oseba B pa ne, se slednja lahko poveţe s prvo, 

z njo vstopi v odnos in tako prek osebe A pridobi dostop do teh virov. Tak opis socialnega 

kapitala je zelo poenostavljen, vendar pa predstavlja njegovo bistvo. Vidimo, da so osnovni 

izvor socialnega kapitala torej ljudje, s katerimi posameznik vzpostavlja stike in z njimi 

vstopa v odnose. Strinjamo se lahko, da je stopnja socialnega kapitala odvisna od števila 

stikov in odnosov ter kvalitete in intenzivnosti teh odnosov. Vendar pa so človeški odnosi 

zelo kompleksni in heterogeni, zato je tudi socialni kapital teţko določljiva oziroma merljiva 

zadeva. 

Avtorji med izvore socialnega kapitala uvrščajo omreţja, formalna pravila, prepričanja … 

Omreţja – primarni izvor socialnega kapitala so socialne mreţe. Adler in Kwon (2000) 

govorita o zaprtih, odprtih in kompleksnih socialnih mreţah. V zaprtih mreţah je poudarek na 

razvijanju medsebojnih odnosov, sodelovalnih norm in zagotavljanju koristi znotraj mreţe. 

Osnovna funkcija je zagotavljanje (zaprtega) okolja, v katerem imajo člani iste ali zelo 

podobne norme, si med seboj zaupajo in sodelujejo. Za odprte socialne mreţe so odnosi manj 

intenzivni in bolj redki. Avtorja za ta pojav uporabita izraz 'strukturne luknje'. Socialne vezi 

ali odnosi so prisotni le med določenimi člani skupine oziroma mreţe, ne pa med vsemi. 

Prednost odprtih socialnih mreţ pa je večji pretok različnih informacij in dostop do bolj široke 

sfere informacij, kot pri zaprtih socialnih mreţah (prav tam). Kompleksne socialne mreţe pa 

vsebujejo elemente tako odprtih kot zaprtih socialnih mreţ. Količina socialnega kapitala je 

odvisna od poloţaja in statusa, ki ga ima posameznik v taki socialni mreţi (prav tam). 

Norme – so katalizator konekcij med ljudmi in hkrati kreirajo obligacije, ki se nanašajo na 

vzajemnost. Najpomembnejša norma je prav ta – vzajemnost. Posameznik pomaga drugemu 

subjektu pri doseganju cilja, hkrati pa ve, da s tem pomaga tudi sebi, saj mu bo ta usluga 
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nekoč povrnjena. Norma splošne vzajemnosti v članih skupine zmanjšuje egoistične vzgone 

(Adler in Kwon, 2000). 

Prepričanja – socialni kapital ne bo nastajal in ne more obstajati med ljudmi, ki nimajo enakih 

prepričanj. »Prepričanja se navezujejo na skupno vizijo, pričakovanja, solidarnost, izkušnje in 

razumevanje.« (Adler in Kwon, 2000, str. 99) 

Formalna pravila – zaradi svoje moči preoblikovanja sestave socialnih omreţij in vsebine 

socialnih vezi imajo lahko (pre)velik vpliv na norme in prepričanja (prav tam). 

 

2.5.3 RAVNI SOCIALNEGA KAPITALA 

 

Portes (2000, str. 58–60) govori o treh ravneh socialnega kapitala: mikroraven, mezoraven in 

makroraven. O teh treh ravneh je pisala tudi H. Iglič (2004). 

Mikroraven socialnega kapitala zaznamujejo intenzivne socialne povezave, ki se formirajo 

med ljudmi; posamezniki se poznajo daljša časovna obdobja, stiki med njimi so pogosti in 

temeljijo na občutkih varnosti in podpore. H. Iglič (2004) pravi, da na tej ravni govorimo 

predvsem o sorodstvenih in prijateljskih omreţjih. Socialni kapital na tej ravni veča občutke 

pripadnosti, pomaga odpravljati stiske in ovire, ki se pojavljajo v vsakdanu posameznika in 

veča posameznikovo pripravljenost sprejemanja drugih. 

Mezoraven definirajo šibke do srednje močne vezi, za njihov obstoj oseben ali intimen nivo ni 

nujen. So pa te vezi lahko dolgotrajne in pogoste. Take vezi se vzpostavljajo na delovnih 

mestih, znotraj lokalnih skupnosti, v prostovoljnih organizacijah, neformalnih skupinah 

znancev in prijateljev … Torej govorimo predvsem o vezeh s sodelavci, sosedi, člani društev 

… Nekatere izmed teh vezi se lahko zelo okrepijo, druge pa kljub pogostosti ostanejo precej 

šibke (Iglič, 2004). 

Makroraven zajema druţbo kot celoto in pokriva odnose med člani druţbe, ki se med seboj ne 

poznajo. Najbolj značilni so kratki in neintenzivni stiki. Socialni kapital na tej ravni se nanaša 

predvsem na anonimne ali potencialne vezi, poudarek je na vertikalnih odnosih, ki se 

izoblikujejo v druţbi. »Najpogosteje uporabljena kazalca socialnega kapitala na makro ravni 

sta generalizirano zaupanje (zaupanje v ljudi na splošno) in kolektivna identiteta (občutek 

pripadnosti in navezanosti na določeno kolektiviteto).« (Iglič, 2004, str. 158) Generalizirano 

zaupanje povečuje strpnost in sprejemanje v druţbi, kolektivna identiteta pa omogoča 

solidarnost in skupno reševanje problemov v druţbi. Ta oblika socialnega kapitala je zelo 

pomembna za razvoj druţbe, lahko govorimo o mreţi, ki tako ali drugače vključuje vse 

posameznike v druţbi in omogoča vplivanje na druţbeno politiko. 
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Iz zgoraj opisanih lastnosti ravni socialnega kapitala lahko vidimo, da je za mikroraven 

značilen predvsem povezovalni socialni kapital. Makroraven je pomembna za druţbo kot 

celoto, saj socialni kapital na tej ravni izoblikuje zaupanje v soljudi in daje občutek 

pripadnosti. Na mezoravni pa socialni kapital omogoča ustvarjanje priloţnosti, idej in inovacij 

… Številni teoretiki se strinjajo, da je za napredek najbolj pomembna mezoraven, saj 

preveliko kopičenje socialnega kapitala na mikroravni napredek ovira. 

 

2.5.4 SOCIALNI KAPITAL IN ISKANJE ZAPOSLITVE 

 

Glede na vse napisano, je jasno, da  je socialni kapital očitno pomemben dejavnik našega 

vsakdanjega ţivljenja. Gotovo večkrat odigra tudi ključno vlogo pri iskanju zaposlitve, torej 

tudi na trgu dela. Treba je izpostaviti bipolarni vidik delovanja socialnega kapitala na trgu 

dela. Ko oseba dobi zaposlitev zaradi svojega socialnega kapitala, je seveda neizogibno 

dejstvo, da je vsi ostali, ki so se potegovali za isto delovno mesto, niso dobili. Prav to 

področje pa zna biti občutljivo, saj socialni kapital hitro lahko zamenjata nepotizem ali 

korupcija, sploh v današnjih časih, ko na trgu dela poteka neusmiljen boj za vsako prosto 

delovno mesto. 

Zdi se, da ljudje, ki poznajo več ljudi, laţje pridejo do sluţbe ali do boljšega delovnega mesta 

in da je v bistvu bolj kot to, kaj posameznik zna, pomembno to, koga vse pozna. Človeški 

kapital in strokovne kvalifikacije so torej lahko sekundarnega pomena pri iskanju sluţbe. 

Granovetter (1973) je opravil raziskavo na populaciji, ki se je zaposlila na osnovi socialnih 

vezi, torej socialnega kapitala. Zanimalo ga je, ali je zaposlovanje potekalo uspešnejše preko 

šibkih ali močnejših socialnih vezi, in rezultati njegovega raziskovanja so pokazali, da je bilo 

pridobivanje delovnega mesta bolj učinkovito pri posameznikih, ki so se posluţevali šibkejših 

vezi. Prav tako je ugotovil, da je bila stopnja zadovoljenosti s pridobljenim delovnim mestom 

višja pri ljudeh, ki so delovno mesto pridobili preko šibkih socialnih vezi. 

Brook (2005) izpostavlja, da je za krepljenje socialnega kapitala pomembno sodelovanje v 

različnih organizacijah (politične, religiozne, volunterske, izobraţevalne, socialne …), saj le-

to človeku prinaša prednosti na dveh področjih: razvijanje in dopolnjevanje znanja (in 

pridobivanje novih znanj) ter širjenje in jačanje njegovega socialnega omreţja. Posebej 

poudarja pomen članstva v sindikatih. 

Lin, Ensel in Vaughn (1981) so pri svoji raziskavi pomena socialnih povezav pri iskanju 

zaposlitve določili tri predpostavke: 
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 široke in razvejane socialne mreţe človeku pomagajo zbrati več podatkov o 

določenem delovnem mestu; 

 verodostojnost človeka, ki ima vlogo posrednika pri iskanju zaposlitve, pomembno 

vpliva na odločitev delodajalca;  

 verodostojne in vplivne vezi se laţje najde izven posameznikovega najoţjega kroga 

socialnih vezi (preko šibkih vezi). 

S svojo raziskavo so potrdili vse tri hipoteze. 

Pelizzari (2004) je v svoji raziskavi ugotovil, da se neformalne socialne povezave pri iskanju 

delovnih mest v Evropi največkrat uporabljajo v Španiji, Portugalski, Grčiji, Italiji, Franciji in 

Nemčiji. Intenzivnost tega pojava je bistveno manjša Angliji in na področju Skandinavije. 

Hkrati je ugotovil, da so dela, ki jih prinašajo neformalne socialne povezave, finančno manj 

donosna kot tista, ki se jih pridobi preko formalnih socialnih povezav. 

Degli Antoni (2009) pa je predpostavil, da so lahko volunterske organizacije in zdruţenja 

izvor in posrednik tako človeškega kot socialnega kapitala. Med italijanskimi volunterji je 

opravil raziskavo s pomočjo anket in rezultati so pokazali, da delovanje v prostovoljnih 

organizacijah kaţe pozitivne rezultate pri različnih formah socialnega kapitala. Pozitivni 

učinki se najbolj kaţejo pri splošnem zaupanju, zaupanju v javne ustanove in pri širjenju 

socialnih mreţ. Ko so anketirani prostovoljci vstopali na trg dela in iskali sluţbo, so bistveno 

vlogo pri pridobivanju delovnega mesta odigrala znanja, ki so jih pridobili med opravljanjem 

volunterskega dela, in informacije, posredovane od ljudi, ki so jih anketiranci spoznali med 

svojim volunterskim udejstvovanjem. 

Australian institute of family studies je leta 2001 (Brook, 2005) izvedel raziskavo z namenom 

ugotavljanja povezave med socialnim kapitalom in zaposlitvenim statusom in prišel do 

naslednjih ugotovitev: 

 ljudje z močno razvejanimi socialnimi mreţami (veliko socialnega kapitala) so 

ponavadi zaposleni za polni delovni čas, 

 socialni kapital lahko veča razlike med ljudmi z nizkim druţbeno-ekonomskim 

statusom in ljudmi z visokim druţbeno-ekonomskim statusom. 

Nezaposleni imajo manj stikov in povezav s tistimi, ki imajo sluţbe. Pripadniki niţjih 

razredov so največkrat omejeni na stike in tkanje svojih socialnih omreţij s pripadniki istih 

razredov. Tudi če s pomočjo socialnega kapitala posameznik najde sluţbo, bo to najbrţ 

delovno mesto, ki bo 'ustrezalo' njegovemu druţbenemu razredu. Manj kvalitetno delovno 

mesto ponavadi pomeni tudi manj zasluţka in nizek druţbeni status. Isti princip delovanja 
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socialnega kapitala lahko apliciramo tudi na pripadnike višjih druţbenih razredov. S tega 

vidika lahko torej ugotovimo, da socialni kapital lahko botruje tudi ohranjanju oziroma 

poglabljanju druţbene neenakosti (Brook, 2005). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

Glavni namen mojega raziskovanja je preučevanje socialnega kapitala in njegovega pomena 

pri prehajanju mladih diplomantov druţbenih smeri na trg dela. Zanimajo me njihovo 

poznavanje pojma socialnega kapitala, kako oni ocenjujejo ter doţivljajo svoje neformalne 

socialne mreţe pri iskanju zaposlitve, koliko so vključeni v različna zdruţenja in kakšen 

pomen oni sami pripisujejo socialnemu kapitalu pri iskanju (prve) zaposlitve. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja. 

 Koliko mladi diplomanti druţboslovnih smeri poznajo koncept socialnega 

kapitala, njegove temeljne postavke oziroma kaj si predstavljajo pod pojmom 

socialni kapital? 

 Kolikšen pomen mladi diplomanti druţboslovnih smeri pripisujejo socialnemu 

kapitalu pri iskanju zaposlitve? 

 V katere socialne mreţe in zakaj so se mladi diplomanti druţboslovnih smeri 

vključevali med časom formalnega izobraţevanja (srednja šola/fakulteta)? 

 

3.3 VZOREC 

 

Uporabila bom neslučajnostni namenski vzorec. Opravila bom štiri intervjuje, in sicer bom 

intervjuvala dve osebi, ki nista imeli teţav najti zaposlitve po zaključenem študiju. Druga dva 

intervjuja bosta z osebama, ki imate teţave najti prvo zaposlitev. Vsem štirim intervjuvancem 

je skupno to, da so diplomanti druţboslovnih smeri.  

 

3.4 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT 

 

Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja bom iskala z deskriptivno metodo 

polstrukturiranega intervjuja. Na podlagi prebrane literature in virov sem pripravila okviren 

vprašalnik kot pomoč pri izvedbi pogovorov z intervjuvanci. Za to metodo sem se odločila 
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predvsem zato, ker hočem čim bolj slediti pripovedim intervjuvancev in se izogniti temu, da 

bi vodila celoten pogovor (intervju) točno ţe po vnaprej zastavljenih točkah. Vprašanja, ki 

sem jih pripravila, imajo predvsem funkcijo iztočnic in smernic za pogovor. 

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Vse pogovore bom s privoljenjem intervjuvanih oseb shranila tudi v digitalni obliki, kar mi bo 

omogočilo laţji dobesedni zapis intervjujev, ki jih bom lahko tudi večkrat poslušala in jih 

tako čim bolj natančno in poglobljeno analizirala.  

Vse štiri intervjuje bom obdelala s pomočjo kvalitativne obdelave podatkov. Izbrala sem 

induktivni pristop kodiranja, ki je bil reduktiven. Induktivni pristop mi bo omogočil, da bom 

skozi branje in kodiranje odkrivala pomembne teme, dimenzije pogovorov in kategorije. 

Kodiranje pa bo reduktivno, zato ker je moj namen reduciranje obseţnega gradiva na 

temeljne, ključne pojme. 

 

3.5.1 PRIMER KODIRANJA 

 

Tabela 4: Del kodiranega intervjuja z Betko 

 Kode 2. reda Kode 1. reda 

Kateri pogoji morajo biti, po tvojem mnenju, 

izpolnjeni, da človeka štejemo kot odraslega? 

Ammm, kot odraslega … ja prvo je to, da je, da pač 

ma neko starost ane, še kar nekaj nad dvajset, pol 

da ţe ima neke odgovornosti v ţivljenju ne, da ga 

to tud se mi zdi, da ga tko naredi mal bol odraslega. 

Am … Ja da, tko da ma ţe neke obveznosti, da sam 

skrbi za sebe ţe lahko, tko si jst predstavljam. 

 

 

 

Odrasel je tisti, ki ima nad 20 

let, odgovornosti in 

obveznosti v ţivljenju, skrb 

za samega sebe. 

 

 

 

 

Dojemanje 

sebe in 

odraslosti. 

Mislš ekonomsko/finančno? 

Ja, al pa ni čist nujno, lahko je tud en odrasu, da 

ţivi pri starših, je tud lahko ţe odrastu ane. Pa da 

skrbi za sebe, ampak tko … več stvari pomoje da 

lahko definira al pa tko, po moje to ja, da maš ţe 

ene odgovornosti v ţivljenju, da si ţe mal starejši, 

ja pa da si tud, da se lohk tud ti ţe ekonomsko 

preskrbiš. Tko te stvari mislm. 

 

Odrasel človek lahko ţivi pri 

starših in skrbi sam zase. 

 

Odraslost: odgovornosti v 

ţivljenju in ekonomska 

preskrbljenost. 

 

Dojemanje 

sebe in 

odraslosti. 

 

Dojemanje 

sebe in 

odraslosti. 

A se imaš za odraslo?  

Ja jst se mam za odraslo. 

 

Ima se za odraslo. 

Dojemanje 

sebe in 

odraslosti. 

Ali je na to vplivala kakšna življenjska 

prelomnica/situacija ali pa sklop nekih dogodkov? 

Ja mislm, da moraš it čez kšne, tko faze, da sam 

sebe tko, da se začutš, da si pa mal ţe dozorel. Ja 

prvo to, da greš čez ta šolski sistem, k si proti 

koncu, se mi zdi, da se počutš ţe mal bl zreuga. Pa 

 

 

 

 

 

Odraščanje skozi faze: greš 
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tud, da daš čez to puberteto, najstniške zadeve, 

razmišljanja, se mi zdi, da se pol kr ţe pozna na 

načinu razmišljanja, da mal drgač razmišljaš, pa tko 

da se začneš zanimat za take stvari…am, a veš da 

iščeš sluţbo, da iščeš ne vem kje boš ţivel, a veš da 

začneš razmišljat bolj na dolgi rok v ţivljenju da, 

tko k si še mlajši, te bl skrbi sam kaj bo jutr, pa 

naslednji teden ne, te ne zanima tolk kaj bo čez pet 

let. Da k si pa odrastu, se pa bl na dolgi rok, te pa 

ţe skrbi mogoče, gledaš tko mal bl daleč v 

prihodnost.  

čez šolski sistem, puberteta, 

iskanje sluţbe, iskanje, kje 

boš ţivel, razmišljanje na 

dolgi rok, razmišljanje o 

prihodnosti.  

 

Dojemanje 

sebe in 

odraslosti. 

Ali lahko opišeš svojo dosedanjo poklicno pot? 

Ja prvič sm začela delat kot dijakinja, k sm bla še v 

srednji šoli, na gimnaziji. Pa so bla to čist taka 

dijaška dela am, k sm jih najdla recimo prek 

študentskega servisa am kdaj mi je tud kdo kej 

zrihtu ne, če sm koga poznala pa je tko pol prek vez 

v bistvu. Sm pa delala tud čist taka priloţnostna 

dela, am od administrativnih del, do kšnih deljenja 

letakov aaa tud sm delala potem pa ţe v študjskih 

letih dost tud prodajala v tekstilni trgovini, ţivilski 

trgovini, delala sm velik promocije pa degustacije 

po trgovskih centrih am potem zadnja leta sem pa 

največ delala za eno podjetje k se ukvarja z 

organizacijo dogodkov in sm u bistvu bla kukr tud 

promotorka in hostesa pa pomagala sm pr 

organizaciji dogodkov v Supernovi, am pa tko 

največ sm v bistvu kej tko promocije degustacije, 

kar se tiče administracij sem enkrat delala na 

Minstrstvu za kmetijstvo pa na neki fundaciji sm 

nekaj pošiljala ene prošnje tko za donacije, tko am. 

Kar se tiče rednih zaposlitev pa še nism nč, to je 

blo vse sam prek študentskega servisa. 

 

 

Začela delati kot dijakinja, 

delo našla preko 

študentskega servisa ali 

preko vez. 

 

 

 

 

 

V študentskih letih prodajala 

veliko v tekstilni in ţivilski 

trgovini, promocije, 

degustacije, hostesa, 

organizacija dogodkov, 

administrativna dela. 

 

 

 

Vsa dosedanja dela preko 

študentskega servisa. 

 

 

 

(Ne)formalno 

izobraţevanje 

in delovne 

izkušnje. 

 

 

 

 

(Ne)formalno 

izobraţevanje 

in delovne 

izkušnje. 

 

 

 

(Ne)formalno 

izobraţevanje 

in delovne 

izkušnje. 

 

3.6 ANALIZA INTERVJUJEV 

 

Po kodiranju sem iz intervjujev dobila deset kod prvega reda: ţivljenjski poloţaj, dojemanje 

sebe in odraslosti, odnos do prihodnosti, pogled na druţbo, zaposlitev, socialni kapital, 

socialni kapital in zaposlitev, študij, (ne)formalno izobraţevanje in delovne izkušnje ter 

socialne mreţe. 

 

3.6.1 ANALIZA INTERVJUJA BETKA 

 

Tabela 5: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja z Betko 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Ţivljenjski poloţaj - stara 25 let; 

- zaključena gimnazija, 
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- FF, diplomirala iz pedagogike in andragogike; 

- FUDŠ, magisterij iz medkulturnega menedţmenta; 

- od septembra na zavodu za zaposlovanje; 

- socialna podpora; 

- ni še sama kupila nepremičnine; 

- s sestro ţivi v druţinskem vikendu, stroške si delita; 

- stanovanje kupili starši; 

- stabilen partnerski odnos; 

- otrok nima; 

- gimnazijski maturant; 

- prav dober uspeh na maturi; 

Dojemanje sebe in 

odraslosti 

- odrasel je tisti, ki ima nad 20 let, odgovornosti in obveznosti v 

ţivljenju, skrb za samega sebe; 

- odrasel človek lahko ţivi pri starših in skrbi sam zase; 

- odraslost: odgovornosti v ţivljenju in ekonomska preskrbljenost; 

- ima se za odraslo; 

- odraščanje skozi faze: greš čez šolski sistem, puberteta, iskanje 

sluţbe, iskanje, kje boš ţivel, razmišljanje na dolgi rok, 

razmišljanje o prihodnosti;  

- trenutno se nima za produktivno članico druţbe, ker je na zavodu; 

- počuti se ujeto, da nič ne more; 

- rada bi hodila v sluţbo, konkurenca je velika; 

- včasih slabe volje, počuti se neuporabno, ker je doma; 

Odnos do prihodnosti - ţivljenjski cilji so zadovoljstvo in sreča v ţivljenju, sluţba, ki ji je 

všeč, imela bi druţino, dobri odnosi z druţino in prijatelji, 

kvalitetno preţivljanje časa (hobiji);  

- trenutno je zelo negotova; 

- ne more načrtovati prihodnosti; 

- zaenkrat je prihodnost negotova; 

Pogled na druţbo - če bi imela sluţbo in povprečen, dober dohodek, bi si lahko 

oblikovala prihodnost po svoje; 

- pogodbe za določen čas; 

- dobro je, da imajo starši ţe nekaj, sam si danes teţko kaj ustvariš 

iz nič, tudi če ima ţe na začetku dobro sluţbo; 

- nepremičnine so zelo drage, teţko kaj kupiš; 

- vseeno misli, da slovenski sistem ni tako slab, je optimistična; 

- če bi dobila sluţbo, bi lahko dobro ţivela in si oblikovala ţivljenje, 

kakor bi hotela; 

- sistem premalo spodbuja to, da bi vsak lahko našel in delal to, kar 

ga res veseli; 

- mlad zaposlen par lahko kvalitetno ţivi, še posebej, če jima lahko 

starši pomagajo; 

- če si na zavodu ali pa moraš plačevati najemnino, zelo teţko kaj 

prihraniš in kaj ustvariš, rabiš veliko več časa; 

- mladi precej odvisni od popotnice staršev; 

Zaposlitev - pošilja prošnje za delo, pozitivnih odgovorov ni; 

- občasno dela preko študentske napotnice znanca; 

- prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot aktivna iskalka 

zaposlitve, na tri mesece razgovori z osebnim svetovalcem; 

- spremlja razpise na strani zavoda in se na primerne prijavlja, 

udeleţevanje delavnic in izobraţevanj financiranih s strani zavoda; 

- samoiniciativno pošiljanje prošenj; 

- sprašuje za sluţbe preko poznanstev; 

- iskanje dela prek zaposlitvenih agencij; 

- iskanje dela preko oglasov v medijih in socialnih omreţij 
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(Facebook) ter kariernih središč; 

- pomembno je, da ustrezaš pogojem razpisa, stopnja izobrazbe; 

- zdi se ji, da so izkušnje bolj pomembne kot stopnja izobrazbe; 

- idealna kombinacija: ustrezna stopnja izobrazbe in izkušnje; 

- povsod zahtevajo izkušnje; 

- zelo pomembno je, kako se odreţeš na razgovoru; 

- karizma, prepričljivost; 

- meni, da dobri govorci laţje dobijo sluţbo, tudi če nimajo 

izkušenj; 

- pri iskanju zaposlitve jo ovira pomanjkanje izkušenj; 

- naredila napako, da v času študija ni delala več v vzgoji in 

izobraţevanju; 

- v času študija premalo razmišljala o pomembnosti izkušenj pri 

iskanju sluţbe in sedaj to obţaluje; 

- pomembno, kako se odreţeš na razgovoru; 

- lahko bi delala več v vzgoji in izobraţevanju, da bi dobila izkušnje 

(obţaluje); 

- izbirati bi morala študentska dela iz svoje stroke; 

Socialni kapital - druţbeni kapital, ki ga ustvari druţba, socialni načini vedenja; 

- vsak ima dostop do socialnega kapitala; 

- vsak ima poznanstva, vzpostavljanje vezi in širina njegove 

socialne mreţe odvisna od iniciativnosti; 

- socialni kapital si večaš z aktivnim vključevanjem v druţbo, 

obiskovanje prireditev, zdruţenj, okroglih miz, sejmov, 

spoznavanjem različnih ljudi; 

- prednosti socialnega kapitala so sposobnost prilagajanja 

situacijam, več moţnosti v ţivljenju, več poznanstev, laţje do 

uspeha; 

- misli, da socialni kapital in socialni status nista nujno povezana;  

- socialni status je lahko podedovan ali pridobljen; 

- dober socialni status ne pomeni nujno veliko socialnega kapitala; 

- boljši socialni status pridobiš z mreţenjem; 

Socialni kapital in 

zaposlitev 

- meni, da posameznik z vezami laţje dobi zaposlitev; 

- večina znancev sluţbo dobila preko vez; 

- upa na redno zaposlitev v organizaciji, kjer dela preko študentske 

napotnice (na ta način spoznala direktorico); 

- upa na redno zaposlitev v zavodu, kjer dela sestra; 

- veze so zelo pomembne pri iskanju zaposlitve; 

- pomembna zanesljivost tistega, ki priporoči kandidata delodajalcu; 

- z mreţenjem lahko prideš do več razgovorov; 

- sestra ji je uredila razgovor v zavodu, kjer je sama zaposlena; 

- imaš več moţnosti za zaposlitev, te bolj opazijo, nisi samo številka 

v kupu prošenj; 

- zaposlovanje preko vez je malce nepravično do tistih, ki jih 

nimajo, ampak saj bi vsak izkoristil svoje veze; 

- če imaš ustrezno izobrazbo, zaposlitev preko vez ni sporna; 

- če bi imel moţnost, bi veze izkoristil vsak; 

- dela preko študentskega servisa dobila tudi s pomočjo vez; 

- večja odgovornost na delovnem mestu, če ga dobiš preko vez in 

poznanstev (predstavljaš še tistega, ki ti je priskrbel sluţbo); 

- ţe bila izključena iz zaposlitvenega postopka zaradi poznanstva 

drugega kandidata z direktorico; 

- prijatelji pomagali pri iskanju študentskih del; 

- sestra uredila razgovor v zavodu, kjer je sama zaposlena; 

Študij - zdi se ji, da je med študijem in trgom dela velik prepad; 
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 - na Filozofski fakulteti je preveč teorije in premalo prakse; 

- na fakulteti premalo priprave na vstop na trg dela; 

- pred vpisom ni vedela, kam bi šla; 

- všeč ji je bil informativni dan na FF; 

- vpliv starejše sestre; 

- hitra odločitev; 

- danes bi se odločila za drug študij; 

- vidika zaposljivosti ni upoštevala pri izbiri študija;  

- informativni dnevi bi morali vsebovati več informacij o 

zaposljivosti profila, višini dohodka … 

- če bi bilo informacij več, bi se najbrţ marsikdo drugače odločil; 

- ni ji ţal za izbiro študija, ker jo je zanimalo, dal ji je širino, vplival 

na osebni razvoj; 

- kar se tiče poklicne poti, ji je ţal; 

- med izobraţevanjem ni bila vključena v nobeno 

zdruţenje/društvo/organizacijo (to dojema kot napako); 

(Ne)formalno 

izobraţevanje in 

delovne izkušnje 

- začela delati kot dijakinja, delo našla preko študentskega servisa 

ali preko vez; 

- v študijskih letih prodajala veliko v tekstilni in ţivilski trgovini, 

promocije, degustacije, hostesa, organizacija dogodkov, 

administrativna dela; 

- vsa dosedanja dela preko študentskega servisa; 

- razmišlja o prostovoljnem delu, z namenom nabiranja izkušenj; 

- razmišlja o prostovoljnem delu, da bi pridobila izkušnje; 

- dela preko študentskega servisa dobila tudi s pomočjo vez; 

- med študijem dva tedna pedagoške in andragoške prakse (zelo 

malo); 

- prakso (OŠ) izbrala na podlagi oddaljenosti od doma; 

- praksa prekratka, teţko si kaj potegnil iz nje; 

- preko prakse ni vzpostavila pomembnih kontaktov za iskanje 

zaposlitve; 

- ni opravljala prostovoljnega dela; 

- precej delala preko študentskega servisa (v zadnjih letih študija 

več); 

- za študentsko delo se je odločala  predvsem na podlagi plačila; 

- s študentskim delom pridobila nova znanja/izkušnje/spretnosti, 

vendar niso povezana z njeno stroko; 

- preko študentskega dela pridobila pomembne kontakte za 

pridobitev zaposlitve; 

- študentsko delo potencialna redna zaposlitev; 

Socialne mreţe 

 

- ni vključena v nobeno zdruţenje/društvo/organizacijo; 

- pomembni socialni stiki: druţina, prijatelji, sodelavci; 

- pomembno se ji zdi vzdrţevati stike, zaradi moţnosti zaposlitve; 

- odnosi z druţino in prijatelji zelo vplivajo na kakovost ţivljenja in 

zadovoljstvo; 

- ena najbolj pomembnih stvari v ţivljenju je varen dom, prijetni 

odnosi, kamor se vračaš; 

 

 

ŢIVLJENJSKI POŢAJ 

Betka je stara 25 let, zaključila je gimnazijo, nato je diplomirala iz pedagogike in andragogike 

na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Potem je opravila tudi magisterij iz medkulturnega 

menedţmenta. Od septembra je na zavodu za zaposlovanje in prejema socialno podporo. 
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Sama še ni kupila nepremičnine, trenutno ţivi na druţinskem vikendu (lastniki starši) s svojo 

sestro, s katero si delita stroške. Pravi, da je v stabilnem partnerskem odnosu, otrok nima. 

DOJEMANJE SEBE IN ODRASLOSTI 

Zase pravi, da je odrasla. Na splošno meni, da je odrasel tisti, ki ima nad 20 let, lahko še ţivi 

pri starših, vendar ima odgovornosti in obveznosti v ţivljenju, skrbi sam zase ter »da se lohk 

tud ti že ekonomsko preskrbiš«. Zdi se ji, da greš v odraslost skozi faze: šolski sistem, 

puberteta, iskanje sluţbe, kje boš ţivel, »a veš da začneš razmišljat bolj na dolgi rok v 

življenju da, tko k si še mlajši, te bl skrbi sam kaj bo jutr, pa naslednji teden ne, te ne zanima 

tolk kaj bo čez pet let. Da k si pa odrastu, se pa bl na dolgi rok, te pa že skrbi mogoče, gledaš 

tko mal bl daleč v prihodnost.« Trenutno se nima za produktivno članico druţbe, »ker sem na 

zavodu in se mi zdi, da sem nekako ujeta in nč ne morem, am k tko a veš, ni čist sam od mene 

odvisno a veš.« Izrazi ţeljo, da bi rada hodila v sluţbo »sam a veš, je velik brezposelnih, pa je 

tud zlo velka zato konkurenca.« Vse to jo spravlja v slabo voljo: »se počutm, da sm čist a veš 

ne neuporabna ne … tko k sm pač doma.« 

ODNOS DO PRIHODNOSTI 

Betkini glavni ţivljenjski cilji so zadovoljstvo in sreča v ţivljenju, sluţba, ki bi ji bila všeč, 

imela bi druţino, dobre odnose z druţino in prijatelji, pomembno ji je tudi kvalitetno 

preţivljanje časa, »da ne bi postal neki rutina vse, ampak da bi se tud mal tko kšne hobije 

mela tko. To so moji cilji, da bi znala tud mal uživat, ne sam tko delat.« Trenutno je zelo 

negotova, ker ne dobi sluţbe, zato tudi še ne more načrtovati prihodnosti (»Zaenkrat je bl 

negotova ta prihodnost no … si pol tko mal negotov k neveš tud točn ne kako bo zdej šlo na 

boljš al bo isto potem tud ne moreš kej preveč načrtvat še.«). 

POGLED NA DRUŢBO 

Betka meni, da bi si lahko oblikovala prihodnost po svojih ţeljah, če bi imela sluţbo in 

povprečen, dober dohodek (»če bi tko dobila za svojo stopnjo in mislm, da bi si lahko, am, 

oblikvala po svoje prihodnost«). Meni, da so mladi precej odvisni od popotnice staršev in da 

si sam »dons bl težko kej iz nule ustvarš tud če maš recimo že na začetku dost vredu službo«, 

saj imamo zelo drage nepremičnine in teţko kaj kupiš, poleg tega so pogoste tudi pogodbe za 

določen čas in »potem nevem točno kako je s krediti«. Ona meni, da je laţje zaposlenemu 

paru, ki ima pomoč od staršev (»tisti k tko lahko takoj dobijo službo, pa recimo potem če sta 

že dva, sej to je že kr neki denarja, pa da maš mogoče še kej od staršev, se mi zdi da lahko čist 

lepo živiš«). Se pa zaveda, da je zelo teţko, če si brezposelen ali pa moraš vse ustvariti sam, 

brez pomoči staršev, saj če »začneš s kakšnim podnajemom se mi zdi ful težko pol, kej na 

šparaš al pa ustvarš kej, več tko, da zlo pol rabš, velik časa ne.« Zase pravi, da je optimistična 
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in da slovenski sistem ni tako slab (»Jst ne gledam tok slabo, tko na slovenski sistem, k dost k 

slišm, govorijo ne kok se tuki nč ne da pa tko, jst še nism, sm še kr optimistična no. Mislm, da 

če bom dobila službo, da bi lohk tuki čist vredu žvela pa si oblikvala življenje tko kukr bi hotla 

recimo.«). Kritična je pa do tega, da sistem premalo spodbuja to, da bi vsak lahko našel in 

delal to, kar ga res veseli (»mislm, da bi ljudje tko lahko ful bl užival v delu, če bi res vsak 

najdu uno kar njega veseli in tuki pol da bi se to mal bl podpiral da bi res lahko vsak vsaj 

prbližn v tem uspel«).  

ZAPOSLITEV 

Betka je brezposelna in je od septembra prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje kot aktivna iskalka zaposlitve, na tri mesece pa ima razgovore z osebnim 

svetovalcem. Spremlja razpise na strani zavoda, oglase zaposlitvenih agencij, oglase v 

medijih in socialnih omreţjih (Facebook) in se na primerne prijavlja, prošnje pošilja tudi 

samoiniciativno (»Začela sem tud kr sama pošiljat prošnje, tud če ni razpisa, ker mi je to tud 

svetoval ta moj osebni svetovalec«). Udeleţuje se tudi delavnic in izobraţevanj, ki jih 

organizira zavod. Za sluţbe sprašuje tudi preko poznanstev (»probam tud prek kšnih 

poznanstev ane, vprašam tko če kje kej vejo, da kej rabjo.«). 

Trenutno dela na črno, preko napotnice nekoga drugega. »Zdej mam edin to srečo, da še vseen 

delam, tko na vsake tok za to podjetje k sm omenla nazadnje za organizacijo dogodkov. Samo 

delam pa na napotnco od enga k ma še študentski status ne, tko da mi tko nakazujejo denar, 

ker če ne ne bi mogla več, a veš, k nimam več statusa.« 

Pri iskanju sluţbe se ji zdi pomembno, da ustrezaš pogojem razpisa, da imaš ustrezno stopnjo 

izobrazbe. Betka meni, da so izkušnje morda še bolj pomembne kot stopnja izobrazbe 

(»čeprou že skor bl se mi pa zdi, tud da so pomembne izkušnje. Se mi zdi, v zadnje času, da so 

skor že bol  pomembne kot stopnja izobrazbe. Medtem, ka če maš ti diplomo, pa da nimaš 

izkušenj, pa, nevem.«), saj povsod zahtevajo izkušnje ţe v razpisih. Pravi, da je najbolj 

idealno, če imaš ustrezno izobrazbo in izkušnje.  

Zase pravi, da ji največjo oviro pri iskanju zaposlitve predstavlja pomanjkanje izkušenj, sama 

pravi: »vem da sm nrdila tud jst to napako, k sm v času študija delala sam dela, k so mi bla na 

dosegu … bi mogla v bistvu mau bl v vzgoji in izobraževanju že prek študenca delat …« 

Kasneje v intervjuju še enkrat omeni, da ji je ţal, da v času študija ni izbirala del v vzgoji in 

izobraţevanji, »da bi lahko poteglna vn izkušnje … iz tega«. V času študija ni razmišljala o 

pomembnosti izkušenj pri iskanju sluţbe in sedaj to obţaluje, pravi »bi mogla mau bl tko 

gledat, da je v moji stroki.« 
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Dvakrat je poudarila, da se ji zdi zelo pomembno, kako se odreţeš na zaposlitvenem 

razgovoru, »če si tak, karizmatičn … se mi zdi, da bi tud znau kdo koga prepričat … poznam 

kšne ljudi k so zlo taki govorci, ne … in se mi zdi, da bi tud tko, brez izkušenj marsikej lažji 

dobil.« 

SOCIALNI KAPITAL 

Betka je suvereno odgovarjala na vprašanja o socialnem kapitalu. Socialni kapital je po 

njenem mnenju »… družbeni kapital, ki ga ustvari ena družba … socialni načini vedenja.«  

Do socialnega kapitala lahko dostopa vsak član druţbe, saj ima vsak neka poznanstva, širina 

njegove socialne mreţe pa je odvisna od tega, »kok bo on inciativen«. Socialni kapital si lahko 

večaš z aktivnim vključevanjem v druţbo, obiskovanje prireditev, zdruţenj, okroglih miz, 

sejmov, spoznavanjem različnih ljudi. Zdi se ji, da so najbolj pomembne prednosti socialnega 

kapitala v tem, da ima tak človek dobre sposobnosti prilagajanja, več moţnosti v ţivljenju, 

več poznanstev in tako laţje pride do uspeha. Socialni kapital in socialni status se ji ne zdita 

nujno povezana. Meni, da dober socialni status, ki ga lahko podeduješ, ne pomeni nujno 

veliko socialnega kapitala, »če sam pridobiš ta socialni status, morš it čez vse to mogoče 

mreženje in to pol maš.« 

SOCIALNI KAPITAL IN ZAPOSLITEV 

Večina njenih znancev je dobila zaposlitev preko vez, zato je Betka prepričana, da 

posameznik z veliko socialnega kapitala laţje pride do sluţbe. Meni, da so veze zelo 

pomembne pri iskanju zaposlitve in tudi sama upa na redno zaposlitev preko vez v 

organizaciji, kjer dela preko študentske napotnice (»delam zj pr tem za organizacijo 

dogodkov… lih zadnč mi je ta direktorca rekla, da šir svojo dejavnost, da če bo slučajno 

potreba še po enem delavcu, da bi mogoče vzel mene. Čeprou, nism jst lih ta stroka, ampak se 

poznamo od prej, nekako sm se izkazala kt dobra študentka in bi me dal tja v pisarno. Tko da, 

spet ane, veze. Če nebi jst tle delala prek študenca, nebi to sploh bla opcija.«) ali v zavodu, 

kjer dela sestra (»Potem recimo, tud v zavodu, kjer dela sestra, imam najbrž zarad nje mal več 

šans, kokr bi jih mela, če ne bi prou nobenga poznala.«). 

Misli, da je delodajalcu pomembna zanesljivost tistega, ki priporoči kandidata delodajalcu. 

Z mreţenjem lahko prideš do več razgovorov (»tud jst sm bla na enmu razgovoru, v zavodu, 

kjer dela moja sestra, pa najbrž ne bi bila, če je ne bi poznala«) in imaš več moţnosti za 

zaposlitev, saj te bolj opazijo, »kokr pa če je tm pok prošn … pa si bl ena številka … « 

Betka meni, da je zaposlovanje preko vez  malce nepravično do tistih, ki jih nimajo, ampak da 

bi vsak izkoristil svoje veze, če bi imel moţnost. Zdi se ji, da če imaš ustrezno izobrazbo, 

zaposlitev preko vez ni sporna (»če pa si ti ustrezn za delovno mesto in imaš neko vezo … 
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mislm, da bi to vsak izkoristu …«). Če bi sluţbo dobila preko vez in poznanstev, bi do nje 

čutila večjo odgovornost (»Ja, ful … ma tko se mi zdi, da bi s tem v bistvu predstavlala še 

tega, k mi je zrihtu službo, ne.«). Betka je mnenja, da bi vsak izkoristil veze za pridobitev 

sluţbe, če bi imel moţnost, tudi sama je kar nekaj del preko študentskega servisa dobila s 

pomočjo vez. V zaposlitvenem postopku je ţe bila izključena zaradi poznanstva drugega 

kandidata z direktorico (»Ja, k sm  bla na razgovoru v zavodu, kjer dela sestra, so mi že rekl, 

da sm sprejeta, potem so pa umaknil … mi je sestra rekla, da je direktorca pol zaposlila ene, 

k jih je poznala. Tko da to bi blo to, ja.«). 

ŠTUDIJ 

Betka pred vpisom na fakulteto ni vedela, kako bi se odločila. V času njene srednje šole je 

starejša sestra študirala pedagogiko, zato jo je ta smer začela zanimati tudi njo. Šla je na 

informativni dan na Filozofsko fakulteto in se odločila, da se bo vpisala na študij pedagogike 

in andragogike. Odločitev je sprejela zelo hitro. Danes bi se odločila za drug študij, čeprav ji 

glede izbire ni ţal, saj ji je študij dal širino in vplival na osebni razvoj (izbiro obţaluje, kar se 

tiče moţnosti zaposlitve). Vidika zaposljivosti pri izbiri študija ni upoštevala. Meni, da bi 

morali na informativnih dnevih predstaviti več informacij o zaposljivosti profila in višini 

dohodka, tako bi se marsikdo drugače odločil.  

Zdi se ji, da je med študijem in trgom dela velik prepad (»da je študij, kr ena čist druga sfera 

kokr trg dela, se mi zdi, da je tle kr en prepad«), da je bilo na fakulteti premalo priprave na 

vstop na trg dela (»držal tistih svojih tem, niso nikol omenjal, kako bo pa pol na trgu dela, pa 

kaj mormo pazit, pa tko … res nam niso, no. Tko da to bi res lahko mal bl, no.«). Na 

Filozofski fakulteti je preveč teorije in premalo prakse (»k mi smo mel sam dvotedensko 

prakso v prvem letniku, pr ns je bla to ful velka kritika, ja … da je čist preveč teorije in čist 

premau prakse … to je filozofska, ne … pr nas, mislim, da je blo to zlo slabo, da bi nas lahko 

mau več vklučl. Mogoče, da bi šli še mau več institucij pogledat, da bi, tko…«). 

V času študija se ni vključila v nobeno (ne)formalno zdruţenje, kar dojema kot napako (»to je 

bla tud moja napaka, jst nism bla tok aktivna študentka … jst sm bl tko … da nardim izpite, pa 

tko… tko da ja, nism.«). 

(NE)FORMALNO IZOBRAŢEVANJE IN DELOVNE IZKUŠNJE 

Betka je preko študentskega servisa začela delati kot dijakinja, delo je našla preko 

študentskega servisa ali preko vez (»Sm pa delala tud čist taka priložnostna dela, am od 

administrativnih del, do kšnih deljenja letakov«). V času študija je veliko delala v tekstilni in 

ţivilski trgovini, promocije, opravljala je promocije in degustacije, administrativna dela in 

organizirala dogodke. Za študentsko delo se je odločala predvsem na podlagi plačila. S 
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študentskim delom je pridobila nova znanja/izkušnje/spretnosti, vendar niso povezani z njeno 

stroko (»recimo, znala bi zdj delat v trgovini, pa recimo, mau se mi zdi, da sm tud za 

marketing prdobila, ammm … zarad teh organizacij, pa to. Kar spet ni glih v moji stroki, 

ne…«). Preko študentskega dela je pridobila pomembne kontakte za pridobitev zaposlitve 

(»direktorca omenla zdj, če se bo kej iskal, da bi mogoče mene zaposlil«), tako da bi to 

študentsko delo lahko bila potencialna redna zaposlitev. 

Betka je izpostavila, da je imela pedagoške in andragoške prakse zelo malo, samo dva tedna, 

zaradi tega bi tudi teţko kaj odnesla od nje (»glih zato, k smo mi mel tok kratko prakso, se mi 

zdi, da si glih vidu, pa šou, ane. Da si bl težko kej iz tega tud pol kej potegnu«), prav tako ni 

vzpostavila nobenih pomembnih kontaktov za iskanje zaposlitve. Prakso na OŠ je izbrala na 

podlagi oddaljenosti od doma (»v bistvu sem čist tko gledala … take … praktične vidike …«). 

Prostovoljnega dela Betka ni nikoli opravljala, dvakrat pa je tekom intervjuja izpostavila, da 

razmišlja o prostovoljnem delu, da bi pridobila izkušnje (»Prostovoljno nism nč delala, am, 

sem pa tud o tem zdej začela o tem razmišljat, da bi si tko ne, pridobila še kkšne več 

izkušenj«). 

SOCIALNE MREŢE  

Betka tudi trenutno ni vključena v nobeno (ne)formalno zdruţenje. Zanjo pomembne socialne 

mreţe so druţina, prijatelji in sodelavci (delo preko študentskega servisa), predvsem s 

slednjimi se ji zdi pomembno vzdrţevati stike zaradi moţnosti zaposlitve (»tud pomembno, 

da vzdržujem z njimi stike, da bi me vzel, če bi se ponudlo kšno prosto delovno mesto…«). Zdi 

se ji, da odnosi z druţino in prijatelji »zlo vplivajo na tvojo kakovost življenja, pa 

zadovoljstvo«. Zanjo je ena najbolj pomembnih stvari v ţivljenju »varen dom, prijetne dobre 

odnose, kamor se vračaš in ti bo vedno dobr, tud če maš slb dan, če maš dobr dan«. 

 

3.6.2 ANALIZA INTERVJUJA AJDA 

 

Tabela 6: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja z Ajdo 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Ţivljenjski 

poloţaj 

- stara 30 let; 

- zaključena srednja šola; 

- socialna pedagogika, PEF; 

- starševski in otroški dodatek; 

- ni še sama kupila nepremičnine; 

- z moţem in otrokom ţivijo pri moţevih in njenih starših (plačujejo za 

stroške); 

- je v stabilnem partnerskem odnosu; 

- ima otroka; 

- gimnazijski maturant; 

- odličen uspeh na maturi; 
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- socialna pedagogika, univerzitetni diplomirani socialni pedagog, sedma 

stopnja; 

Dojemanje sebe 

in odraslosti 

- odraslost: zaključena izobrazba, izpolnjen starostni kriterij, ţivi na 

svojem, je zaposlen, samostojnost, skrb zase; 

- v vseh pogojih se nima za odraslo, ker nima zaposlitve; 

- ima se za odraslo, saj je veliko odraslih danes brez zaposlitve; 

- zdaj ko ima otroka, mora skrbeti še za nekoga drugega; ni prelaganja 

odgovornosti; 

- nima se za produktivno članico druţbe, ker ne plačuje davkov; 

- če bi imela zaposlitev, bi lahko veliko dobrega ponudila druţbi; 

Odnos do 

prihodnosti 

- ţivljenjski cilji so zaključiti prekvalifikacijo za vzgojiteljico predšolske 

vzgoje, dobiti sluţbo na tem področju ali socialnopedagoškem; 

- ima cilje, načrte; 

- prihodnost svetla; 

- sprašuje se, kako bo svoje cilje in načrte uresničila, ali bo lahko dobila 

zaposlitev; 

- namen ima se še naprej učiti, izpopolnjevati, izobraţevati; 

Pogled na 

druţbo 

- druţbeni pogoji se zaostrujejo, teţko dobiti kredit, zaostreni pogoji za 

opravljanje pripravništev – ne more narediti strokovnega izpita, ki je eden 

pomembnih pogojev za vstop na trg dela; 

- programi za izboljšanje pogojev so neuporabni, neţivljenjski; 

- druţba ji nudi premalo moţnosti za doseganje njenih ciljev; 

- posameznikove lastne sposobnosti so pomembne, a niso dovolj; dobiti 

moraš priloţnost, da jih lahko pokaţeš; 

- mladi danes nimajo dovolj moţnosti, saj je teţko priti do lastnega 

zasluţka, do zaposlitve; 

Zaposlitev - redno bila zaposlena v zasebnem varstvu, odpoved iz poslovnih razlogov; 

- imela sluţbo za nedoločen čas (8 mesecev); 

- zaposlitev je iskala preko pošiljanja prošenj; 

- prvo redno zaposlitev je dobila, ko je med opravljanjem varstva srečala 

osebo, ki jo je zaposlila (ponudila se je sama); 

- ko vidiš priloţnost, jo zagrabiš; 

- pri iskanju sluţbe je pomembno znanje, motiviranost, pripravljenost 

veliko delati za malo denarja; 

- pri iskanju zaposlitve jo ovira starost, pomakanje formalnih, uradnih 

delovnih izkušenj; 

- do zaposlitve, ki jo je imela, je prišla sama; 

Socialni kapital - socialni kapital so vsa poznanstva, prijateljstva, takšni in drugačni odnosi, 

ki ti lahko pridejo prav; 

- vzajemnost odnosov; 

- dostop do socialnega kapitala ima vsak človek, odvisno tudi od njegovih 

sposobnosti in socialne spretnosti; 

- socialni kapital povezan z druţbenim razredom posameznika; 

- med razredi se da prehajati, če imaš veliko sposobnosti; 

- kdor ima več ekonomskega kapitala, ima tudi več socialnega kapitala; 

- socialni kapital si večaš s komunikacijo z ljudmi, odprtostjo za različna 

poznanstva, izmenjevanje uslug, vzajemna pomoč; 

- uporaben na vseh področjih ţivljenja, pri zaposlitvi, na banki, doseţeš 

kakšno ugodnost; 

- imela moţnost za zaposlitev, vendar zaradi nedokončane fakultete ni 

prišla do sluţbe, ostali kandidati izpolnjevali več formalnih pogojev; 

Socialni kapital 

in zaposlitev 

- posameznik z vezami laţje dobi zaposlitev; 

- sluţba kot prijateljska usluga; 

- pri vstopu na trg delovne sile so bolj pomembna poznanstva kot 

izobrazba, delovne izkušnje; 
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- delodajalcem so pomembnejša priporočila od razgovorov, odvisno od 

zaposlitve; 

- z mreţenjem pridobiš informacije o neobjavljenih delovnih mestih, 

kakšno je delovno mesto, kakšna je klima; 

- zaposlovanje preko vez je realnost današnjega časa; 

- zaposlitev preko vez ni moralno sporna, če je kandidat dokaţe, da je 

primeren;  

- če sluţbo preko vez dobijo neprimerni, strokovno neusposobljeni 

kandidati, potem je moralno sporno; 

- če dobiš sluţbo preko vez, imaš odgovornost do tistega, ki te je priporočil; 

- na delovnem mestu se moraš izkazati v vsakem primeru, ne glede na to, 

kako sluţbo dobiš; 

- ne ve, ali je bila ţe kdaj izločena iz zaposlitvenega postopka zaradi vez 

drugega kandidata, tega po navadi ne izveš; 

- socialne stike bi za pridobitev sluţbe uporabila, če bi imela moţnost; 

Študij 

 

- med šolanjem ni dobila realne predstave o svojem bodočem poklicu; 

- med šolanjem se je spoznala s konceptom socialnega kapitala; 

- spodbujanje mreţenja in poudarjanja lastnih močnih točk; 

- študij izbrala zaradi veselja do dela z ljudmi; 

- vidika zaposljivosti ni upoštevala, kar ji je sedaj ţal;  

- če bi še enkrat izbirala, bi izbrala študij predšolske vzgoje; 

- izbrala bi študij predšolske vzgoje zaradi veselja do dela, ne zaradi 

zaposljivosti; 

(Ne)formalno 

izobraţevanje in 

delovne izkušnje 

- veliko neformalnih delovnih izkušenj; 

- 6–7 let delala promocije; 

- delo preko študentskega servisa, animatorka, varuška, delavnice (10 let 

izkušenj); v tem se je najbolj našla; 

- varstva otrok (študentsko delo) je dobila po priporočilih in vezah; 

- na fakulteti je imela obvezno prakso (2. in 3. letnik) po en mesec; 

- za prakso se je odločala na podlagi zanimanja; 

- Med opravljanjem prakse pridobila vtise, kako delo poteka, veliko znanja 

ni pridobila; 

- preko prakse vzpostavila dobre odnose, ni vzdrţevala stikov; 

- obvezno prostovoljno delo v sklopu študija, nima dobrih izkušenj; 

- prostovoljno delo v društvu: delavnice za mlade v osnovnih šolah 

(ozaveščanje); 

- prostovoljno delo: eno leto, dvakrat na teden; 

- prostovoljno delo je morala opravit, spoznavanje novega načina dela, 

pridobivanje novih izkušenj; 

- med prostovoljnim delom pridobila izkušnje vodenja delavnic in kako 

delovati v skupini; 

- preko prostovoljnega dela je vzpostavila stike, vendar jih ni vzdrţevala; 

- dve leti nazaj: prostovoljka v organizaciji;  

- kot prostovoljka se je dogovarjala o zaposlitvi za določen čas, ni še imela 

diplome, zaposlili so nekoga z diplomo; 

- različna študentska dela v srednji šoli: ankete, deljenje letakov, delo v 

kuhinji,vsako poletje delala en mesec; 

- študentska dela na fakulteti povezana z njenim študijem: varstva in 

delavnice; 

- v času študija veliko delala promocije, prenehala zaradi študija; 

- med študentskim delom pridobila  pomembne izkušnje in znanja (prvi 

stiki; oceniti posameznika, da prilagodiš komunikacijo; komunikacija s 

starši); 

- če bi hotela delati promocije, bi lahko uporabila stike, ki jih je pridobila 

med študentskim delom; 
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Socialne mreţe 

 

- v času izobraţevanja je bila vključena v delavnice za mlade in v 

prostovoljno društvo (delavnice za otroke); 

- v tem prostovoljnem društvu 10 let, vzdrţuje neformalne stike, 

poizveduje za sluţbo; 

- v prostovoljno društvo se je vključila najprej zaradi obveznega 

prostovoljnega dela in ţelje po novih izkušnjah; 

- v prostovoljnem društvu spoznala delo na delavnicah (organizacija, 

izvedba); spoznala veliko staršev in otrok, različne pristope; 

- v prostovoljnem društvu spoznala ljudi, ki bi jih lahko pomagali do 

sluţbe; 

- članica prej omenjenega prostovoljnega društva; 

- pomemben krog ljudi zanjo je spoznala na izobraţevanju za pomočnika 

vzgojitelja predšolskih otrok kot prekvalifikacija; 

- vključila se je tudi v socialno omreţje LinkedIn; 

- pomemben krog ljudi so tudi prijatelji; 

- pomen teh socialnih mreţ: moţnost za zaposlitev, druţenje, vzdrţevanje 

stikov; 

- njej pomembne socialne mreţe ji  še niso pomagale pri iskanju zaposlitve; 

 

ŢIVLJENJSKI POLOŢAJ 

Ajda je dopolnila 30 let, obiskovala je gimnazijo, po kateri je zaključila študij socialne 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sluţbe nima, trenutno je na porodniškem 

dopustu, kot svoje prihodke navede starševski in otroški dodatek (»Trenutno mam starševski 

dodatek, pa otroški dodatek, no, ampak to je za otroka.«). Se tudi izobraţuje, rada bi 

dokončala prekvalifikacijo za vzgojitelja predšolskih otrok. Je poročena, torej v stabilnem 

partnerskem odnosu. Sama oziroma skupaj z moţem še ni/-sta kupila nepremičnine, njen 

odziv na to vprašanje je bil zelo slikovit (»Sanja svinja kukurus.«). Trenutno stanovanjski 

problem rešujeta tako, da nekaj časa ţivita pri njenih, nekaj časa pa pri moţevih starših, 

obojim plačujeta za stroške bivanja. Lahko torej sklepamo, da lastnega doma nimata.  

DOJEMANJE SEBE IN ODRASLOSTI 

Ajdini kriteriji za to, da nekoga štejemo za odraslega, so naslednji: zaključena izobrazba, 

izpolnjen starostni kriterij (ne opredeli kriterija s številko), ţivi na svojem, je zaposlen, 

samostojnost, skrb zase. Najprej reče, da se nima povsem za odraslo, ker nima zaposlitve, 

nato pa se popravi, da se ima vseeno za odraslo, saj »v dandanašnjem času bit brez zaposlitve 

tud ni … jih je kr precej. Tko.« Kot kriterij za odraslost izpostavi tudi skrb za svojega otroka: 

»Ja zdj k mam svojga otroka. Zej pa res morš še za nekoga druzga skrbet, ne, k ni tega … 

bom jutr … to moraš. Takoj, zdej, tukej.«  

Trenutno se nima za produktivno članico druţbe, ker ne plačuje davkov, če pa bi sluţbo 

imela, bi lahko druţbi ponudila veliko dobrega (»Zdj trenutno, ko ne plačujem davkov, pač 

nisem. Drugač bi pa imela velik dobrega za ponudit družbi ane, pač … ob tem, ko bi se 

zaposlila.«).  
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ODNOS DO PRIHODNOSTI 

Kot svoje ţivljenjske cilje Ajda izpostavi zaključek prekvalifikacije za vzgojiteljico 

predšolske vzgoje in pa dobiti sluţbo na tem ali pa socialnopedagoškem področju. Sprašuje 

se, kako bo svoje cilje in načrte uresničila, kot pogoj za uresničitev teh ciljev vidi pridobitev 

sluţbe (»Vprašanje pa zdj, kako bom te cilje lahko vključla v nek sistem … ali bom dobila 

zaposlitev in tko naprej, ne …«). Še naprej se namerava učiti, izpolnjevati in izobraţevati. 

Svojo prihodnost (kljub negotovemu poloţaju) doţivlja kot svetlo. 

POGLED NA DRUŢBO 

V opisovanju svojega pogleda na druţbo pravi, da se druţbeni pogoji zaostrujejo, da se 

zaostrujejo pogoji za pridobivanje kreditov, hkrati pa se zaostrujejo pogoji za opravljanje 

pripravništev (v njenem konkretnem primeru je teţava v tem, da je ţe bila zaposlena in da je 

stara nad 29 let; to ji onemogoča, da bi opravljala pripravništvo in potem lahko opravljala 

strokovni izpit). Precej kritičen je njen pogled na odziv programske politike na trenutno 

situacijo (»… kaj nej rečem … se mi zdi … če so že kšni programi za izboljšanje pogojev, da 

so neuporabni … neživljenjski …«). Smatra, da ji druţba nudi premalo moţnosti za doseganje 

njenih ciljev. Za posameznikove lastne sposobnosti meni, da so zelo pomembne, vendar pa je 

mnenja, da niso dovolj za doseganje ciljev, saj »te sposobnosti moraš nekje pokazat. In moraš 

dobit priložnost, da jih lahko pokažeš …« Po njenem mnenju mladi danes nimajo dovolj 

moţnosti za samostojno oblikovanje svojih ţivljenjskih poti, »ker je pač težko pridet do 

lastnega zaslužka, do zaposlitve, in pač vse ostalo, kar se oblikuje, se oblikuje z denarjem. 

Tko da … bi rekla, da ne.«  

ZAPOSLITEV 

Ajda je ţe imela redno zaposlitev, delala je v zasebnem varstvu, kjer so jo zaposlili za 

nedoločen čas, po osmih mesecih pa je dobila odpoved iz poslovnih razlogov. Omenjeno 

sluţbo je dobila po naključju, saj je med opravljanjem varstva srečala bodočega delodajalca in 

se sama ponudila za sluţbo (»… sem mela eno punčko, k sem jo čuvala po osem ur na dan in 

ko sem jo peljala na sprehod sem srečala pač to osebo, ki je imela to varstvo, in sm se 

ponudla … tko … v razgovoru no … jst osebno dam tud velik na tak način, da pač, ko vidiš 

neko priložnost, da jo zagrabiš, ne.«).  

Ko je izgubila sluţbo, se je pri iskanju nove posluţevala predvsem pošiljanja prošenj. 

Najpomembnejši dejavniki pri iskanju sluţbe se ji zdijo znanje, motiviranost in pripravljenost 

posameznika veliko delati za nizko plačilo (»… to je tud en pomembn dejavnik, ki ga 

delodajalci skor da zahtevajo.«). 
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Sama zase pravi, da je njen največji manko pri iskanju zaposlitve njena starost in pa 

pomanjkanje formalnih delovnih izkušenj. 

SOCIALNI KAPITAL 

Ajda zelo dobro pozna koncept socialnega kapitala. Zdi se ji uporaben na vseh področjih 

ţivljenja. Na vprašanje, kaj je to socialni kapital, odgovarja, da so to vsa poznanstva, 

prijateljstva, takšni in drugačni odnosi, ki ti lahko pridejo prav. Poudari tudi vzajemnost 

odnosov (»Gre pa to v obe smeri ane. Se prau, tud ti drugim lahko pomagaš, ne. Tko da, se 

pravi, vsi odnosi, ne …«). Dostop do socialnega kapitala ima po njenem mnenju vsak človek, 

je pa veliko odvisno od sposobnosti posameznika in njegove socialne spretnosti. Socialni 

kapital in socialni status vidi kot elementa druţbe, ki sta med seboj povezana (»Hkrati je pa 

tut socialni kapital povezan z nekim družbenim razredom, v katerem se vsak posameznik 

nahaja.«). Povezuje tudi ekonomski in socialni kapital (»… tisti, ki ma več ekonomskega 

kapitala, ma na nek način tud več socialnega kapitala, da je to povezan.«). Najboljši načini za 

večanje socialnega kapitala se ji zdijo komunikacija z ljudmi, odprtost za različna poznanstva, 

izmenjevanje uslug in vzajemna pomoč. 

SOCIALNI KAPITAL IN ZAPOSLITEV 

Ajdino mnenje je, da posameznik z več socialnega kapitala laţje pride do sluţbe: » … se 

poveže … izkoristi ta svoj socialni kapital, se poveže z določenimi ljudmi … mu zrihtajo, z 

neko prijateljsko uslugo, ne … neko zaposlitev.« Zdi se ji, da je pri vstopu na trg delovne sile 

socialni kapital posameznika bolj pomemben dejavnik kot izobrazba in delovne izkušnje. 

Verjame, da bo delodajalec raje zaposlil nekoga z dobrimi priporočili, kot nekoga, ki se je 

zelo dobro odrezal na zaposlitvenem razgovoru. Kot prednosti iskanja zaposlitve z mreţenjem 

izpostavi informacije o neobjavljenih delovnih mestih, kakšno je delovno mesto, kakšna je 

klima (» … lahko zvem za neke potrebe po delovnih mestih, ane … ki še niso uradno 

objavljene ane … predvsem take zadeve ane … pa kakšno je delovno mesto, kakšna je 

klima.«).  

Zaposlovanje preko vez in poznanstev doţivlja kot »realnost današnjega časa.« Če zaposleni 

s svojim delom dokaţe, da je primeren, potem se ji zaposlitev preko vez in poznanstev ne zdi 

moralno sporna. Je pa taka zaposlitev moralno sporna, »če pridejo neustrezni kandidati, 

neprimerni strokovno, neusposobljeni in tko naprej«. Če prideš do zaposlitve preko vez in 

poznanstev, »se … mogoče čutiš zavezan do tistega, ki te je priporočil … še bolj, ne … si želiš 

izkazat … « Mnenja pa je, da se moraš izkazati na vsakem delovnem mestu, ne glede na to, 

kako si prišel do njega. Sama še nima izkušnje, da bi bila iz zaposlitvenega postopka izločena 
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zaradi vez in poznanstev drugega kandidata. Če bi imela moţnost, bi svoje socialne mreţe 

uporabila za pridobitev delovnega mesta. 

ŠTUDIJ 

Pravi, da med študijem ni dobila realne predstave o svojem bodočem poklicu. S konceptom 

socialnega kapitala in pomenom socialnega kapitala se je dobro spoznala (»So, so … ja … 

mislm, da je bilo to kr precej poudarjeno … močne točke … izpostavljajte svoje močne točke 

… mrežite se … ne vem … to se zdj spomnem.«). Študij je izbrala predvsem zaradi veselja do 

dela z ljudmi (»… me vleče v smer dela z ljudmi, sem pač kolebala še med psihologijo in 

socialno pedagogiko, bi tudi na psihologijo pršla, ampak sm se pol odločla za socialno 

pedagogiko.«), vidika zaposljivosti pa pri izbiri študija ni upoštevala, za kar ji je sedaj ţal (»V 

bistvu tkrat, roko na srce, nisem tolk o tem razmišljala. Kar mi je pa zdj mjčken žou, da 

nisem.«). Če bi lahko še enkrat izbirala študij, bi se odločila za študij predšolske vzgoje, 

vendar zaradi veselja do dela z otroci, ne zaradi vidika zaposljivosti. 

(NE)FORMALNO IZOBRAŢEVANJE IN DELOVNE IZKUŠNJE  

Ajda je veliko delala preko študentskega servisa tako v srednji šoli kot na fakulteti. V času 

srednje šole je opravljala različna dela: anketiranje, deljenje letakov, delo v kuhinji …  

V času študija je veliko delala kot promotorka, vzporedno pa je delala tudi kot varuška, 

animatorka in organizirala različne delavnice, tako da ima na tem področju skoraj 10 let 

izkušenj. Večino del kot varuška je pridobila preko vez in poznanstev. Promocije je nehala 

delati zato, da bi se lahko čim bolj posvetila študiju. Pravi, da je med študentskim delom 

pridobila pomembne izkušnje in znanja (»Zlo … mislm … dobila sem v bistvu te izkušnje … 

možnost vzpostavljanja prvih stikov … se prau … kako se v par sekundah pokazat, dokazat … 

kako predstavt izdelek na hitro, kako ocent … recimo v par sekundah moraš človeka ocent in 

določit svoj pristop do posameznika, ne. Ko delaš promocije, se morš zlo prilagajat vsakmu 

posamezniku v načinu komunikacije. To se mi zdi zelo pomembno, kar sm se naučila. Pri 

varstvih pa potem tud kako komunicirat s starši, ne. Z vsakim morš drugač, ne. Se morš tud 

zlo prilagajat, ne. Otroci so bolj enostavni, ne, kot so starši.«). Stike, ki jih je vzpostavila med 

študentskim delom, bi lahko uporabila pri iskanju zaposlitve, če bi hotela delati na področju 

promocij (»Zdj, preko študenta sm bolj delala v tej smeri, promocije, ne. Pomoje, če bi se 

odločla delat v tej smeri, bi mi lahko pomagal, ne.«).  

V dveh letnikih študija je imela po en mesec obvezne študijske prakse, za kraj opravljanja 

prakse se je odločala predvsem na podlagi zanimanja. Misli, da med prakso ni pridobila 

veliko izkušenj, znanj in spretnosti, ki bi ji lahko pomagali pri iskanju zaposlitve: »… drgač 

pa, jst bi rekla, tko no, bol so za nek vtis, kako to delo poteka. Kej dost znanja pa mislm da 
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nism dobila.« Pri opravljanju prakse je vzpostavila dobre odnose in ima občutek, da so bili 

takrat zadovoljni z njo, vendar pa teh stikov ni vzdrţevala, zato misli, da ji ti stiki ne bi mogli 

pomagati pri iskanju sluţbe. 

Delala je tudi kot prostovoljka, najprej v okviru študija, saj so kot študijsko obveznost morali 

eno leto opravljati prostovoljno delo. Izbrala si je delavnice, katerih namen je bil ozaveščanje 

mladih. Glavne izkušnje, ki jih je pridobila s prostovoljnim delom, so, kako se vodi delavnice 

in kako delovati v skupini. Tudi preko prostovoljnega dela vzpostavljenih kontaktov ni 

vzdrţevala.   

Tudi kasneje je delovala kot prostovoljka – individualna spremljevalka uporabnice – in na 

organizaciji, kjer se je prostovoljno udejstvovala, so ji ponudili zaposlitev, vendar so na koncu 

zaposlili drugega kandidata, ki je ustrezal večim formalnim pogojem razpisa, saj sama takrat 

še ni imela diplome: »… sm delala kot prostovoljka, dve leti nazaj … v okviru ene 

organizacije … sm delala z eno punco individualno … in pol sm se tud pogovarjala, da bi se 

zaposlila … in kao je blo vse da bo, super in oh in sploh … kljub temu da tkrat še nism imela 

diplome … sm oddala prijavo in vse … k pa je pršlo do tega, so pa vzel nekoga, k je že imela 

izpolnjen pogoj diplome, ne … so pa zaposloval za določen čas, za par mescov, ne … in po 

tem, k iz tega ni blo nč, mi je kr mal vse skupi dol padl … tko da, sm mela tud možnost in 

mogoče bi lahko te veze porabla, no … pri iskanju zaposlitve. Če bi mela formalno izobrazbo 

zadoščeno pogojem … bi me vzel med več kandidati, sam kaj k so drugi izpolnjeval več 

formalnih pogojev kot jst. Predvsem sm se to tle naučila, da bi mogla že imet diplomo, ane.«  

SOCIALNE MREŢE 

Ajda je članica prostovoljnega društva, kjer je aktivna ţe pribliţno deset let. Upa, da bi 

mogoče prek te povezave dobila sluţbo: »… na neformalni ravni, poizvedujem če bi pa 

mogoče kdo potreboval koga, kot sm jst, da bi se zaposlila.« Sprva se je v to društvo vključila 

zaradi obveznega prostovoljnega dela na fakulteti, v društvu pa je ostala zaradi ţelje po novih 

izkušnjah.  

Drugi zanjo pomemben krog ljudi, ki ga izpostavi, so udeleţenci izobraţevanja za pomočnika 

vzgojitelja predšolskih otrok. Kot svojo pomembno socialno mreţo izpostavi tudi svoje 

prijatelje: »Poleg potencialne možnosti za zaposlitev, sm vesela, da se mal družm z ljudmi, da 

se mal navzven usmerm, ne … da nism samo mama doma, z otrokom … ane… da mam še neke 

stike …« Pri iskanju zaposlitve ji te socialne mreţe (še) niso pomagale. 
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3.6.3 ANALIZA INTERVJUJA LUCIJA 

 

Tabela 7: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja z Lucijo 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Ţivljenjski poloţaj - 31 let; 

- gimnazijski maturant; 

- na maturi zbrala 28 točk; 

- FDV, Evropske študije – druţboslovni vidiki; 

- Evropske študije – druţboslovni vidiki, bolonjski sistem,  6. 

stopnja; 

- stabilen partnerski odnos; poročena 4 leta; 

- otrok nima; 

- plača, dobički, dividende, najemnine; 

- ţe sama kupila nepremičnino; 

- ţivi v lastniškem stanovanju; 

Dojemanje sebe in 

odraslosti 

- odraslost: neodvisen, odgovoren zase, spoštuješ dogovore; 

- finančno neodvisen, nisi odvisen od staršev ali socialne pomoči, 

skrbiš sam zase; 

- ima se za odraslo; 

- selitev z moţem v skupno stanovanje; 

- ima se za produktivno članico druţbe; 

- prispeva k druţbi s poslovnim udejstvovanjem, ustvarjanjem 

delovnih mest, plačevanjem davkov, je zavedna potrošnica; 

- verjame v to, kar počne ona in njena druţina;  

- prispevajo, da je druţba boljša; 

- pomaga ljudem na individualni ravni: z nasveti, posojanjem 

kapitala, da pridejo do sluţbe preko vez; 

- v mikro meri pomaga ljudem; 

Odnos do prihodnosti - ţivljenjski cilji: osebnostna rast, uspešna kariera, razvoj podjetja; 

- načrti za prihodnost: osnovanje druţine (otrok), premagovanje 

svojih strahov; 

- veselo pričakovanje in strahovi (ekonomsko okolje, politična 

situacija v Evropi); 

Pogled na druţbo - oblikovanje ţivljenjskega poteka: druţba ji nudi dovolj moţnosti, 

- na splošno za vse ni dovolj moţnosti; 

- druţba ji ne nudi dovolj moţnosti za doseganje konkretnih ciljev 

(birokracija, ovire v gospodarskem okolju); 

- lastne sposobnosti so premalo za doseganje ciljev; 

- okolje mora omogočati produktivnost in razvoj lastnih osebnosti; 

- v evropskih drţavah problematične birokratske ovire; 

- premalo moţnosti za mlade; 

- pomanjkanje priloţnosti, priloţnosti so odvisne od okolja, iz 

katerega prihaja mlad človek; 

- nepotrebne ovire za talentirane mlade s strani posameznikov, 

druţbe in politike; 

- talentirani mladi beţijo v tujino; 

- če mlad človek nima ţe podlage, si teţko ustvari finančno varnost; 

Zaposlitev - nikoli ni iskala zaposlitve; 

- z moţem sta sama ustanovila svoje podjetje; 

- pri iskanju zaposlitve je pomembno, da se znaš dobro predstaviti, 

komunikacija, fleksibilnost, pripravljenost trdo delati; 

- štejejo izkušnje in samoprezentacija; 

- v javnem sektorju morajo biti izpolnjeni določeni pogoji iz 
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razpisov (izobrazba, delovne izkušnje); 

- v gospodarstvu bolj pomembne izkušnje kot izobrazba; 

- pomembne lastnosti iskalca zaposlitve so komunikacijske 

sposobnosti (samoprezentacija), fleksibilnost, pripravljenost za 

učenje in trdo delo; 

- zaposlitveni razgovor je kratek, moraš se vrhunsko odrezati; 

- spoznala je, da hoče delati zase, ne za druge; 

Socialni kapital - sposobnost mreţenja, networking, razvite socialne mreţe; 

sposobnost pretvarjanja vez v priloţnost za napredek; 

- vsak človek ima dostop do socialnega kapitala, nikakor ne vsi  v 

enaki meri; 

- dostop do socialnega kapitala ima vsak človek v zahodni druţbi 

(brezplačen šolski sistem); 

- tisti, ki ne nadaljujejo šolanja, imajo manj moţnosti za 

pridobivanje socialnega kapitala; 

- socialni kapital si večaš z mreţenjem, vključevanjem v društva, 

organizacije, navezovanje stikov izven direktnega okolja, 

komunikacijo z ljudmi na osebni ravni; 

- prednosti socialnega kapitala so laţja zaposlitev, finančna varnost, 

več izbire pri zaposlitvi, pridobivanje veščin in komunikacijskih 

sposobnost; 

- socialni status in socialni kapital sta povezana; 

- če imaš višji socialni status, imaš več socialnega kapitala; 

- če imaš višji socialni status, bodo ljudje pristopili do tebe; 

- svoj socialni kapital veča z individualnimi stiki, izmenjavo mnenj, 

komunikacijo (s po njenem mnenju: sposobnimi ljudmi, s katerimi 

bi lahko poslovno sodelovala); 

Socialni kapital in 

zaposlitev 

- drugim z vezami pomagala do sluţb; 

- večkrat je povezovala iskalce zaposlitve in delodajalce; 

- tudi drugi so njej pri poslu pomagali s svojimi vezami in 

poznanstvi; 

- preko vez in poznanstev prišla do investitorjev za svoje podjetje; 

- kot najstnici so ji varstva otrok priskrbele mama in njene 

prijateljice; 

- pri 19 letih začela z delom v druţinskem podjetju; 

- drugo sluţbo je dobila preko očetovih vez; 

- iskanje investicij za njuno podjetje: veze in poznanstva izven 

druţinskega kroga; 

- ne škodi, če dobiš delo preko vez; 

- posameznik z več socialnega kapitala ima več opcij, lahko dobi 

boljšo zaposlitev, laţje doseţe svoj potencial; 

- v Sloveniji vsak pozna vsakega – veliko sluţb preko vez; 

- po navadi se zaposli kandidata, ki je bil priporočen, če cenijo 

mnenje tistega, ki ga je priporočil; 

- z mreţenjem laţje dobiš sluţbo, spoznaš pluse in minuse 

delodajalca, njegov karakter; 

- čutiš visoko odgovornost, da se izkaţeš, ker ti nekdo dela uslugo; 

- zaposlovanje preko vez in poznanstev absolutno ni moralno 

sporno; 

- sporno je v javnem sektorju, če se zaposli nekvalificirano osebo, 

samo zaradi vez in poznanstev; 

- čuti visoko odgovornost v vsakem primeru, še večjo bi, če bi 

sluţbo dobila preko vez in poznanstev; 

- če te nekdo zaposli ali investira preko poznanstev, izkaţe veliko 
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zaupanje vate, zato čuti veliko odgovornost; 

- večkrat je ţe bila ob posel ali investicijo zaradi v vez in 

poznanstev konkurence; 

Študij 

 

- s konceptom socialnega kapitala se je spoznala tudi na fakulteti; 

- na fakulteti so imeli sejme za zaposlitve, predstavitve društev, 

praksa (veliko moţnosti za mreţenje); 

- študij izbrala zaradi širine; 

- ni ţelela na pravo, zaradi omejenosti zaposlitve na eno drţavo; 

- za ekonomijo se je bala, da ji bo dolgočasna; 

- tega študija ni izbrala zaradi vidika zaposljivosti, ker je ţe delala; 

- pravilna izbira študija; 

(Ne)formalno 

izobraţevanje in 

delovne izkušnje 

- prakso je opravljala med študijem; 

- prakso opravljala dva meseca na letnik, polovični delovni čas; 

- prakso je izbrala tako, da ji je vzela čim manj časa, ker je bila ţe 

zaposlena; 

- med prakso je pridobila pomembne izkušnje, znanja in spretnosti; 

- med prakso spoznala potencialne delodajalce; 

- prostovoljno delo opravljala preko mame; 

- malo prostovoljnega dela pri DPM, kot pomoč mami; 

- cilj prostovoljnega dela pomoč mami; 

- ni pridobila pomembnih izkušenj, znanj in spretnosti preko 

prostovoljnega dela; 

- preko prostovoljnega dela ni spoznala ljudi, ki bi ji lahko 

pomagali do zaposlitve; 

- kot študentsko delo je prevajala in eno leto delala v investicijski 

firmi; 

- študentsko delo je izbrala za nabiranje izkušenj, spoznavanje ljudi, 

kako sodeluje z drugimi ljudmi; 

- preko študentskega dela je  pridobila poslovna znanja, kako se 

dela z ljudmi; 

- kot študentki so ji ponudili redno sluţbo, ampak ni ţelela delati 

tam; 

Socialne mreţe 

 

- v srednji šoli je bila vključena v športni klub in drţavno 

reprezentanco; 

- vključena v dve zdruţenji, kjer se z znanci in partnerji iz 

poslovnega sveta dobivajo in druţijo druţabnih dogodkih; 

- njej pomembne skupine ljudi, katerih mnenja ceni, nanjo vplivajo 

z nasvetom ali zgledom:  prijatelji, ki imajo start up podjetja, 

skupina starejših prijateljev in starejša generacija; 

- ceni njihova mnenja, izkušnje, nasvete in jih aplicira na svoje 

ţivljenje; 

- pomen pomembnih skupin ljudi zanjo – osebno in poslovno, 

razvijanje sposobnosti in karakterja; 

- njej pomembne skupine ljudi ji v manjši meri pomagajo pri 

pridobivanju poslov; 

- če bi imela priloţnost, bi uporabila te socialne stike za pridobitev 

poslov, ampak selektivno; 

 

ŢIVLJENJSKI POLOŢAJ 

Lucija je stara 31 let. Po končani gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za druţbene vede, kjer je 

doštudirala smer Evropske študije – druţboslovni vidiki. Je zaposlena, zaposlila se je, ko je 

bila stara 23 let, z moţem sta ustanovila tudi startup podjetje. Kot lastne dohodke našteje 
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plačo, dobičke, dividende in denar od najemnin. Sama oziroma skupaj z moţem sta kupila ţe 

več nepremičnin, ţivita pa v lastniškem stanovanju. Poročena je 4 leta in je torej v stabilnem 

partnerskem odnosu. Otrok (še) nima. 

DOJEMANJE SEBE IN ODRASLOSTI 

Vidi se kot odraslo, zanjo osebno je bila pomembna prelomnica v odraščanju, ko se je z 

moţem preselila v skupno stanovanje. Meni, da morajo biti za odraslost človeka izpolnjeni 

naslednji pogoji: finančna neodvisnost, skrb samega zase, odgovornost zase in spoštovanje 

dogovorov. 

Pravi, da je produktivna članica druţbe. Njeni prispevki druţbi so različni: »Poslovno 

udejstvovanje, ustvarjanje delovnih mest … sicer ne da ful ustvarjam delovna mesta, ampak 

pač ... nekej ja, ne. Preko sodelovanja velik ljudi … s tem kar jst delam … oni v svoji državi to 

delajo … imajo oni zarad tega tud zaposlene … tako da na ta način , bi rekla, da prispevam k 

družbi … pol so tle davki … potem sm zavedni potrošnik.« Verjame v to, kar počneza ona in 

njena druţina, in da prispevajo k temu, da je druţba boljša. Izpostavila je tudi, da ljudem 

pomaga na individualni ravni, in sicer na naslednje načine: »Privat in poslovno, v smislu … z 

nasveti al s posojanjem kapitala … denarja … v manjši meri seveda al pa … ammm … 

pomagam jim, da najdejo zaposlitev, al pa … preko vez … da jim pomagam.« 

ODNOS DO PRIHODNOSTI 

Kot svoje ţivljenjske cilje navaja osebnostno rast, uspešno kariero in nadaljnji razvoj podjetja, 

ki sta ga ustanovila z moţem. Ţeli si osnovati druţino in uspešno premagovati svoje strahove. 

Odnos do prihodnosti opiše kot veselo pričakovanje, ki ga prevevajo tudi strahovi, ki »so 

povezani z … gospodarskim okoljem, ekonomskim okoljem … al bo sovražno do podjetij al bo 

… ammm … pustil podjetjem, da se dokaj svobodno razvijajo. Strahove mam tud … ammm … 

glede politične strukture in prihodnosti Evrope … to bi blo to …«  

POGLED NA DRUŢBO 

Sama zase pravi, da ji druţba nudi dovolj moţnosti za samostojno oblikovanje svojega 

ţivljenjskega poteka, izpostavi pa, da to ne velja za vse mlade. Bolj kritična je do druţbe pri 

vprašanju, če ji le-ta nudi dovolj moţnosti za doseganje njenih konkretnih ciljev. Tu je 

odgovor negativen, in sicer »zaradi birokratskih ovir, pa določenih ovir v gospodarskem 

okolju, k so zlo neugodne za razvoj podjetij.«  

Posameznik se za doseganje svojih ciljev po njenem mnenju danes ne more zanašati le na 

lastne sposobnosti. Okolje bi moralo biti »tako, da omogoča produktivnost in razvoj lastnih 

osebnosti, pa zlo zlo redko je, da lahko zgol zgol z lastnimi sposobnostmi razviješ ful velko 

stvar … al pa … učinkovito stvar …« Še enkrat izpostavi birokratske ovire, za katere pravi, da 
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so v evropskem okolju zelo problematične. Mladi imajo po njenem mnenju danes s strani 

druţbe ponujenih premalo moţnosti za uspeh, prav tako te priloţnosti niso pravično 

razdeljene. Velik pomen pri temu ima tudi dejavnik izvora posameznika: » … odvisno, iz 

kerga okolja prihaja mladi človek, je tud, kašne priložnosti bo meu.« Zato pa prihaja tudi do 

tega, da talentirani mladi beţijo v tujino. Zdi se ji tudi, da »si težko ustvariš neko finančno 

varnost, če nimaš že neke podlage. Ni nemogoče, ampak zelo težko.« 

ZAPOSLITEV 

Lucija se je redno zaposlila, ko je imela 23 let, najprej je delala v druţinskih podjetjih in 

kasneje (kot ţe omenjeno) z moţem ustanovila še svoje podjetje. Nikoli ji ni bilo treba iskati 

zaposlitve. Kot študentka je eno leto delala v investicijskem podjetju, takrat je spoznala, da 

ţeli delati za sebe, ne za druge (» … spoznala sm, da ne želim delat za druge, ampak, da želim 

delat zase.«).  

Pravi, da so pomembni dejavniki pri iskanju sluţbe to, da se znaš dobro predstaviti, 

komunikacija, fleksibilnost in pripravljenost trdo delati. Največ od vsega pa štejejo izkušnje 

in samoprezentacija, izpostavi, da je zaposlitveni razgovor kratek, zato je še posebej 

pomembno, da se na njem vrhunsko odreţeš. Za gospodarstvo pravi, da so delovne izkušnje 

bolj pomembne kot izobrazba (» … ampak … izobrazba se mi zdi pomembna, ampak zdi se 

mi, da dajo več na delovne izkušne, k poznam tud ljudi, k majo zlo visoko izobrazbo, tud dva 

magisterija, pa … ajo zlo slabe prospekte pri iskanju službe, pa poznam ljudi k majo 

gimnazijsko izobrazbo, pa zlo zlo dobr delajo. Al v startup podjetjih, al majo svoja podjetja 

…«). 

SOCIALNI KAPITAL 

Pozna koncept socialnega kapitala. Za njo je socialni kapital »sposobnost mreženja, 

networking, da maš na večih ravneh razvite socialne mreže, recimo. Pa da maš sposobnost, 

da to pretvoriš v priložnost, za razvoj, poslovni razvoj al osebnostni razvoj. Tko da ne sam, da 

maš veze, ampak da znaš to pretvort v priložnost pa napredek.« Meni, da ima vsak človek 

dostop do socialnega kapitala, sploh v druţbah, kjer je šolski sistem še brezplačen, saj tu vidi 

dobro priloţnost za mreţenje. Nimajo pa vsi dostopa do socialnega kapitala v enaki meri. 

Socialni kapital si po njenem mišljenju povečaš z »mreženjem, da se vključuješ v socialne 

mreže, nevem, društva, organizacije … da navezuješ stike, tud z vezmi k so izven tvojega 

direktnega okolja, da greš izven svoje cone udobja … ammm … na ta način, da se udejstvuješ 

na večih koncih pa da znaš komunicirat … z ljudmi … tud na individualni ravni, ne sam da se 

vključiš v neko organizacijo … ker to niti ni nujno, da ti bo karkol prnesl …« Vidimo, da pri 

tem izpostavi to, da mora biti posameznik aktiven. Med prednosti socialnega kapitala uvršča 
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laţjo zaposlitev, finančno varnost, več izbire pri zaposlitvi in pridobivanje veščin in 

komunikacijskih sposobnosti.  

Med socialnim kapitalom in socialnim statusom posameznika vidi veliko povezavo. Sploh če 

ima človek visok socialni status, ima po njenem mnenju avtomatsko tudi veliko socialnega 

kapitala (»… se mi zdi, da socialni kapital, tud če ga ne uporablaš aktivno, da maš višji 

socialni status, ker bodo ljudje pristopl do tebe. Tud če ti aktivno ne pomagaš ljudem, bodo 

ljudje prstopl do tebe.«).  

Na vprašanje, kako si socialni kapital veča ona osebno, je odgovorila, da z individualnimi 

stiki, izmenjavo mnenj in komunikacijo z (po njenem mnenju sposobnimi) ljudmi, s katerimi 

bi lahko poslovno sodelovala. 

SOCIALNI KAPITAL IN ZAPOSLITEV 

Lucija vidi močno povezavo med socialnim kapitalom posameznika in iskanjem zaposlitve. 

Posameznik z več socialnega kapitala ima po njenem mnenju več opcij, lahko dobi boljšo 

zaposlitev in laţje doseţe svoj potencial. Med prednosti mreţenja pri iskanju zaposlitve uvrsti 

še to, da »poznaš delodajalca, da veš prbližno kaj ma pluse pa minuse … pa kaj mu gre na 

živce, kakšen karakter prbližno ma, ammm … tko da mislm, da je lahko to plus …« Normalno 

se ji zdi, da se zaposli kandidata, ki ga nekdo priporoči, »če cenijo mnenje tistega, ki ga je 

priporočil. Zato k tisti, k ga je priporočil, je že meu izkušne s tem človekom in ve kako ta 

človek dela, medtem ko … zaposlitven razgovor je kratek …« Tak način zaposlovanja se ji ne 

zdi moralno sporen, izjema pri tem je javni sektor (» … v javnem sektorju … če gre za to … 

da pač en sam sedi v službi, pa pobira javni, davkoplačevalski denar… zato, ker je sin od 

nekoga al pa hčerka od nekoga … to se prau … jst bi rekla, zdi se mi moralno oporečno …«). 

Zase pravi, da čuti v poklicnem udejstvovanju visoko odgovornost v vsakem primeru, še 

večjo pa bi, če bi do sluţbe ali posla prišla preko vez in poznanstev (»Am, zrd tega, ker mi je 

nekdo izraziu svoje zaupanje … in to da nekoga zaposliš je … velka velka stvar … ker ta 

človek daje plačo … al pa recimo pri sodelovanju v firmi … če ti kdo da investicijo, al pa če 

kdo hoče tvoj produkt kupt … pač s tem ti izkaže veliko zaupanje … in jst že za take stvari 

čutm visoko odgovornost …«).  

Veliko je govorila tudi o izkušnjah s tega področja na svoji poklicni poti. Kot najstnica je 

sluţila denar z varstvom otrok, ta varstva so ji priskrbele mama in njene prijateljice. Do svoje 

druge sluţbe je prišla s pomočjo očetovih vez (»potem sem dobila pa drugo zaposlitev preko 

vez, in sicer da je poznal mojga očeta … in sm šla tja delat, zarad tega.«) Pri poslu jo ji drugi 

ţe večkrat pomagali s svojimi vezami in poznanstvi, na tak način je našla tudi investitorje za 

svoje podjetje. Posebej je poudarila, da je investicije za svoje podjetje iskala izključno prek 
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stikov izven druţinskega kroga. V vlogi posrednice se je večkrat znašla tudi sama (»Zej to je 

ful preveč taka naduta izjava … jst bi rekla … pomagala sm … drugim … z vezami … do 

služb.«), saj je ţe večkrat povezala iskalce zaposlitve in delodajalce (» …poznala sm nekoga, 

k je isku zaposlitev pa poznala sem nekoga, k je isku, da bi nekoga zaposliu … pa sm jih 

povezala … pa spoznala sm na faksu eno punco, k je bla ful inteligentna … pa zdj dela za 

bivšega našga partnerja … pa sestrični sm recimo pomagala … da sm ji zrihtala delo … 

nevem … lohk ti naštejem še enih deset primerov … pač …«). Opozorila je tudi na majhnost 

Slovenije (» … ammm … pa tud mislm da veliko veliko služb, še posebi v mejhni državi, se 

dobi preko vez«). Sama je ţe večkrat doţivela, da je bila ob investitorja ali posel zaradi 

socialnih mreţ konkurence. 

ŠTUDIJ 

Študij je Lucija izbrala na podlagi njegove širine (»Hm … zarad tega, ker mi je dal širino, 

zarad širine. Pa vem, da nism želela it na pravo, pa vem, da nism želela it na ekonomijo … 

ammm … zarad določene omejenosti pr pravu, kr maš zaposlitev zlo omejeno na eno 

področje, na eno državo. Pa na ekonomijo nism želela it, ker se mi je zdel, da bi mi blo res 

dolgčas … in da bi mi blo mučno … tko da …«). Vidika zaposljivosti ji ni bilo treba 

upoštevati, saj je ţe bila zaposlena. Meni, da se je pri vpisu pravilno odločila.  

S konceptom socialnega kapitala se je spoznala (tudi) tekom izobraţevanja na fakulteti. 

Mnenja je, da so preko različnih sejmov za zaposlitve, predstavitev različnih društev in prakse 

imeli veliko moţnosti za mreţenje. 

(NE)FORMALNO IZOBRAŢEVANJE IN DELOVNE IZKUŠNJE 

Od svojih študentskih del Lucija izpostavi prevajanje in pa leto dni dela v investicijski firmi. 

Za ti dve obliki dela se je odločila z namenom »nabiranja izkušenj, pa da spoznam tud ljudi, 

da takrat v mojem primeru spoznam tud druge ljudi, kako delam z drugimi ljudmi, ki niso v 

moji družini. To sm bla mlada.« Pridobila je predvsem poslovna znanja in veščine dela z 

ljudmi. Ponudili so ji tudi redno sluţbo, ampak je ni sprejela. 

Študijsko prakso je opravljala po dva meseca na letnik. Ko se je odločala za prakso, se je 

odločala za oblike prakse, ki so ji vzele čim manj časa, saj je študirala ob delu. Pravi, da je 

med prakso dobila pomembne izkušnje in znanja, ki bi ji prišle prav, če bi iskala delo. Med 

prakso je spoznala tudi potencialne delodajalce. 

Prostovoljno ni veliko delala, ta oblika dela zanjo tudi nima posebnega pomena. Prostovoljno 

je delala z namenom pomoči mami, ki je sodelovala z Društvom prijateljev mladine. Tu ni 

pridobila (zanjo) pomembnih izkušenj in znanj, prav tako ni vzpostavila pomembnih stikov. 

SOCIALNE MREŢE 
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V času obiskovanja srednje šole je bila Lucija vključena v športno društvo in v drţavno 

reprezentanco.  

Danes je članica dveh zdruţenj, kjer se dobiva z znanci in partnerji iz poslovnega sveta, 

srečujejo in druţijo se na različnih druţabnih dogodkih. 

Kot njej pomembne socialne mreţe izpostavi tudi skupine ljudi, katerih mnenja ceni – pravi, 

da ceni njihova mnenja, izkušnje in nasvete in jih aplicira v svoje ţivljenje. Te skupine imajo 

zanjo pomen na osebnem in poslovnem področju, saj so pomembne za razvijanje njenih 

sposobnosti in karakterja. Te socialne mreţe ji v manjši meri pomagajo pri pridobivanju 

poslov, vendar je pri tem previdna: »… ne bi od vsake osebe od teh ljudi vzela te priložnosti, 

zato ker am, glede njihovega karakterja. Tko, da zdej k mam, ta bom rekla blagoslov, da sm 

lahko selektivna, bi bla selektivna, recimo, od par ljudi bi vzela nasvet, pa jih z veseljem 

poslušam, pa se učim od njihovih uspehov, ampak ne bi želela z njimi sodelovat al pa za njih 

delat, zarad nekompatibilnosti ne recimo.« 

 

3.6.3 ANALIZA INTERVJUJA SABINA 

 

Tabela 8: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja s Sabino 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Ţivljenjski poloţaj - stara 26 let; 

- srednja ekonomska šola; 

- profesor specialne pedagogike; 

- zaposlena ţe tri leta; 

- plača; 

- ni še sama kupila nepremičnine; 

- ţivi v stanovanju z moţem, ki so ga kupili moţevi starši; 

- stabilen partnerski odnos; 

- noseča; 

- srednja ekonomska šola; 

- prav dober uspeh na maturi; 

- specialna in rehabilitacijska pedagogika, sedma stopnja; 

Dojemanje sebe in 

odraslosti 

- eni odrastejo zelo zgodaj, drugi rabijo več časa. 

- odraslost ni povezana z leti, ampak z izkušnjami. 

- prelomnice v odraščanju: ločitev staršev (16 let), študij v tujini 

pri 19 letih (v Sloveniji), poroka, osnovanje druţine, sluţba, 

stanovanje; 

- ima se za odraslo; 

- sama dobila sluţbo le s svojim znanjem, izkušnjami in 

diplomo, brez vez in poznanstev; 

- ima se za produktivno članico druţbe; 

- k druţbi prispeva s svojim poklicem, delom; 

- misli, da kot pozitivna oseba dobro vpliva na ljudi; 

Odnos do prihodnosti - ţivljenjski cilji: nadaljevati druţino, najti sluţbo, ki jo bo 

veselila in izpolnjevala, hiša; 

- pozitiven pogled na prihodnost; 

- čaka jo še veliko lepih in pozitivnih stvari; 
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Pogled na druţbo - druţba ji nudi dovolj moţnosti za oblikovanje ţivljenjskega 

poteka; 

- druţba ji nudi dovolj moţnosti za doseganje konkretnih ciljev; 

- lastne sposobnosti so premalo za doseganje ciljev; 

- veliko ljudi teţko dobi sluţbo in izpolni svoje cilje; 

- vladi imajo premalo moţnosti; 

- odvisno tudi od poklica; 

- od mladih se pričakuje visokošolska izobrazba in veliko 

izkušenj; 

- izkušnje se teţko pridobi; 

- teţak poloţaj mladih; 

- teţko za ljudi, ki so dalj časa nezaposleni in na zavodu iščejo 

sluţbo; 

Zaposlitev - spoznala z zahtevnimi in številnimi izzivi; 

- sodelovanje z različnimi ljudmi, pridobivanje različnih izkušenj 

in znanj; 

- prva sluţba; 

- to je bila prva sluţba, za katero je poslala prošnjo in se takoj 

zaposlila; 

- skoraj ni iskala sluţbe; 

- pri iskanju zaposlitve je pomembna izobrazba, 

samoprezentacija, karakter, karizma, zaposlitveni razgovor; 

- sama s svojimi izkušnjami se je prodala za dober produkt; 

- poznanstva in veze niso imela nobene vloge, ker jih ni imela; 

- zelo je pomembno, kako se odreţeš na razgovoru;  

- nobene sluţbe dobila s pomočjo vez in poznanstev; 

Socialni kapital - socialni kapital so stiki, ljudje, socialne mreţe, veze in 

poznanstva; 

- dostop do socialnega kapitala ima verjetno vsak človek, ki ima 

vsaj enega prijatelja, druţino; 

- večanje socialnega kapitala je odvisno od števila prijateljev, 

interesov, stikov z ostalimi ljudmi; 

- socialni kapital teţko večaš, če si samo doma; 

- prednosti socialnega kapitala: rasteš kot oseba, v ţivljenju 

doseţeš več stvari,laţje se soočiš z novimi situacijami; 

- misli, da socialni status in socialni kapital nista povezana; 

- med šolanjem se s konceptom socialnega kapitala ni spoznala; 

Socialni kapital in 

zaposlitev 

- posameznik z vezami laţje dobi zaposlitev, verjetno lahko tudi 

boljšo; 

- za delodajalca pomembna kredibilnost tistega, ki je priporočil 

kandidata; 

- z mreţenjem laţje dobiš sluţbo, informacije o prostih delovnih 

mestih, spoznaš osebe, ki ti pomagajo na poklicni poti; 

- zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno; 

- nimajo vsi enakih moţnosti pri iskanju zaposlitve; 

- lahko se zgodi, da kvaliteten kader z znanjem in veščinami ne 

dobi priloţnosti; 

- delovno mesto lahko zasede oseba, ki ima veze ni pa nujno 

sposobna; 

- večjo odgovornost bi čutila, če bi sluţbo dobila preko vez in 

poznanstev; 

- če te nekdo zaposli preko priporočil, ti izkaţe zaupanje, ki ga 

moraš opravičiti; 

- do sluţbe ji je pomagala njena mentorica, zaposlena v zavodu, 

na katerega se nanaša njena diploma; 



-82- 

- njej pomembne socialne mreţe bi uporabila, če ji sluţbe ne bi 

uspelo dobiti sami in bi si jo zelo ţelela; 

Študij 

 

- mama fizioterapevtka, zaposlena v zavodu za otroke s 

cerebralno paralizo, kamor je hodila na obisk in se zaljubila v 

ta poklic; 

- vidik zaposljivosti ji ni bil pomemben; 

- ţelela poklic, ki bi jo veselil in izpolnjeval kot osebo; 

(Ne)formalno 

izobraţevanje in delovne 

izkušnje 

- na fakulteti poudarek na praksi, pridobivanje znanj in veščin; 

- praksa v različnih ustanovah; 

- na fakulteti veliko prakse, zadnji letnik pol leta (enkrat na teden 

na OŠ izvajala DSP); 

- s prakso dobila veliko izkušenj; 

- praksa: ogledi različnih ustanov; 

- za prakso izbirala ustanove, ki so jo zanimale; 

- v četrtem letniku za prakso izbrala OŠ, ker ji je bila najbliţja; 

- za prakso izbirala različne ustanove, da bi dobila čim več 

izkušenj; 

- med prakso spoznala različne pristope do uporabnikov, dobila 

veliko uporabnih nasvetov in se veliko naučila; 

- preko prakse ni vzpostavila pomembnih kontaktov za iskanje 

zaposlitve; 

- ni prostovoljno delala; 

- v srednji šoli delala kot natakarica, na fakulteti opravljala 

priloţnostna dela in kratkotrajne sluţbe; 

- študentsko delo opravljala zaradi zasluţka; 

- izbira del preko študentskega servisa ni bila povezana z njenim 

poklicem; 

- s študentskim delom ni pridobila pomembnih izkušenj in znanj; 

- s študentskim delom ni vzpostavila pomembnih kontaktov za 

iskanje zaposlitve; 

Socialne mreţe 

 

- v OŠ pri skavtih, kasneje v nobenem zdruţenju, društvu ali 

organizaciji; 

- trenutno ni vključena v nobeno ne/formalno zdruţenje; 

- zanjo pomembne socialne mreţe so druţina in prijatelji; 

- druţina na prvem mestu; 

- še vedno v stiku s srednješolskimi prijateljicami s Hrvaške; 

- stike pomembno vzdrţevati in jih ceniti; 

- s prijatelji je sproščena, zadovoljna, veliko se smeji, pozitiven 

vpliv na njo in njeno počutje; 

- njej pomembne socialne mreţe ji niso pomagale pri iskanju 

zaposlitve; 

 

ŢIVLJENJSKI POŢAJ 

Sabina je stara 26 let, zaključila je srednjo ekonomsko šolo, nakar se je vpisala na študij 

specialne rehabilitacijske pedagogike in ga tudi dokončala. Zaposlena je tri leta, to je njena 

prva sluţba. Ima lasten dohodek (plačo). Z moţem ţivita v stanovanju, ki so jima ga kupili 

njegovi starši (»Živim v stanovanju z možem. Stanovanje je od moževih staršev. Pa je kao, 

recimo, naše.«). Pravi, da je v stabilnem partnerskem odnosu, je noseča in pričakuje prvega 

otroka.  

DOJEMANJE SEBE IN ODRASLOSTI 
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Samo sebe dojema kot odraslo. Na splošno se ji zdi, da nekateri odrastejo zelo zgodaj, drugi 

pa za to potrebujejo več časa (»Eni so odrasli že zelo zgodi, eni pa rabijo precej časa.«) in da 

je odraslost bolj kot z leti, povezana z izkušnjami (»Mislem, da ni to povezan tok z leti. Z 

izkušnjami mogoče.«). Sama vidi svoj proces odraščanja kot doţivljanje prelomnic v ţivljenju 

(»Moja starša sta se ločla, ko sem bila jaz stara 16 let, tko da to, recimo je bila ena 

prelomnica. Druga je bla potem, ko sem pri devetnajstih letih zapustila svojo državo in sem 

šla v Slovenijo študirat. Tretja prelomnica je bila, ko sem se recimo poročila, zdj ko začenjam 

že svojo družino, nova zaposlitev, stanovanje … čist nova življenska zgodba.«). Ima se za 

produktivno članico druţbe. Svoj prispevek druţbi vidi v svojem poklicu in delu, ki ga 

opravlja, in v tem, da je pozitivna oseba, ki dobro vpliva na ostale ljudi. 

ODNOS DO PRIHODNOSTI 

Sabinini glavni ţivljenjski cilji so nadaljevanje druţine, opravljati poklic, ki jo bo veselil in 

izpolnjeval, in v prihodnosti zgraditi hišo. Njen pogled na prihodnost je pozitiven, saj jo 

»velik lepih in pozitivnih stvari še čaka.« 

POGLED NA DRUŢBO 

Sabina meni, da druţba njej osebno nudi dovolj moţnosti tako za oblikovanje svojega 

ţivljenjskega poteka, kakor tudi za doseganje konkretnih ciljev. Je pa mnenja, da se danes 

mladi za doseganje svojih ciljev teţko zanašajo le na lastne sposobnosti. Sebe pri tem 

izpostavi kot izjemo (»Težko. Mislim, da v današnjem času, zelo težko se sam na svoje 

sposobnosti … kljub temu da sem jaz tak primer, da sem s svojim znanjem in svojimi 

izkušnjami in svojo diplomo pršla tuki, nism imela nobenih poznanstev, nobenih vez, ničesar. 

Pa sem dobila recimo službo.«). Kot pogoj za izpolnjevanje ciljev izpostavlja sluţbo in ve, da 

veliko ljudi izjemno teţko dobi sluţbo. Za mlade na splošno pravi, da nimajo dovolj moţnosti 

za samostojno oblikovanje svojih ţivljenjskih poti in da so danes v zelo teţkem poloţaju. 

Glavni problem vidi v tem, da se za pridobitev sluţbe zahteva visokošolska izobrazba in pa 

izkušnje, ki pa jih je zelo teţko dobiti (»Zato, ker od vseh se pričakuje, da bodo zaključili 

visokošolsko izobrazbo, da bojo imeli veliko izkušenj, pol pa izkušnje je težko pridobit, ker vsi 

že pričakujejo, da že maš izkušne, ko že prideš. In je pol težko, ko se še prebijaš, v tej situaciji, 

mislim da … je zelo težko za mlade.«).  

ZAPOSLITEV 

Sabina je zaposlitev dobila takoj po končanem študiju, dela z zavodu za osebe s posebnimi 

potrebami. Zaposlena je tri leta. Iz pogovora se vidi, da rada opravlja svoj poklic, saj o njem 

govori s posebnim zanosom. Posebej izpostavi, da se je v tej sluţbi ţe soočila s številnimi in 
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zahtevnimi izzivi, da se je veliko naučila in sodelovala z različnimi ljudmi in pridobila 

različne izkušnje. 

Sluţbe skoraj ni iskala, saj je to bila prva sluţba, za katero je poslala prošnjo in se tako 

zaposlila. Skrivnost svojega uspeha vidi v tem, da je uspešno opravila razgovor (»Pri meni je 

blo tako, da sem se sama s svojim izkušnjami … v bistvu sm se sama prodala za dober 

produkt.«). Poudari, da pri njej veze ali poznanstva niso imeli nobene vloge pri uspešni 

zaposlitvi (»… tko … da pr meni poznanstva pa veze sploh niso imela nobene vloge … ker jih 

nisem mela.«). Mnenja je, da so najpomembnejši dejavniki pri iskanju zaposlitve izobrazba, 

samoprezentacija, karakter, karizma in zaposlitveni razgovor; še posebej je poudarila pomen 

tega, kako se odreţeš na zaposlitvenem razgovoru (»Definitivno je izobrazba kot ena podlaga, 

ampak drugo je pa tud, kako si sam sebe predstaviš, kako sam sebe prodaš. Kako se ponudiš 

… kot en produkt, s čim lahko prispevaš in pomagaš, recimo … zakaj bi se odločili zate … 

Mislim, da je precej tud ena taka … mogoče karakter, karizma … mislim, da je tudi razgovor 

zelo pomemben.«).  

SOCIALNI KAPITAL 

Iz Sabininih odgovorov lahko razberemo, da ji koncept socialnega kapitala ni tuj. Za socialni 

kapital pravi, da so to »… tvoji stiki, ljudje, ki jih poznaš … velikost tvoje socialne mreže … 

veze in poznanstva, pa tko.« Mnenja je, da ima dostop do socialnega kapitala vsak človek, ki 

ima vsaj enega prijatelja ali druţino. Večanje socialnega kapitala je po njenem odvisno od 

posameznikovega števila prijateljev, interesov in stikov z ostalimi ljudmi. Glavne prednosti 

socialnega kapitala vidi v tem, da človek z veliko socialnega kapitala lahko raste kot oseba, v 

ţivljenju doseţe več stvari in se laţje sooča z novimi situacijami. Povezave med socialnim 

kapitalom in statusom ne vidi (»Ne bi rekla, mogoče pri nekaterih ja, ampak tko če iščeš eno 

osebo, s katero se ti dobr razumeš, al pa nekoga, ki bi ti bil tvoj prijatelj … mislim, da 

socialni status definitivno nima veze s tem.«). 

SOCIALNI KAPITAL IN ZAPOSLITEV 

O povezavi med socialnim kapitalom in zaposlitvijo pravi, da posameznik z vezami laţje dobi 

zaposlitev kot posameznik z malo socialnega kapitala, verjetno lahko pride tudi do boljše 

zaposlitve. Verjame, da bo delodajalec raje zaposlil kandidata za sluţbo, ki se je dobro 

odrezal na zaposlitvenem razgovoru, kot nekoga, ki ima dobra priporočila. Se pa strinja, da 

priporočila nikakor ne morejo škodovati, če je tisti, ki priporoča, dovolj kredibilen. Vseeno pa 

tu daje prednost zaposlitvenemu razgovoru. Prednosti mreţenja pri iskanju sluţbe vidi v tem, 

da človek laţje najde sluţbo, laţje pride do informacij o prostih delovnih mestih in spoznava 

osebe, ki mu lahko pomagajo na poklicni poti.  
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Sabina je zavzela stališče, da je zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno. To 

utemeljuje s tem, da posledično nimajo vsi iskalci zaposlitve enakih moţnosti (»Ja zato, ker 

pol nimajo vsi enakih možnosti … pri iskanju zaposlitve …«) in da lahko pride do tega, da 

kvaliteten kader z znanjem in veščinami ne dobi priloţnosti (»… ker recimo, nekdo je mogoče 

res tak kvaliteten kader, ma znanje in veščine … in bi velik prispevau tej ustanovi … ampak, 

ker ne bo dobiu priložnosti, se ne bo nikoli mogu izkazat.«) ali pa da delovno mesto zasede 

oseba, ki ima veze, ni pa nujno sposobna (»Mogoče bo na to delovno mesto pršla druga 

oseba, ki ni tok sposobna, pa bo opravlala to delo, ne. Ne vem, mislm, da ni to glih najbol 

fer.«).  

Kljub temu pa prizna, da bi tudi sama uporabila svoje socialne mreţe pri iskanju zaposlitve, 

ob pogoju, da bi si te sluţbe zelo ţelela in ji ne bi uspelo dobiti sami (»Ja pa nevem, odvisno 

kok bi si eno službo želela, če bi res si izjemno, izjemno, izjemno želela kakšno službo, pa da 

vem, da nimam nobene šanse prit in da je prek vez edini način, mogoče bi se odločla, ampak 

mislm, da bi prej probala sama. Ne bi kar takoj zdej, no pomagej mi, ampak bi probala sama, 

pa se tud mau vprašala, če to zares neki k si ful, ful želim, a al je še kakšen način, preden bi 

uporabla veze. Tko …«). Če bi sluţbo dobila preko vez in poznanstev, bi do nje čutila večjo 

odgovornost (»Zato, če me že nekdo priporoča … in če že na temelju tega dobim službo nekje 

… mislm, da pol ne morem zgledat, kot da me nč ne sekira … kot da me nč ne briga za to 

službo … pol se morš res izkazat.«). Zaposlitev preko priporočil dojema kot izkazano 

zaupanje, ki ga moraš opravičiti (»Ker mau da tud opravičiš to zaupanje, ki ti ga je nekdo 

dau. Te priporočiu, recimo.«). 

Pri prebiranju Sabininega intervjuja se opazi tudi rahla kontradiktornost njenih izjav, saj na 

začetku govori o tem, da veze in poznanstva pri njeni zaposlitvi niso imele nobenega pomena 

(… kljub temu da sem jaz tak primer, da sem s svojim znanjem in svojimi izkušnjami in svojo 

diplomo pršla tuki, nism imela nobenih poznanstev, nobenih vez, ničesar. Pa sem dobila 

recimo službo.«), kasneje pa razkrije, da je določeno vlogo pri njeni zaposlitvi imela tudi 

njena mentorica, ki je zaposlena v zavodu, kjer je Sabina delala raziskavo za diplomsko delo 

(»… jst sm za svojo diplomsko delo prišla tukej v ta zavod … in mi je moja mentorica zelo 

pomagala … pri zaposlovanju … ammm …«). 

ŠTUDIJ 

Sabina se je za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike odločila na podlagi izkušenj iz 

svoje mladosti, saj je njena mama (fizioterapevtka) delala v zavodu za otroke s cerebralno 

paralizo, kjer jo je pogosto obiskovala, in se na podlagi tega odločila, kaj bo počela v ţivljenju 

(»Moja mami je fizioterapevtka na eni ustanovi in dela z otroci s cerebralno paralizo, am, pa 
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majo tak … en vrtec … pa šolski del … pa tud del za odrasle … in nekak tud od mejhnega sm 

prhajala in u vrtec in k mami na obisk v službo … in nekak se mi zdi, da od nekdaj že lubezn 

do tega poklica bla … v bistvu sm prej vedla, kam bom šla na fakulteto, kot za sredno šolo 

…«). Vidika zaposljivosti ni upoštevala, saj si je ţelela poklic, ki jo bo veselil in izpolnjeval 

(»V bistvu sem želela opravlat poklic, ki bi me veseliu, ki bi me izpolnjevau … kot osebo in 

mislm, da sm se za pravi poklic odločila.«). Med svojim izobraţevanjem se s konceptom 

socialnega kapitala ni posebej spoznala. 

(NE)FORMALNO IZOBRAŢEVANJE IN DELOVNE IZKUŠNJE 

Sabina je v srednji šoli preko študentskega servisa največ delala kot natakarica, v času 

fakultativnega izobraţevanja pa je izbirala priloţnostna dela in kratkotrajne sluţbe (»… na 

fakulteti pa so to bla taka preprosta opravila, kšni letaki al pa kratkotrajne službe. Za en 

teden, al pa podobno … nism mela ene take dalše službe, ampak bol tko … kratkoročno sm 

iskala.«). Glavna motivacija za delo preko študentskega servisa je bil zasluţek, izbira del pa 

ni bila povezana z njenim študijem (»Pridobivanje denarja. Nč nism mela enga namena, da bi 

se zdj naučila … tudi izbira teh del ni bla taka, da bi bla povezana z mojim poklicem … z 

ničemer drugim.«). S študentskim delom ni pridobila pomembnih izkušenj in znanj, ki bi ji 

pomagala pri iskanju sluţbe ali kasneje pri sluţbi sami, prav tako ni vzpostavila kontaktov, ki 

bi bili pomembni pri iskanju zaposlitve.   

Od vseh treh oblik študentskega udejstvovanja Sabina največji poudarek daje na študentsko 

prakso. Pripoveduje, da so imeli prakso v različnih ustanovah. Študijski program, ki ga je 

opravljala, je vseboval veliko prakse, v zadnjem letniku kar pol leta, enkrat na teden je hodila 

na osnovno šolo, kjer je izvajala dodatno strokovno pomoč. Mnenja je, da je s prakso 

pridobila veliko izkušenj (»… in mislim, da smo precej izkušenj dobili prav iz te prakse.«). 

Študijsko prakso je opravljala v ustanovah, ki so jo zanimale; izbirala je tudi različne 

ustanove, da bi pridobila čim več različnih izkušenj. Posebej izpostavi, da je med prakso 

spoznala različne pristope do uporabnikov, dobila veliko uporabnih nasvetov in se veliko 

naučila (»Spoznala sem tud pristop osebe, recimo, do otrok … sploh v tem delu … dobila sm 

velik nasvetov … takih, ki so zelo uporabni in mislim, da … sm se res na vsaki praksi velik 

naučila.«). Preko prakse pomembnih stikov, ki bi ji pomagali pri iskanju zaposlitve, ni 

vzpostavila. 

Prostovoljnega dela Sabina ni nikoli opravljala. 

SOCIALNE MREŢE  

Sabina je bila v času obiskovanja osnovne šole članica skavtskega zdruţenja, trenutno pa ni 

vključena v nobeno (ne)formalno zdruţenje. Zanjo najbolj pomembne socialne mreţe so 
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druţina in prijatelji, sploh druţino postavlja na prvo mesto (»Ja definitivno moji prijatelji, 

dolgoročni ali pa kratkoročni, mislm da so izjemno pomembni. Družino sem pa itak že 

omenila na prvem mestu, tko da … mislm, da je zelo pomembno, da održujemo ene stike, 

recimo jst mam te svoje srednješolske prijateljice so vse ostale na hrvaškem, pa še vedno smo 

v stikih, pa se še vedno družimo in mislm, da je to pomembno obdržat in tko cenit.«). Njej 

pomembne socialne mreţe imajo pozitiven vpliv na njo in njeno počutje (» … se počutim 

sproščeno, prijetno, zadovoljna sm, velik se smejem, jst mislm, da tko pozitivno vplivajo na 

mene in na moje počutje.«). Pri iskanju zaposlitve ji te socialne mreţe (še) niso pomagale. 

 

3.7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V tem delu diplomskega dela bom intervjuje primerjala med sabo, jih povezovala s teorijo in 

poiskala odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Pridobljene ugotovitve, rezultati in podatki (zaradi premajhnega vzorca) nikakor niso 

posplošljivi in veljajo le v okviru raziskave za moje diplomsko delo. 

 

3.7.1 PRIMERJAVA INTERVJUJEV 

 

Ajda (30 let), Betka (25 let), Lucija (31 let) in Sabina (26 let) so vse univerzitetno izobraţene. 

Skupno jim je tudi to, da so vse zaključile študije druţboslovnih smeri. Vidimo lahko torej, da 

so vse štiri intervjuvanke prehajale v svet odraslosti skozi izobraţevalni moratorij, o katerem 

piše M. Ule (1995). 

V nadaljevanju bomo pogledali, kako so pri intervjuvankah potekali prehodi od mladosti k 

odraslosti. Egris (v Kuhar, 2011) predstavlja tri prehode: linearni prehod lahko vidimo pri 

Sabini (izobraţevanje – zaposlitev – druţina z otrokom) in Luciji (izobraţevanje – zaposlitev 

– druţina; otroka še nima, ker se je na lastno ţeljo do sedaj bolj posvečala karieri, otroka 

planira v bliţnji prihodnosti), prehod kot podaljšano in diverzificirano dobo ţivljenja lahko 

opazimo pri Betki (izobraţevanje – nezaposlenost – delo na črno), medtem ko pri Ajdi lahko 

vidimo reverzibilno in fragmentirano prehajanje (izobraţevanje – zaposlitev – nezaposlenost 

– druţina z otrokom – izobraţevanje).  

Walter in Schlathoff (2001, v Rapuš Pavel, 2004) pa sta opredelila tri različne prehode – 

trajekorije, ki se razlikujejo glede na neenako porazdeljenost ekonomskega, kulturnega in 

socialnega kapitala in drugih virov. Ajda in Betka spadata pod trajektorij tveganih, 
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marginalnih biografij, vendar pa pri njiju razlog za brezposelnost ni slaba izobrazba, ampak 

slabe razmere na slovenskem trgu dela. Sabino lahko uvrstimo med trajektorije, usmerjene k 

tradicionalnim, »normalnim« biografijam, ki dosegajo status odraslosti, saj je njen prehod, 

sodeč po njenih opisih, zelo tradicionalen. Lucija pa je predstavnica trajektorija izbirnih 

biografij, saj je zelo avtonomna pri načrtovanju svoje ţivljenjske poti. Sama izbira, kje bo 

delala, skupaj z moţem je ustanovila svoje podjetje, v intervjuju je tudi posebej izpostavila, da 

je spoznala »da ne želim, delat za druge, ampak da želim delat zase.« 

M. Ule (2008) je govorila o več prehodih, ki se morajo zgoditi na poti od mladosti do 

odraslosti. Prvi, prehod k zgrajeni podobi o sebi in svojem mestu v druţbi (identiteta), je uspel 

vsem intervjuvankam, saj sem med intervjuvanjem dobila občutek, da imajo vse štiri 

intervjuvanke zgrajeno precej realno podobo o sebi in svojem mestu v druţbi. Tudi njihov 

pogled na druţbo in druţbene razmere je precej realen. Nerealnih pričakovanj do druţbe 

nisem zasledila. Tudi drugi prehod (h kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega 

človeka) se je ţe zgodil pri vseh, saj iz pogovorov lahko vidimo, da  so vse štiri intervjuvanke 

ţe presegle stopnjo druţbene vloge otroka ali mladostnika. Glede na intervjuje je Ajda 

trenutno vpeta v vlogo mlade mamice, hkrati pa zelo veliko energije usmerja tudi v dodatno 

izobraţevanje. Betka je zelo dejavna na področju iskanja zaposlitve pravi, da je: »prjavljena 

na zavodu za zaposlovanje, kot aktivna iskalka zaposlitve. Am, mam na vsake približno tri 

mesce razgovore z svojim osebnim svetovalcem, am, mam tud naloge, tko da redno spremljam 

razpise na strani zavoda, potem na primerne razpise se prijavim, am, udeležim se tud kkšnih 

delavnic, k jih organizira zavod v Ljubljani…«, Sabina se pripravlja na materinstvo, zelo se 

identificira tudi s sluţbo, ki jo opravlja (»V bistvu sem želela opravlat poklic, ki bi me veseliu, 

ki bi me izpolnjevau…kot osebo, in mislm, da sm se za pravi poklic odločila.«). Lucija je zelo 

dober primer moderne mlade ţenske, ki je zelo vpeta v svoje delo in uspešno razvija svojo 

kariero. Prehod od šolskih dejavnosti ter preteţno potrošniško in prostočasno usmerjenih 

dejavnosti v svet dela in zaposlitve je zaenkrat uspel Sabini in Luciji, za nekaj časa tudi Ajdi 

(bila je »zaposlena v zasebnem varstvu, žal sem dobila iz poslovnih razlogov odpoved«), 

Betki zaenkrat še ne. Prehod k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti je v lastni reţiji 

povsem uspel le Luciji, Sabini in Betki so stanovanje podarili starši, Ajda z druţino še vedno 

ţivi pri svojih in občasno moţevih starših. Prehod od preteţnega sprejemanja znanja in 

podatkov k njihovi uporabi Ajdi in Betki onemogoča brezposelnost. Ajda se še dodatno 

izobraţuje, torej se je vrnila v proces sprejemanja podatkov. Kriterije za zadnji prehod (k 

politični polnoletnosti in pravno odgovorni osebi) izpolnjujejo vse štiri intervjuvanke. 
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Po teh kriterijih torej lahko za odrasli štejemo Lucijo in Sabino, Ajde in Betke pa (še) ne. Ni 

treba posebej izpostavljati, da je edina prepreka pri tem, da bi tudi Ajda in Betka izpolnjevali 

vse kriterije, njun status nezaposlenih. Če Ajda in Betka ne izpolnjujeta pogojev za odraslost, 

ki jih navajajo različni avtorji, se nam torej poraja vprašanje, kakšen je njun status. 

Pri pregledovanju strokovne literature na to temo naletimo na izraz »mladi odrasli«. M. Ule 

(1996a) jih opisuje kot ljudi, ki ne opravljajo značilnih dejavnosti odraslih (delo, osnovanje in 

skrb za lastno druţino, skrb za potomce itd.), ker so še vključeni v proces izobraţevanja, so 

brezposelni ali ţelijo obdrţati mladostniški stil ţivljenja ter prelagajo odgovornosti odraslosti 

na kasneje. Piše tudi (2008), da ni nujno, da so mladi odrasli neuspešni na vseh področjih. 

Lahko so na enem področju zelo uspešni (ekonomskem) in popolnoma odpovejo na drugem 

(druţina). S tega vidika lahko torej Ajdo in Betko uvrstimo v skupino mladih odraslih, saj sta 

obe brez zaposlitve. Ajda je druţino ţe osnovala, v proces izobraţevanja se je vključila 

naknadno, »zdj sm se vpisala na prekvalifikacijo…za vzgojiteljico predšolskih otrok…da 

nardim zdj še to in da potem iščem«, s ciljem, da bi laţje dobila delo. Betka je zelo aktivna 

iskalka zaposlitve. Pri njiju nikakor ne moremo govoriti o ţelji po ohranitvi mladostniškega 

stila ţivljenja ali prelaganju odgovornosti odraslosti na kasneje, saj sta obe jasno izrazili ţeljo 

po zaposlitvi, s problemom lastne brezposelnosti pa se aktivno spopadata (iskanje zaposlitve, 

dodatno izobraţevanje). 

Furlong (2000), je pisal o problemih, s katerimi se mladi soočajo zaradi negotovosti na 

področju zaposlovanja. Tu lahko potegnemo vzporednice z Ajdo, ki pravi, da »cilje, načrte pa 

vse imam…glede tega je moja prihodnost uredu, svetla, ne. Vprašanje pa zdj, kako bom te 

cilje lahko vključla v nek sistem…ali bom dobila zaposlitev in tko naprej, ne…« in tudi z 

Betko, ki pravi, da je »včasih kr tko mal slabe volje, da ubistvu se tko se počutm, da sm čist a 

veš ne neuporabna ne…tko k sm pač doma«, in svojo prihodnost doţivlja kot zelo negotovo 

(»Tko da zaenkrat je bl negotova ta prihodnost no, tko da.«). 

Mladi odrasli starostno sovpadajo s postadolescenti, za katere je (Ule, 2008) značilen 

aktivizem, optimizem, postadolescentski študentski status, reflektiranje druţbenih razmer. 

Vendar pa se mladi odrasli osredotočajo predvsem nase in reševanje lastnih problemov in 

vijuganje med problemi druţbe, kar lahko opazimo tudi pri Ajdi in Betki, ki sicer podata 

kritičen pogled na moţnosti, ki jih druţba daje mladim, vendar v njunih odgovorih ni zaznati 

tendenc po spreminjanju druţbe, ampak jima je prioriteta najprej rešiti svoj socialni poloţaj. 

Betka pravi: »mislm, da če bom dobila službo, da bi lohk tuki čist vredu žvela pa si oblikvala 

življenje tko kukr bi hotla recimo.« Ajda in Betka kljub slabšemu finančnemu poloţaju in 

negotovosti glede prihodnosti ne mečeta puške v koruzo, ampak k reševanju svojih teţav na 
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področju zaposlenosti pristopata aktivno in poskušata na več različnih načinov. Glede na 

utemeljitve Schwartza, Cotteja in Arnetta (2005) lahko zanju napišemo, da spadata med 

mlade odrasle, ki za reševanje svojih teţav uporabljajo razvojno usmerjeno strategijo 

razreševanja problemov.  

Odnos do prihodnosti se pri intervjuvankah razlikuje. Vsaka je naštela svoje ţivljenjske cilje, 

je pa opaziti več negotovosti pri Ajdi in Betki, medtem ko Sabina in Lucija na prihodnost 

gledata bolj z optimizmom. Ajda in Betka sta kot razlog svoje negotovosti seveda navedli 

dejstvo, da sta brez zaposlitve. Betka: »Ja zdj trenutno sm zlo negotova no, ker dost prošnj 

pošiljam, pa ni tko nekih pozitivnih odgovorov, paaa si pol tko mal negotov k neveš tud točn 

ne kako bo zdej šlo na boljš al bo isto potem tud ne moreš kej preveč načrtvat še.«  Evidenten 

pa je pogled na razkorak med cilji, ki jih imajo intervjuvanke. Ajda in Betka sta usmerjeni 

predvsem na reševanje svojega zaposlitvenega statusa in negotovosti, ki jo v ţivljenje 

posameznika prinaša status brezposelnega, medtem ko sta Lucija in Sabina usmerjeni k 

nadgraditvi teh ciljev (npr. Sabina: »nadaljevat po tej isti poti. Se pravi, nadaljevat svojo 

družino, … službo, ki me bo tko izpolnjevala, otroci, mož…To je pa to. Mogoče kšna hiša.«, 

Lucija: »osebnostno napredovala, premagala določene strahove…bla bolj uspešna še v 

karieri«), ki so pri njiju (ker imata zaposlitev) ţe bili doseţeni. 

Vse intervjuvanke so mnenja, da druţba mladim na splošno ne nudi mladim dovolj moţnosti 

za samostojno oblikovanje njihovih ţivljenjskih poti in doseganje njihovih konkretnih ciljev. 

Prav tako se Ajda, Betka, Lucija in Sabina strinjajo, da se posameznik za doseganje ciljev ne 

more (oziroma se zelo teţko) zanašati le na lastne sposobnosti. Lucija pravi, da je veliko 

odvisno tudi od okolja: »Zarad tega, ker more bit tud, am…okolje, tako da omogoča 

produktivnost in razvoj lastnih osebnosti, pa zlo zlo redko je, da lahko zgol zgol z lastnimi 

sposobnostmi razviješ ful velko stvar…al pa…učinkovito stvar…« 

Roberts (v Pollock, 1997) piše o tem, da prehod mladega človeka v odraslost ni odvisen samo 

od posameznikovih tendenc, potreb in ţelja, ampak je odvisen tudi od druţbenih struktur in 

institucij (izobraţevalni sistem, trg delovne sile), v katere so mladi vključeni, kar se sklada z 

izjavami intervjuvank o zanašanju na lastne sposobnosti. 

Iz vsega napisanega lahko vidimo, da so pogledi intervjuvank na današnjo druţbo precej 

podobni, kljub različnim zaposlitvenim statusom. Lucija in Sabina v odgovorih sebe sicer 

posebej izpostavita kot izjemo, drugače pa se strinjata z Ajdo in Betko, da poloţaj mladih v 

današnji druţbi nikakor ni roţnat (Sabina: »Ampak vem, da marsikater človek težko, izjemno 

težko dobi službo in na splošno, da je težko ustvarit vse cilje, ki jih maš. Tko da, mislim da je 

to bol tko tko.«). 
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Vse štiri intervjuvanke podajajo podobne odgovore na vprašanje, kateri so najpomembnejši 

dejavniki pri iskanju zaposlitve. Sem uvrščajo izobrazbo (znanje), izkušnje, motiviranost, 

pripravljenost veliko delati, zaposlitveni razgovor, samoprezentacija… Tukaj lahko vidimo, 

da imajo vse intervjuvanke dober vpogled v to, kaj najbolj iščejo delodajalci – Verša (1999) 

navaja, da slovenski delodajalci na prvo mesto za pridobitev delovnega mesta postavljajo 

primerno in kvalitetno izobrazbo, takoj za tem pa sledijo delovne izkušnje, ki predstavljajo 

dejavnik, ki daje ustrezni izobrazbi tudi uporabno vrednost.  

Ajda (»pomanjkanje formalnih, uradnih delovnih izkušenj, ane…v okviru neke zaposlitve…«) 

in Betka sta mnenja, da je njuna največja pomanjkljivost pri iskanju zaposlitve pomanjkanje 

izkušenj. Obe imata sicer izkušnje, ki sta jih pridobili z delom preko študentskega servisa, 

vendar pa pravita, da jima te izkušnje ne pomagajo kaj dosti pri iskanju zaposlitve, kar se 

sklada s tem, kar pravita M. Trbanc in D. Verša (2002), in sicer, da tem izkušnjam delodajalci 

po navadi ne pripisujejo prevelike teţe. Sabina zase pravi, da skoraj ni iskala zaposlitve, saj je 

dobila prvo sluţbo, za katero je poslala prošnjo. »Pri meni je blo tako, da sem se sama s 

svojim izkušnjami…v bistvu sm se sama prodala za dober produkt (smeh)…tko…da pr meni 

poznanstva pa veze sploh niso imela nobene vloge…ker jih nisem mela (smeh).« Luciji ni bilo 

nikoli treba iskati sluţbe, saj se je lahko takoj zaposlila v druţinskem podjetju, »…ko sem bla 

ene 19, sem začela delat v družinskem  podjetju, to se prau sploh nisem rabla iskat zaposlitve, ampak 

sem jo avtomatično dobila.« 

Ignjatović in M. Trbanc (2009) podata mnenje, da so fleksibilne, začasne oblike zaposlitve 

lahko prehod k bolj redni obliki zaposlitve, čeprav na drugi strani pomenijo negotovo 

obdobje, saj pomeni izguba ali prenehanje zaposlitve za določen čas potencialno ogroţenost 

socialne varnosti zaradi brezposelnosti. Od intervjuvank je na ta način, torej za določen čas, 

zaposlena Sabina. Ni posebej izpostavila nezadovoljstva nad to obliko zaposlitve ali strahu 

pred izgubo zaposlitve, kljub temu da je noseča. Tudi prihodnost načrtuje, kot da je sluţba 

nekaj samoumevnega. Ta njen optimizem najbrţ izhaja iz pozitivnih osebnih izkušenj pri 

iskanju zaposlitve (dobila prvo sluţbo, za katero je poslala prošnjo) in prepričanja v svoje 

lastne sposobnosti, kar je tudi nedvoumno izrazila med najinim pogovorom. K temu gotovo 

veliko prispeva tudi dejstvo, da ima ţe rešeno stanovanjsko vprašanje. 

Trbanc (2005) govori o negativnih posledicah brezposelnosti pri mladih, sploh če traja dalj 

časa. O negativnem odnosu do dela ali slabi delovni etiki pri Ajdi in Betki ne moremo 

govoriti, saj je pri obeh opaziti visoko motiviranost pri iskanju zaposlitve in ţeljo po delu. 

Zametke negativnih psiholoških posledic mogoče lahko najdemo pri Betki, ki pravi, da je 

neuporabna (občutek neobvladovanja ţivljenja) in da jo njena situacija včasih spravlja v slabo 
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voljo:  »ker sem na zavodu in se mi zdi, da sem nekako ujeta in nč ne morem am k tko a veš ni 

čist sam od mene odvisno a veš. Sej jst bi hodila v službo, sam a veš, je velik brezposelnih, pa 

je tud zlo velka zato konkurenca ane pa tko, pa vsi majo že neke izkušnje ane in pol skoz 

mislm, da bojo enga druzga prej zaposlil ane, kt mene.« Ajda se ne da in pravi, da je njena 

prihodnost kljub nezaposlenosti svetla. Zadnja posledica, podaljševanje ekonomske 

odvisnosti, je najbolj evidentna pri Ajdi, saj skupaj s svojo druţino občasno ţivijo pri njenih, 

občasno pa pri moţevih starših. 

Ajda na vprašanje, če je trenutno vključena v kakršnokoli (ne)formalno zdruţenje ali 

organizacijo pove, da je ţe skoraj deset let članica prostovoljnega društva. Med zanjo 

pomembne socialne mreţe uvrsti še krog ljudi, ki jih je spoznala na izobraţevanju za 

prekvalifikacijo v vzgojitelja predšolskih otrok, ter druţino in prijatelje. Betka ni vključena v 

nobeno (ne)formalno zdruţenje ali organizacijo, med njej pomembne socialne uvrsti še 

druţino, prijatelje in sodelavce. Tudi Sabina ni vključena v nobeno (ne)formalno zdruţenje ali 

organizacijo, izpostavi pa njeno druţino in prijatelje. Lucija je vključena v dve zdruţenji, kjer 

se z znanci in partnerji iz poslovnega sveta dobivajo in druţijo druţabnih dogodkih. Njej 

pomembne skupine ljudi, katerih mnenja ceni in nanjo vplivajo z nasvetom ali zgledom, so 

tudi  prijatelji, ki imajo startup podjetja in pa skupina starejših prijateljev, starejša generacija 

(»zelo cenim njihovo mnenje in njihove modrosti in mi zelo pomagajo, čeprov oni zdej več ne 

pri iskanju novih priložnosti, ampak nevem z nasvetom pa zgledom in je name to zlo zlo 

vplival in mi pomagal«). 

Vidimo, da so Ajda, Betka in Sabina izpostavile, da ima za njih velik pomen povezovalni 

socialni kapital, za katerega Rheingold (2012) navaja resurse, ki jih posameznik pridobi iz 

povezav, ki so močnejše in bolj intenzivne, in iz krogov, ki so bliţji, in predstavlja 

emocionalni in vsebinski suport. Temelji na zaupanju in solidarnosti. Betka je posebej 

izpostavila, da »odnosi, k jih imaš z družino pa s prjatli…da zlo vplivajo na tvojo kakovost 

življenja, pa zadovoljstvo…ammm…pa tud če ti v službi ni čist tok dobr, pa da maš doma tko 

prijetno okolje, da še vseen to gre.  Tko da, to se mi zdi, da je kr ena najbolj pomembnih 

stvari v življenju. Da maš tko neko varno…varen dom, prijetne dobre odnose, kamor se 

vračaš in ti bo vedno dobr, tud če maš slb dan, če maš dobr dan, tko.« 

Sabina pa pravi, da je druţina na prvem mestu, s prijatelji pa je sproščena, zadovoljna, veliko 

se smeji in to predstavlja pozitiven vpliv nanjo in njeno počutje. Povezovalni socialni kapital 

je torej najbolj značilen za mikroraven socialnega kapitala, ki jo (Iglič, 2004) zaznamujejo 

intenzivne socialne povezave, ki se formirajo med ljudmi; posamezniki se poznajo daljša 

časovna obdobja, stiki med njimi so pogosti in temeljijo na občutkih varnosti in podpore. 
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Za oblike mreţenja, ki jih je izpostavila Lucija, pa je značilen premostitveni socialni kapital, 

ki je to, kar človek pridobi iz vezi, ki so bolj oddaljene in niso zelo močne. Te resurse 

posameznik lahko dobi pri povezovanju z ljudmi, ki imajo enake ali podobne interese in 

delujejo v določeni socialni strukturi (skupina, skupnost). Posamezniku omogoča 

premostitveni socialni kapital predvsem pridobivanje novih in koristnih informacij, novih 

pogledov … (Rheingold, 2012). 

 

3.7.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V naslednjih vrsticah bom poskušala poiskati odgovore na prvo raziskovalno vprašanje, in 

sicer: 

»Koliko mladi diplomanti družboslovnih smeri poznajo koncept socialnega kapitala, 

njegove temeljne postavke oziroma kaj si predstavljajo pod pojmom socialni kapital?« 

Ajda pravi, da so socialni kapital »vsa poznanstva, prijateljstva, vsi ljudje, s katerimi si 

obkrožen, s katerimi si v takšnih in drugačnih odnosih, ki bi ti mogoče lahko v določeni 

situaciji tudi prišli prav«; poudari tudi vzajemnost teh odnosov. Betka poda podoben odgovor 

kot Ajda, zraven pove še to, da obstaja socialni kapital na ravni vsake druţbe.  

Lucija ponudi odgovor, da so socialni kapital »sposobnost mreženja, networking, da maš na 

večih ravneh razvite socialne mreže«; pomembna se ji zdi tudi sposobnost posameznika, da te 

vezi »znaš to pretvort v priložnost pa napredek.« Sabina pri pojmu socialni kapital omenja 

stike, socialne mreţe, veze in poznanstva. 

Vse štiri intervjuvanke se strinjajo, da ima dostop do socialnega kapitala vsak človek, Ajda pri 

tem izpostavi pomembnost posameznikove socialne spretnosti, Betka pa pomen njegove 

iniciativnosti. Lucija pravi, da nimajo vsi ljudje dostopa do socialnega kapitala »v enaki 

meri.« Ajda med načine za večanje socialnega kapitala uvršča komunikacijo z ljudmi, »da si 

odprt za različna poznanstva, da si izmenjuješ določene usluge« in vzajemno pomoč. Betka 

pravi, da si socialni kapital večaš z aktivnim vključevanjem v druţbo, obiskovanjem 

prireditev, zdruţenj, okroglih miz, sejmov, spoznavanjem različnih ljudi. Lucija med načine 

za večanje socialnega kapitala uvršča mreţenje, vključevanje v društva, organizacije,  »da 

navezuješ stike, tud z vezmi k so izven tvojega direktnega okolja« in komunikacijo z ljudmi na 

osebni ravni. Sabina pa pravi, da je večanje socialnega kapitala odvisno od števila prijateljev, 

interesov, stikov z ostalimi ljudmi. 
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Ajdi se zdi socialni kapital uporaben »na vseh področjih življenja«, Betka vidi glavne 

prednosti socialnega kapitala v sposobnosti prilagajanja situacijam, »več možnosti ima v 

življenju«, večih poznanstvih. Za Lucijo so ključne prednosti »lažja zaposlitev, … večja finančna 

varnost, več izbire« pri zaposlitvi, pridobivanje veščin in komunikacijskih spretnosti. Sabina pa 

misli, da so prednosti socialnega kapitala naslednje: rasteš kot oseba, »več stvari dosegaš v 

življenju«, laţje se soočiš z novimi situacijami. 

Ajda in Lucija menita, da sta količina socialnega kapitala in socialni status posameznika 

povezana, Betka meni, da ni nujno, da sta povezana, medtem ko Sabina med tema dvema 

druţbenima elementoma ne vidi nobene povezave. Lucija pravi, da dober socialni status 

avtomatsko pomeni, da imaš veliko socialnega kapitala, »ker bodo ljudje pristopl do tebe«, 

tudi če se ti ne mreţiš aktivno. 

Iz tega kratkega povzetka odgovorov intervjuvank na temo socialnega kapitala, je razvidno, 

da se njihovi odgovori skladajo z definicijami, ki so ji za socialni kapital podali različni 

avtorji in so navedene v teoretičnem delu diplomskega dela – Bourdieu (1986), Coleman 

(1999), Putnam (1994) in Portes (1998). Vidimo lahko tudi, da so intervjuvanke izpostavile 

vse ključne elemente socialnega kapitala: mreţenje, socialni odnosi, socialne mreţe, 

doseganje ciljev, vzajemnost odnosov, komunikacija, vključevanje v socialne skupine, 

(samo)iniciativnost, vključevanje v druţbo, navezovanje stikov … 

Iz njihovih odgovorov torej lahko izpeljem sklep, da mladi diplomanti druţboslovnih 

smeri zelo dobro poznajo koncept socialnega kapitala in njegove temeljne postavke.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: 

»Kolikšen pomen mladi diplomanti družboslovnih smeri pripisujejo socialnemu kapitalu pri 

iskanju zaposlitve?« 

Vse štiri intervjuvanke se strinjajo, da posameznik z dobro razvitimi socialnimi mreţami laţje 

pride do zaposlitve. Betka upa na zaposlitev v organizaciji, kjer dela preko študentske 

napotnice (na ta način je spoznala direktorico) ali pa na zaposlitev v zavodu, kjer dela sestra 

(»…tud jst sm bla na enmu razgovoru, v zavodu, kjer dela moja sestra, pa najbrž ne bi bila, če je ne bi 

poznala…tko da maš velik več možnosti…potem za samo zaposlitev…se mi zdi,d a te bl opazjo, če 

nekdo prou pove…jst pa tega poznam…kokr pa če je tm pok prošn…pa si bl ena številka…«), torej pri 

iskanju zaposlitve uporablja tudi svoje socialne mreţe. Tudi Ajda se posluţuje podobnih 

taktik, in sicer v prostovoljnem društvu, kjer je aktivna ţe 10 let, » še vedno vzdržujem stike, na 

neformalni ravni, poizvedujem če bi pa mogoče kdo potreboval koga, kot sm jst, da bi se zaposlila.« 

Lucija je, glede na ostale intervjuvanke, poseben primer na tem področju, saj se njena 
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poklicna pot in socialni kapital prepletata ţe od njenih najstniških let: »ko sem bla 

najstnica…sem služila s čuvanjem otrok, pri tem mi je pomagala moja mami in njene prjatlce. 

Potem pa, ko sem bla starejša, ko sem bla ene 19, sem začela delat v družinskem  podjetju, to 

se prau sploh nisem rabla iskat zaposlitve, ampak sem jo avtomatično dobila, potem sem 

dobila pa drugo zaposlitev preko vez, in sicer da je poznal mojga očeta…in sm šla tja delat, 

zarad tega.« Preko vez in poznanstev je prišla tudi do investitorjev za svoje podjetje. Navaja 

tudi, da je tudi sama drugim z vezami pomagala do sluţb in da je ţe večkrat povezovala 

iskalce zaposlitve in delodajalce (»Recimo, poznala sm nekoga, k je isku zaposlitev pa 

poznala sem nekoga, k je isku, da bi nekoga zaposliu…pa sm jih povezala…pa spoznala sm 

na faksu eno punco, k je bla ful inteligentna …pa zdj dela za bivšega našga partnerja…«), kar 

kaţe na njeno zavedanje o potrebi po vzajemnosti odnosov pri uporabi socialnega kapitala.  

Vse štiri izpostavljajo tudi podobne prednosti, ki jih (po njihovem) mnenju prinaša mreţenje 

med procesom iskanja zaposlitve: informacije o neobjavljenih delovnih mestih (več 

razgovorov), kakšno je delovno mesto, kakšna je klima, boljšo zaposlitev, laţje doseganje 

svoje potenciala, spoznavanje oseb, ki ti pomagajo na poklicni poti. 

Ajda in Lucija (z določenimi zadrţki) menita, da zaposlovanje preko vez in poznanstev 

moralno ni sporno. Ajda vidi teţavo le, »če pridejo neustrezni kandidati, neprimerni strokovno, 

neusposobljeni…«, podobnega mnenja je tudi Lucija, le da ona posebej izpostavi javni sektor: 

»jst bi rekla, ne zdi se mi moralno oporečno…z izjemo, če gre za javni sektor, pa če gre za 

nekvalificirano osebo«. Betka je mnenja, da »je mau nefer do unih, k nimajo nobenih vez, 

ampak…čist tko ne…sj če maš vezo, zakaj pa ne…sj bi vsak izkoristu«. Stališče o moralni 

oporečnosti zaposlovanja na tak način je zavzela Sabina, saj meni, da pride do tega, da »pol 

nimajo vsi enakih možnosti…pri iskanju zaposlitve…ker recimo, nekdo je mogoče res tak 

kvaliteten kader, ma znanje in veščine…in bi velik prispevau tej ustanovi…ampak, ker ne bo 

dobiu priložnosti, se ne bo nikoli mogu izkazat. Mogoče bo na to delovno mesto pršla druga 

oseba, ki ni tok sposobna, pa bo opravlala to delo, ne. Ne vem, mislm, da ni to glih najbol 

fer.« Kljub temu pa je kasneje v intervjuju sama priznala, da bi svoje socialne mreţe za 

pridobitev delovnega mesta uporabila tudi sama, če ji sluţbe ne bi uspelo dobiti sami in bi si 

jo zelo ţelela. 

Vse štiri se tudi strinjajo, da bo delodajalec rajši vzel kandidata s priporočili od (za 

delodajalca) kredibilne osebe, kot nekoga, ki se je zelo dobro odrezal na zaposlitvenem 

razgovoru. Prav tako so vse štiri mnenja, da se moraš na delovnem mestu še dodatno izkazati, 

če se zaposliš preko priporočil nekoga drugega, saj s svojim delom potem predstavljaš tudi to 

osebo in moraš upravičiti zaupanje, ki ti je bilo izkazano. 
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Luciji (»Ja, iz posla sem bla izločena zaradi tega večkrat. Pač, se zgodi, recimo…ne vem…pr 

investiciji je en zbrau nekoga druzga, k ga je poznal osebno, pri izbiri za posel so izbral prek 

vez in poznanstev.«) in Betki (»Ja, k sm  bla na razgovoru v zavodu, kjer dela sestra, so mi že 

rekl, da sm sprejeta, potem so pa umaknil…mi je sestra rekla, da je direktorca pol zaposlila 

ene, k jih je poznala.«) se je ţe zgodilo, da sta bili izločeni iz zaposlitvenega postopka ali pa 

ob posel zaradi vez in poznanstev ostalih kandidatov, medtem ko Ajda in Sabina te izkušnje 

še nimata. 

Iz odgovorov intervjuvank torej vidimo, da se vse strinjajo, da posameznik z dobro razvitimi 

socialnimi mreţami laţje pride do zaposlitve in da tudi same poskušajo pri iskanju zaposlitve, 

poslov ali investitorjev uporabljati svoje socialne mreţe. Vse štiri vidijo tudi veliko prednosti, 

ki jih (po njihovem) mnenju prinaša mreţenje med procesom iskanja zaposlitve. Potrdi se 

trditev Lina, Ensela in Vaughna (1981) o tem, da široke in razvejane socialne mreţe človeku 

pomagajo zbrati več podatkov o določenem delovnem mestu. Nobena od intervjuvank, razen 

Sabine, nima moralnih zadrţkov pri zaposlovanju preko vez in poznanstev, razen če te niso 

škodljive oblike (zaposlovanje neprimernih ali nesposobnih kandidatov). Kot ţe omenjeno, pa 

bi tudi Sabina pod določenimi pogoji poskušala uporabiti svoje veze in poznanstva za 

pridobitev sluţbe (»odvisno kok bi si eno službo želela, če bi res si izjemno, izjemno, izjemno 

želela kakšno službo, pa da vem da nimam nobene šanse prit in da je prek vez edini način, 

mogoče bi se odločla«). Prav tako so se vse strinjale, da so dobra priporočila (ob pogoju da 

priporoča za delodajalca kredibilna oseba) pomembna prednost, ki jo ima lahko posameznik 

pred ostalimi v zaposlitvenem postopku. Tudi tukaj se mnenja intervjuvank skladajo z Linom, 

Enslom in Vaughnom (1981), ki pravijo, da verodostojnost človeka, ki ima vlogo posrednika 

pri iskanju zaposlitve, pomembno vpliva na odločitev delodajalca. 

Tako iz vsebine odgovorov vseh štirih intervjujev kot tudi iz usklajenosti odgovorov na  

vprašanja glede obravnavano tematike, lahko izpeljem sklep, da mladi diplomanti 

druţboslovnih smeri pripisujejo zelo velik vpliv delovanju socialnega kapitala in 

njegovemu vplivu pri iskanju zaposlitve. 

Nobena od štirih intervjuvank pri vpisu na študij ni upoštevala vidika zaposljivosti. Betka 

(»Ne, nism, sej glih to…se mi zdi, da bi nam mogl…k smo se vpisval na faks, mau bl 

tko…predstaut…kaj je potencialno bl za službo, pa kaj ni, pa tko.«) in Ajda (»V bistvu tkrat, 

roko na srce, nisem tolk o tem razmišljala. Kar mi je pa zdj mjčken žou, da nisem.«) pravita, 

da jima je ţal, da nista upoštevali tega dejavnika, Lucija tudi pove, da ji vidika zaposljivosti ni 

bilo treba upoštevati.  
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Na vprašanje, če so se tekom šolanja spoznale s konceptom socialnega kapitala, sta pozitivno 

odgovorili Ajda (Socialna pedagogika, PeF, UL) in Lucija (Evropske študije – druţboslovni 

vidiki, FDV, UL), medtem ko Betka (Pedagogika in andragogika, FF, UL) in Sabina 

(Specialna in rehabilitacijska pedagogika, PeF, UL) pravita, da temu ni tako. M. Trbanc 

(2005) opozarja na potrebo po tem, da bi se več pozornosti namenilo ustvarjanju spretnosti 

iskanja zaposlitve ter karierno orientiranih spretnosti, ţe med samim izobraţevalnim 

procesom in vidimo, da se izobraţevalne ustanove različno odzivajo na te potrebe sodobne 

druţbe. 

 

Naslednji del bo namenjen ugotavljanju, koliko, zakaj in na kakšne načine so se intervjuvanke 

mreţile med časom formalnega izobraţevanja, skratka, poskušala bom poiskati odgovore na 

tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 

»V katere socialne mreže in zakaj so se mladi diplomanti družboslovnih smeri vključevali 

med časom formalnega izobraževanja (srednja šola/fakulteta)?« 

Ajda je praktično celoten čas svojega formalnega izobraţevanja delala preko študentskega 

servisa. Opravljala je različna dela, nekatera so bila povezana z njenim bodočim poklicem, 

druga ne. Pravi, da je s študentskim delom pridobila pomembne izkušnje in znanja ter tudi 

vzpostavila kontakte, ki bi jih lahko uporabila za pridobitev sluţbe, vendar noče delati izven 

polja svojega poklica. Med študijem je opravljala tudi obvezno študijsko prakso, za obliko 

opravljanja se je odločala na podlagi zanimanja. Pravi, da »kej dost znanja pa mislm da nism 

dobila« in da ni vzdrţevala stikov, ki jih je vzpostavila med prakso. V okviru študija je 

morala opravljati tudi obvezno prostovoljno delo, tako da je opravljala različne oblike le-tega. 

Pridobila je veliko izkušenj in znanja, še danes je članica prostovoljnega društva, malce upa 

tudi, da bi tam dobila sluţbo.  

Tudi Betka je med časom svojega izobraţevanja veliko delala preko študentske napotnice. 

Opravljala je veliko različnih del (ta niso bila povezana z njeno stroko), za katera se je 

odločala predvsem na podlagi zasluţka, »sj glih to mi je žou, da nism vseen mal bl se predala 

sam v to vzgojo in izobraževanje, da bi lahko poteglna vn izkušnje.« S temi deli je pridobila 

pomembna znanja in izkušnje, (vendar pa niso povezana z njeno stroko) in pridobila 

pomembne kontakte za pridobitev zaposlitve. Upa na zaposlitev v podjetju, kjer je delala kot 

študentka. Študijsko prakso je opravljala, vendar so je imeli zelo malo. Ne pripisuje ji 

prevelikega pomena ne pri pridobivanju novih znanj, kot tudi ne pri vzpostavljanju 

pomembnih kontaktov. Prostovoljnega dela ni nikoli opravljala, »sem pa tud o tem zdej začela 
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o tem razmišljat, da bi si tko ne, pridobila še več izkušenj.« Med šolanjem ni bila vključena v 

nobeno društvo, zdruţenje ali organizacijo, kar danes dojema kot napako. 

Lucija je kot študentka prevajala in eno leto delala v investicijski firmi. Glavna vodila pri 

opravljanju študentskega dela so ji bila nabiranje izkušenj, spoznavanje ljudi in učenje 

sodelovanja z drugimi ljudmi. Pridobila je poslovna znanja in izkušnje, kako se dela z ljudmi. 

Kot študentki so ji ponudili redno sluţbo, a je ni ţelela sprejeti. Študijsko prakso je opravljala 

dva meseca na letnik, za polovični delovni čas. Prakso je izbrala tako, da ji je vzela čim manj 

časa, ker je bila ţe zaposlena. Med prakso je pridobila pomembne izkušnje, znanja in 

spretnosti ter tudi spoznala potencialne delodajalce. Prostovoljno delo je opravljala v zelo 

majhnem obsegu. V času srednje šole je bila vključena v športno društvo in drţavno 

reprezentanco.  

Sabina je študentsko delo opravljala zaradi zasluţka, izbira del pa ni bila povezana z njenim 

poklicem. Pomembnih izkušenj in znanj ni pridobila, prav tako ni vzpostavila pomembnih 

kontaktov za iskanje zaposlitve. Velik poudarek daje študijski praksi, za katero se je odločala 

na podlagi zanimanja – izbirala je različne ustanove, ki so jo zanimale, in se med prakso 

veliko naučila, pridobila je veliko pomembnih znanj in izkušenj. Pomembnih kontaktov ni 

vzpostavila. Prostovoljnega dela ni nikoli opravljala.  

Izkušnje naših intervjuvank se skladajo s trditvijo Klanjška in Lavriča (2011), da je 

študentsko delo dobra priloţnost za mreţenje, ki ti lahko pride prav na nadaljnji poklicni poti, 

predstavlja pa tudi dragocen teren za osvajanje novih delovnih izkušenj. Ajda, Betka in Lucija 

navajajo, da so na ta način spoznale potencialne delodajalce in pridobile pomembne izkušnje. 

Ajda teh stikov sicer ne uporabi, ker bi rada delala na svojem poklicnem področju, medtem ko 

Betka upa, da se zaposli v podjetju, kjer je delala kot študentka, tudi če to ne deluje v okviru 

njenega poklica. Tukaj vidimo skladje tudi z Brookom (2005), ki je pisal o pomembnosti 

sodelovanja v različnih organizacijah in kako to človeku prinaša razvijanje in dopolnjevanje 

znanja ter širjenje in jačanje njegovega socialnega omreţja. 

Degli Antoni (2009) je govoril o tem, da so lahko volunterske organizacije in zdruţenja izvor 

ter posrednik tako človeškega kot socialnega kapitala – vidimo, da to drţi pri Ajdi, ki upa, da 

se zaposli v prostovoljnem društvu, kjer je aktivna ţe daljše časovno obdobje. Z opravljanjem 

prostovoljnega dela je tudi ţe skoraj prišla do sluţbe (preko kontaktov, vzpostavljenih pri 

tem), vendar je na koncu oviro predstavljalo to, da še ni imela diplome. 

Zadnje raziskovalno vprašanje bi mogoče lahko tudi malce parafrazirali in se vprašali, koliko 

in zakaj so mladi diplomanti druţboslovnih smeri med časom formalnega izobraţevanja 

vlagali v večanje socialnega kapitala? Nobena od intervjuvank ni bila vključena v kakršnokoli 
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društvo, zdruţenje ali organizacijo, ki bi ji pripisovala velik pomen v njenem ţivljenju. Vse 

štiri so se mreţile in nabirale razne izkušnje ter znanja preko študijske prakse, prostovoljnega 

dela ali študentskega dela. Iz njihovih odgovorov lahko sklepamo, da te oblike udejstvovanja 

res predstavljajo dober teren za nabiranje izkušenj in sklepanje novih poznanstev. Pri Ajdi 

vidimo, da sta bili najpomembnejši obliki študentsko in prostovoljno delo, pri Brigiti 

študentsko delo, Sabina pa je največji poudarek dala na prakso in nabiranju novih znanj, se 

pravi večanju človeškega kapitala, ki je po Mihaliču (2006) v današnjih časih oblika kapitala, 

v katerega se splača najbolj vlagati in katerega vrednost se lahko samo dviga, hkrati pa je ta 

oblika kapitala neodtujljiva. Lucija je tako med opravljanjem študijske prakse, kot med 

študentskim delom dobila ponudbo za zaposlitev. Razlogi, kako in zakaj so se intervjuvanke 

odločale za katero izmed naštetih oblik udejstvovanja ob šolanju, so različni. Lahko najdemo 

najbolj osnovne vzgibe (zasluţek, ne prevelika oddaljenost od doma) in tudi ciljno usmerjeno 

odločanje (spoznati ustanove, nabiranje izkušenj, spoznavanje ljudi).  

Na podlagi odgovorov iz intervjujev lahko zapišem, da se mladi diplomanti 

druţboslovnih smeri med študijem vključujejo v različne socialne mreţe, in sicer največ 

preko študentskega dela, prostovoljnega dela in študijske prakse. Koliko pridobijo s tem 

delovanjem in koliko jim to pomaga pri iskanju zaposlitve, je odvisno od ciljev, 

aktivnosti in samoiniciativnosti posameznika. Odgovor seveda velja le za raziskavo 

mojega diplomskega dela in ni posplošljiv. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Ţivimo v svetu, kjer se vse odvija z nezaslišano hitrostjo. Druţbene spremembe so večje in 

odvijajo se hitreje kot kadarkoli prej, priča smo tektonskim spremembam struktur druţbe, trgi 

so odprti, kot še nikoli do zdaj, in posledično je tudi konkurenca ogromna. Trg dela je zasičen 

s ponudbo, včasih imaš občutek, da res velja tista angleška fraza: »It's not what you know, it's 

who you know.« Pa je temu res tako? 

Rezultati raziskave, opravljene za namene mojega diplomskega dela, nas pripelje do 

naslednjih sklepov: 

 mladi diplomanti druţboslovnih smeri zelo dobro poznajo koncept socialnega kapitala 

in njegove temeljne postavke; 

 mladi diplomanti druţboslovnih smeri pripisujejo zelo velik vpliv delovanju 

socialnega kapitala in njegovemu vplivu pri iskanju zaposlitve; 
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 mladi diplomanti druţboslovnih smeri se med študijem vključujejo v različne socialne 

mreţe, in sicer največ preko študentskega dela, prostovoljnega dela in študijske 

prakse; koliko pridobijo s tem delovanjem in koliko jim to pomaga pri iskanju 

zaposlitve, je odvisno od ciljev, aktivnosti in samoiniciativnosti posameznika. 

V nadaljevanju bi rada strnila nekaj ugotovitev, ki se mi zdijo primerne za zaokroţitev mojega 

diplomskega dela. Izobrazba ţe zdavnaj ni več garancija za zaposlitev, socialni kapital pa je 

dandanes eden izmed najpomembnejših dejavnikov na borzi dela. O tem govorijo tako številni 

avtorji na teoretskem področju, kot izkušnje številnih iskalcev zaposlitve (in zaposlenih). S 

tem se strinjajo tudi vse štiri osebe, s katerimi sem opravila intervjuje, ne glede na njihov 

zaposlitveni status.  

Izobrazba, znanja in izkušnje so zelo pomembni, vendar pa je ravno socialni kapital pogosto 

tisti dejavnik, ki kandidatu omogoči, da ta svoj človeški kapital sploh lahko aplicira v praksi – 

na delovnem mestu. Socialni kapital je tako pomemben akter tudi zaradi svoje vseobseţnosti 

in vseprisotnosti v prav vseh, še tako majhnih porah druţbenega ţivljenja. Človek si lahko z 

vsako druţbeno interakcijo, v katero vstopa, veča svoj socialni kapital, dostopen je torej vsem 

(Lucija: »v zahodni družbi ima več al manj vsak človek dostop do socialnega kapitala, zato 

ker je že…za začetek osnovna šola zastonj, pa gimnazija zastonj…pa že tukej lahko določene 

mreže vzpostavš«). Proces mreţenja se začne ţe na mikroravni in se nadaljuje ter 

komplementira s stopnjo raznovrstnosti in kompleksnosti druţbenih interakcij, v katere vstopa 

posameznik. Seveda nikakor ne moremo trditi, da ima vsak posameznik enake moţnosti za 

mreţenje. Največ je seveda odvisno od okolja, iz katerega prihaja, pa tudi od njegove lastne 

samoiniciativnosti. In sedaj, ko smo pri pojmu samoiniciativnosti, se odpre zanimiva dilema, 

ki se tiče zavedanja socialnega kapitala. V mislih imam intervjuvanko, ki je zase trdila, da je 

sluţbo dobila brez socialnega kapitala, hkrati pa je kasneje v intervjuju povedala, da je za 

razpis za delovno mesto izvedela od sošolke, »ker to je bla prva služba, za katero sm jst 

slišala, od sošolke, in sem poslala prošnjo in sm se takoj zaposlila« in da ji je pri postopku 

pridobitve zaposlitve pomagala tudi zaposlena v zavodu, ki jo je spoznala, medtem ko je v 

tem istem zavodu delala raziskavo za svoje diplomsko delo (»…jst sm za svojo diplomsko 

delo prišla tukej v ta zavod…in mi je moja mentorica zelo pomagala…pri zaposlovanju…«). 

Vidimo lahko torej, da je socialni kapital tu deloval v dveh fazah: najprej kot sredstvo za 

pridobitev informacije o prostem delovnem mestu in kasneje še kot posredovanje določene 

osebe v zaposlitvenem postopku. Naj poudarim, da se nikakor ne postavljam v vlogo moralne 

razsodnice glede izjav intervjuvanke, ampak bi rada samo opozorila na to, da posameznik 

lahko poseduje določen socialni kapital in da ta socialni kapital lahko »dela« za njega, pa se ta 
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človek tega sploh ne zaveda. Na tem mestu bi opozorila, da sem tudi med opravljanjem 

intervjujev dobila občutek, da za pojem socialni kapital prevečkrat obvelja definicija, da gre 

pri tem za »veze in poznanstva« in da to pojem socialnega kapitala v vsej njegovi 

kompleksnosti preveč poenostavi ter zamegli naše predstave in zavedanje o tem, kaj vse 

socialni kapital sploh je, na katerih ravneh deluje, kako se ga veča itd. Mogoče bi bil smotrn 

razmislek v smeri, da bi naš celotni izobraţevalni sistem moral več seznanjati mlade ljudi s 

konceptom socialnega kapitala in vsemi njegovimi komponentami, saj bi to bila (po mojem 

mnenju) zelo dobra, uporabna in predvsem ţivljenjsko uporabna zadeva, ki bi mlademu 

človeku omogočala, da čas šolanja tudi zavestno izkoristi za graditev svoje socialne mreţe, ki 

bi mu nedvomno pomagala pri prehodu na trg delovne sile. Konec koncev je lahko človek 

samoiniciativen v tej smeri le, če se zaveda smisla in pozitivnih posledic mreţenja.   

Menim, da bi se mlade lahko začelo ozaveščati in izobraţevati o socialnem kapitalu ţe v času 

srednješolskega izobraţevanja. Gre za temo, ki bi se jo lahko vključevalo v kurikulume na 

različnih področjih: sociologija, psihologija, drţavljanska vzgoja, etika … Kar nekaj srednjih 

šol ima ţe programe različnih oblik prostovoljnega dela, kamor se vključujejo dijaki, kar je 

vsekakor koristna zadeva. Vse pa bi se dalo še nadgraditi, in sicer na ta način, da bi se pri tem 

udejstvovanju dijakov upošteval tudi aspekt socialnega kapitala. Tukaj imam v mislih 

predvsem ozaveščanje mladih na način, da bi si svoje udejstvovanje lahko osmislili tudi s tega 

vidika. Mislim, da bi se na ta način tudi več mladih odločalo za različne oblike prostovoljnega 

dela, saj je vidik vlaganja v lastno prihodnost gotovo lahko velik motivacijski faktor. Seveda 

bi to prineslo koristi tudi različnim (ne)formalnim ogranizacijam in širše gledano tudi 

lokalnim skupnostim, saj bi različna društva in ostale organizacije, kjer bi se udejstvovalo več 

prostovoljcev, laţje izvajali svoje dejavnosti in nudili bogatejše programe aktivnosti. Seveda 

pa bi moralo biti udejstvovanje srednješolcev ciljno usmerjeno tudi z vidika socialnega 

kapitala, hkrati pa bi se jim morala nuditi moţnost reflektiranja procesa mreţenja. Pri tem bi 

aktivno vlogo mentorjev in svetovalcev lahko igrali tako profesorji kot nosilci programov v 

različnih organizacijah. 

Srednješolci vsekakor niso edina populacija, kjer bi bilo potrebno izvajati programe 

namenjene ozaveščanju in večanju socialnega kapitala – tudi študenti in mladi iskalci 

zaposlitve bi nedvomno pridobili, če bi se vključevali v take programe. Princip delovanja je 

lahko podoben (izvajalec fakulteta, zavod za zaposlovanje ali karierni centri v povezavi z 

različnimi (ne)formalnimi organizacijami, različne nevladne organizacije ali mladinske 

mreţe), seveda bi bilo potrebno prilagoditi tudi stopnje teţavnosti in vsebine programov, 

ampak cilj bi lahko v osnovi vedno in povsod bil enak: ne samo se učiti o socialnem kapitalu, 
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ampak ga dejansko pridobiti. Prav na tem področju vidim priloţnost, da socialna pedagogika 

(in posledično socialni pedagogi) s svojim delovanjem, ki je usmerjeno v ţivljenjski kontekst 

posameznika, prevzame vlogo tistega, ki seznanja in opozarja na pomembnost socialnega 

kapitala. Prav tako je lahko socialni pedagog stična točka med posameznim subjektom (npr. 

iskalcem zaposlitve) in določeno druţbeno strukturo ali ustanovo (npr. šola, zavod za 

zaposlovanje,…) in predstavlja tisto točko, kjer se bodo srečala in harmonizirala ţelje in 

pričakovanja tako prvega kot drugega.    

Na internetu sem zasledila projekt Društva mladinskega ceha, ki je skupaj z različnimi 

partnerji izvajal projekt Omrezen.si & omrezena.si, katerega cilj se je skladal s tem, o čemer 

pišem v zaključku: glavni cilj projekta je bil, da se mladim omogoča dviganje socialnega 

kapitala. Pri tem so se posluţevali medvrstniškega učenja, dela v skupinah, organizirali so 

različne delavnice, okrogle mize, delali so tudi na povezovanju s potencialnimi delodajalci, 

medsebojnem povezovanju med samimi mladimi, mladinskimi organizacijami in vsemi 

ostalimi z namenom utrjevanja stikov in širjenja socialnih mreţ … Se pravi, ni šlo za 

udejstvovanje zaradi dejavnosti samih, ampak je bil glavni cilj aktivnosti večanje socialnega 

kapitala.  

»Socialni kapital = veze in poznanstva« je formula, ki vzbuja negativno konotacijo. Seveda 

lahko realno obstajajo tudi negativne posledice delovanja socialnega kapitala (nepotizem, 

zaprtost sistemov, skupin …), če se le-tega zlorablja. Mnenja pa sem, da socialni kapital v 

negativni luči vidijo spet predvsem ljudje, ki koncepta ne poznajo ali pa ga poznajo površno. 

Tudi zaradi tega sem mnenja, da bi se s seznanjanjem s tem konceptom moral več ukvarjati 

naš celotni izobraţevalni sistem. Mnenja sem tudi, da se je brezpredmetno ukvarjati z 

moralnimi sodbami glede vloge socialni kapitala v zaposlitvenih postopkih, saj se je 

zaposlovanje preko »vez in poznanstev« vedno dogajalo in se vedno bo, oziroma, kakor se je 

lepo izrazila ena od intervjuvank, »je realnost današnjega časa.« 

Med mojimi pogovori z intervjuvankami sem izvedela, da so v ustanovah, podjetjih … 

skratka, socialnih zdruţbah, kjer so se udejstvovale, vzpostavile dobre stike, vendar pa teh 

stikov v večini primerov niso vzdrţevale. To je napaka, ki je v procesu mreţenja pogosta in je 

(po mojem mnenju) spet posledica premajhne ozaveščenosti o socialnem kapitalu. Stike je 

potrebno pretvoriti v odnose, odnose pa seveda vzdrţevati. V nasprotnem primeru si teţko 

obetamo, da nam bo naša socialna mreţa prinašala laţje doseganje ugodnosti in ciljev ali laţji 

dostop do ţeljenih informacij. V bistvu bi lahko rekli, da gre pri naših socialnih mreţah za 

neke vrste »ţive« organizme, v katere je potrebno vlagati naš čas in trud, da jih ohranimo pri 
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ţivljenju (Lucija: »ne sam, da maš veze, ampak da znaš to pretvort v priložnost pa 

napredek«). 

Mislim, da enostavnega odgovora na vprašanje, ali je za pridobitev zaposlitve bolj pomemben 

človeški ali socialni kapital, enostavno ni. Dejstvo je, da sta pomembna oba, po mojem 

mnenju pa so na današnje razmere na trgu delovne sile še najbolje pripravljeni tisti, ki 

posedujejo obe vrsti kapitalov, se zavedajo, da jih posedujejo, in so hkrati tudi spretni pri 

aplikaciji tako enega kot drugega v vsakdanje ţivljenje. 
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Zapis intervjuja Betka 

 

Starost? 

25 

Zaključena srednješolska izobrazba? 

Ja. 

Kero? 

Mam gimnazijo. Potem sm šla na filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer pedagogika in 

andragogika. Pol sem leta 2012 diplomirala, potem sem šla na magisterij na fakulteto za 

uporabne druţabne študije, smer medkulturni menedţment, pa sm lani magistrirala. Tko da 

sm v bistvu zdej od am od septembra sm na zavodu prijavljena kot brezposelna. 

Kateri pogoji morajo biti, po tvojem mnenju, izpolnjeni, da človeka štejemo kot odraslega? 

Ammm, kot odraslega…ja prvo je to, da je, da pač ma neko starost ane, še kar nekaj nad 

dvajset, pol da ţe ima neke odgovornosti v ţivljenju ne, da ga to tud se mi zdi, da ga tko 

naredi mal bol odraslega. Am…Ja da, tko da ma ţe neke obveznosti, da sam skrbi za sebe ţe 

lahko, tko si jst predstavljam. 

Mislš ekonomsko/finančno? 

Ja, al pa ni čist nujno, lahko je tud en odrasu, da ţivi pri starših, je tud lahko ţe odrastu ane. 

Pa da skrbi za sebe, ampak tko… več stvari pomoje da lahko definira al pa tko, po moje to ja, 

da maš ţe ene odgovornosti v ţivljenju, da si ţe mal starejši, ja pa da si tud, da se lohk tud ti 

ţe ekonomsko preskrbiš. Tko te stvari mislm. 

A se imaš za odraslo?  

Ja jst se mam za odraslo. 

Ali je na to vplivala kakšna življenjska prelomnica/situacija ali pa sklop nekih dogodkov? 

Ja mislm, da moraš it čez kšne, tko faze, da sam sebe tko, da se začutš, da si pa mal ţe 

dozorel. Ja prvo to, da greš čez ta šolski sistem, k si proti koncu, se mi zdi, da se počutš ţe 

mal bl zreuga. Pa tud, da daš čez to puberteto, najstniške zadeve, razmišljanja, se mi zdi, da se 

pol kr ţe pozna na načinu razmišljanja, da mal drgač razmišljaš, pa tko da se začneš zanimat 

za take stvari…am, a veš da iščeš sluţbo, da iščeš nevem kje boš ţivel, a veš da začneš 

razmišljat bolj na dolgi rok v ţivljenju da, tko k si še mlajši, te bl skrbi sam kaj bo jutr, pa 
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naslednji teden ne, te ne zanima tolk kaj bo čez pet let. Da k si pa odrastu, se pa bl na dolgi 

rok, te pa ţe skrbi mogoče, gledaš tko mal bl daleč v prihodnost.  

Ali lahko opišeš svojo dosedanjo poklicno pot? 

Ja prvič sm začela, delat kot dijakinja, k sm bla še v srednji šoli, na gimnaziji. Pa so bla to čist 

taka dijaška dela am, k sm jih najdla recimo prek študentskega servisa am kdaj mi je tud kdo 

kej zrihtu ne, če sm koga poznala pa je tko pol prek vez v bistvu. Sm pa delala tud čist taka 

priloţnostna dela, am od administrativnih del, do kšnih deljenja letakov aaa tud sm delala 

potem pa ţe v študjskih letih dost tud prodajala v tekstilni trgovini, ţivilski trgovini, delala sm 

velik promocije pa degustacije po trgovskih centrih am potem zadnja leta sem pa največ 

delala za eno podjetje k se ukvarja z organizacijo dogodkov in sm u bistvu bla kukr tud 

promotorka in hostesa pa pomagala sm pr organizaciji dogodkov v Supernovi, am pa tko 

največ sm v bistvu kej tko promocije degustacije, kar se tiče administracij sem enkrat delala 

na Minstrstvu za kmetijstvo pa na neki fundaciji sm nekaj pošiljala ene prošnje tko za 

donacije, tko am. Kar se tiče rednih zaposlitev pa še nism nč, to je blo vse sam prek 

študentskega servisa. 

Kakšne vrste lastnih dohodkov imaš trenutno?  

Vedno sem dobivala am ţepnino od staršev, am potem pa kar sem sama zasluţila preko 

študenca. Zdej trenutno pa dobivam tud am socialno podporo, ker sm brezposelna ane, tko da 

dobim neki tud mal od sociale. 

Ali si že sama kupila kakšno nepremičnino? 

Ne. (smeh)  

Kje živiš (hiša/ stanovanje; najem/lastniško/pri starših) ? 

Trenutno ţivim na Zaplani, to ubistvu am k smo mel tm vikend in smo potem pred leti mal 

preuredil, kukr v dva stanovanja in je spodaj ţivi moja sestra jst pa gor. Tko da mava ubistvu 

vse ločeno, am stroški so minimalni, tko da mi zaenkrat znese. Čeprov sm brezposelna.  

To masta vbistvu od staršev? 

Ja, od staršev sva dobile. 

Ali bi zase rekla, da si v stabilnem partnerskem odnosu? 

Am ja. 

Imaš otroka? 

Ne. 

Kakšni so tvoji življenjski cilji? 

Am moji ţivljenjski cilji so, da bi bla zadovoljna v ţivljenju, srečna, da bi mela eno sluţbo k 

bi mi bla všeč ne, da ne sam da bi bla, da bi tud uţivala v njej, da bi mela druţino, dobre 
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odnose z druţino in prijatelji, am pa tko da bi mm čim bolj kvalitetno preţivljala čas, da ne bi 

postal neki rutina vse, ampak da bi se tud mal tko kšne hobije mela tko. To so moji cilji, da bi 

znala tud mal uţivat, ne sam tko delat. 

Kakšen je tvoj pogled na prihodnost? 

Ja zdj trenutno sm zlo negotova no, ker dost prošnj pošiljam, pa ni tko nekih pozitivnih 

odgovorov, paaa si pol tko mal negotov k neveš tud točn ne kako bo zdej šlo na boljš al bo 

isto potem tud ne moreš kej preveč načrtvat še. Tko da zaenkrat je bl negotova ta prihodnost 

no, tko da. 

Se ti zdi, da ti družba/sistem nudi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojega 

življenjskega poteka? 

Ja am, mi recimo, če bi dobila zdej eno sluţbo, bi mela nek povprečen, še kr dobr dohodek, če 

bi tko dobila za svojo stopnjo in mislm, da bi si lahko am oblikvala po svoje prihodnost, zdej 

edin, am dons so dost tud pogodbe za določen čas pa potem nevem točno kako je s krediti. 

Zdej dobr je da majo starši ţe neki, k sam si dons bl teţko kej iz nule ustvarš tud če maš 

recimo ţe na začetku dost vredu sluţbo, to je edin mal, se mi zdi, da mamo zlo drage 

nepremičnine, da si teţko kej kupiš tko. mislm no, sej jst ne gledam tok slabo tko na slovenski 

sistem, k dost k slišm, govorijo ne kok se tuki nč ne da pa tko, jst še nism, sm še kr 

optimistična no. Tko da mislm, da če bom dobila sluţbo, da bi lohk tuki čist vredu ţvela pa si 

oblikvala ţivljenje tko kukr bi hotla recimo. 

Se ti zdi, da se posameznik danes lahko za doseganje svojih ciljev zanaša le na lastne 

sposobnosti? 

To se mi zdi, da je mal premau spodbujan, mislm da bi ljudje tko lahko ful bl uţival v delu, če 

bi res vsak najdu uno kar njega veseli in tuki pol da bi se to mal bl podpiral da bi res lahko 

vsak vsaj prbliţn v tem uspel… 

Se ti zdi, da imajo na splošno danes mladi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojih 

življenjskih poti? 

Ja jst tko mislm, tisti k tko lahko takoj dobijo sluţbo, pa recimo potem če sta ţe dva, sej to je 

ţe kr neki denarja, pa da maš mogoče še kej od staršev, se mi zdi da lahko čist lepo ţiviš. Tko 

če si pa tko na zavodu, pa da recimo si moraš vse sam ustvart, pa da začneš s kakšnim 

podnajemom se mi zdi ful teţko pol, kej na šparaš al pa ustvarš kej, več tko, da zlo pol rabš, 

velik časa ne. 

Tko da je ubistvu odvisno od pogojev kakšne imaš na že začetku kako lahko potem naprej? 

Ja zlo. 

Se imaš za produktivnega člana družbe? 
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Pa trenutno niti ne, ker sem na zavodu in se mi zdi, da sem nekako ujeta in nč ne morem am k 

tko a veš ni čist sam od mene odvisno a veš. Sej jst bi hodila v sluţbo, sam a veš, je velik 

brezposelnih, pa je tud zlo velka zato konkurenca ane pa tko, pa vsi majo ţe neke izkušnje ane 

in pol skoz mislm, da bojo enga druzga prej zaposlil ane, kt mene in sem nekako am tko da 

am trenutno se niti nimam no, sej zato sm včasih kr tko mal slabe volje, da ubistvu se tko se 

počutm, da sm čist a veš ne neuporabna ne…tko k sm pač doma. Zdej mam edin to srečo, da 

še vseen delam, tko na vsake tok za to podjetje k sm omenla nazadnje za organizacijo 

dogodkov. Samo delam pa na napotnco od enga k ma še študentski status ne, tko da mi tko 

nakazujejo denar, ker če ne ne bi mogla več, a veš, k nimam več statusa. 

A se ti zdi, da na kakšne druge načine prispevaš družbi? Ne zdej direkt zaposlitev, ampak.. 

Kva pa vem…kako bi lohk še prispevala druţbi? 

Nevem mogoče prostovoljno delo, al pa lahko tud kaj drugega? 

Prostovoljno nism nč delala, am, sem pa tud o tem zdej začela o tem razmišljat, da bi si tko 

ne, pridobila še kkšne več izkušenj, am nč mi ne pade na pamet zdej. 

Kaj si predstavljaš pod pojmom socialni kapital? 

Socialni kapital…ubistvu nek tak druţbeni kapital k ga ustvari ena druţba, am mogoče kšni 

socialni načini vedenja, kej tko. Sej smo mel to na faksu sam sm ţe mal pozabla. 

Kaj meniš, ali ima dostop do socialnega kapitala vsak človek? 

Am, ja jst mislm, da ma ja. K tud am vsak mislm vsak ma neka poznanstva in pol kok bo on 

mreţil, ane je to odvisno kok se bo on am pač am, kok se bo on trudu pač vzpostavt čim širšo 

mreţo pa dalje vzpostavljat vezi pa tko, am kok bo on inciativen ne.  

Kako si po tvojem mnenju lahko (po)večaš socialni kapital? 

Tko mislm, da bi bil čimbolj aktiven posameznik, da bi se čimbolj vključeval v druţbo, da bi 

hodu na čim več nevem ţe od prireditev do kakšnih am, am zdruţenj, okroglih miz, sejmov, 

kej take da bi čimveč ljudi ubistvu spoznau, čimveč različnih ljudi, v čimveč različnih 

situacijah, tko da bi, tko mislm da bi si lahko.  

Katere so po tvojem mnenju prednosti večje stopnje socialnega kapitala pri posamezniku? 

Am bolj zna delovat v različnih situacijah, se zna prilagodit glede na situacijo, kako se bo 

mogoče obnašu. Več moţnosti ima v ţivljenju ne, ker ma ubistvu tud recimo večjo, več 

mogoče poznanstev in potem tud laţi recimo uspe. Zna se recimo obnašat, tko, ja sej to sem 

rekla. Am, to se mi zdi glavne prednosti.  

Ali meniš, da sta socialni status in socialni kapital povezana?  

Pa ja, am, al pa tud ne. Ni nujno lahko pa, recimo en k ma dobr socialni kapital ni nujno da 

ma tud dobr status, lahko pa ma. Mogoče en k ma dobr socialni status, pa mogoče ma  tko 



-114- 

pridobljen, da ni ma tko  da je sam pridobljen da ma nek status ampak da ma recimo kukr da 

podeduje al pa kej ni nujno da ma pol tud dobr socialni kapital tko. A veš, mogoče če sam 

pridobiš ta socialni kap…, status morš it čez vse to mogoče mreţenje in to pol maš, ni pa 

mogoče nujno. Tko si jst predstavljam, lahko ja ni pa nujno.  

Na kakšne načine se lotevaš (si se loteval) iskanju zaposlitve (ZZS, zaposlitvene agencije, 

pošiljanje ponudb delodajalce, oglasi v medijih, veze in poznanstva,...) ? 

Am, ja jst sm prjavljena na zavodu za zaposlovanje, kot aktivna iskalka zaposlitve. Am, mam 

na vsake pribliţno tri mesce razgovore z svojim osebnim svetovalcem, am mam tud naloge, 

tko da redno spremljam razpise na strani zavoda, potem na primerne razpise se prijavim, am 

udeleţim se tud kkšnih delavnic, k jih organizira zavod v Ljubljani, am, potem če recimo am, 

glih prejšn teden so dal vn, da bo neko izobraţevanje potekalo, ki je financirano s strani 

zavoda, … tko da, zaenkrat sem začela s to najbolj osnovno potjo ane, pošiljam prošnje, pol 

pa zdej če še ne bo nč, bom pa pol še. Začela sem tud kr sama pošiljat prošnje, tud če ni 

razpisa, ker mi je to tud svetoval ta moj osebni svetovalec, da naj kr pošljem, am, tko da sem 

tud zdej poslala tud mal na te azilne domove, ker je glih ta begunska situacija, če mogoče bi 

rabl, še kej več, ker sem tud glih v tej stroki tud, am, potem tko no, pol pa bi pa probala še s 

kšnimi prostovoljnimi deli, da bi pridobila mal več izkušenj mogoče ane. To. Potem pa tud 

tko, probam tud prek kšnih poznanstev ane, vprašam tko če kje kej vejo, da kej rabjo. Te poti.  

A si kej študirala še o kšnih zaposlitvenih agencijah? 

A to so te Adecco pa to? 

Ja, to ja. 

Tut spremljam na Adecco prosta delovna mesta, pa portal Moja zaposlitev, pa Mojedelo. Tm 

tud spremljam, tko da…to…spremljam…kaj objavjo ane. 

Pa oglase v medijih tud spremljaš? 

Amm, ja tko recimo, če dajo kšn članek, tko tud pogledam ja, kar zasledim. Ţe recimo sam 

Facebook, ne…če lajkaš kšne ustrezne strani, si lahko kr na tekočem, kšna karierna središča, 

al pa tko. Se mi zdi, da te pol tko, obveščajo ţe tm, maš vse na enem mestu, ja. 

Katera stvar (izobrazba, iznajdljivost, izkušnje, komunikacijske sposobnosti, znanje tujih 

jezikov, fleksibilnost, samoiniciativnost, socialni kapital,…) je po tvojem mnenju 

najpomembnejši dejavnik pri iskanju delovnega mesta? 

Ammm, prvo, ammm, je pomembno, da imaš ustrezne pogoje glede na razpis, ane, da maš 

neko stopnjo izobrazbe, čeprou ţe skor bl se mi pa zdi, tud da so pomembne izkušnje. Se mi 

zdi, v zadnje času, da so skor ţe bol pomembne kot stopnja izobrazbe. Medtem, ka če maš ti 
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diplomo, pa da nimaš izkušenj, pa, nevem. Najbolj idealno bi blo sevede da imaš stopnjo, pa 

izkušnje, ne. Sam, tko da… 

Je ponavad v bistvu tud že v razpisu, da zahtevajo izkušnje, ne? 

Ja, ja, povsod. Povsod so zahtevane izkušnje, ja. 

Kok se ti zdijo pomembne pa iznajdljivost, komunikacijske sposobnosti, iznajdljivost…a je to 

ful pomembno delodajalcem? 

Ja jst mislem, da je tut kr, ja. Se mi zdi, da je zlo pomembn na razgovoru, kako se odreţeš, se 

mi zdi, da če si tak, karizmatičn…al pa tko…se mi zdi, da bi tud znau kdo koga 

prepričat…poznam kšne ljudi k so zlo taki govorci, ne…in se mi zdi, da bi tud tko, brez 

izkušenj marsikej laţji dobil. Zlo odvisno je, kako se ti predstaviš na razgovoru. Se mi zdi, da 

je to kr pomembn, ja.  

Kaj pa misliš, da pri tebi predstavlja največjo oviro pri iskanju zaposlitve? 

Men glih izkušnje…ker sj, sj vem da sm nrdila tud jst to napako, k sm v času študija delala 

sam dela, k so mi bla na dosegu…sm lahko dobila…bi mogla v bistvu mau bl v vzgoji in 

izobraţevanju ţe prek študenca delat….v vrtcih pa to…tko pa bi potem zdj mau laţi rekla, da 

mam več izkušenj. Sj sm mela neki prakse pa to, samo, da bi tko lahko bl rekla, da sm delala 

v vrtcih pa to. Ampak v času študija nism tok razmišljala naprej, kok bo to pomembn, pa sm 

pol…tisto, kar je blo sm prjela, oddelala…in tko…zj mi je to ful ţou, no…am, tko da…to se 

mi zdi, da je moj največji minus, no. 

Kaj meniš, ali posameznik z veliko vezami, poznanstvi lažje dobi zaposlitev ali pa dobi boljšo 

zaposlitev? 

Ja, mislim, da ja. Ker tud tko, dons večina k vprašam, tisti k so bli na zavodu, pa so 

dobil…vedno je blo, al so koga poznal, več al manj, no. So tko dobil pol. Tud recimo, men k 

delam zj pr tem za organizacijo dogodkov….lih zadnč mi je ta direktorca rekla, da šir svojo 

dejavnost, da če bo slučajno potreba še po enem delavcu, da bi mogoče vzel mene. Čeprou, 

nism jst lih ta stroka, ampak se poznamo od prej, nekako sm se izkazala kt dobra študentka in 

bi me dal tja v pisarno. Tko da, spet ane, veze. Če nebi jst tle delala prek študenca, nebi to 

sploh bla opcija. Potem recimo, tud v zavodu, kjer dela sestra, imam najbrţ zarad nje mal več 

šans, kokr bi jih mela, če ne bi prou nobenga poznala. Se mi zdi, da ja. Da je to zlo pomembn, 

ja. 

Kaj meniš, ali delodajalec raje zaposli kandidata, ki mu ga je nekdo priporočil ali kandidata, 

ki se je dobro odrezal na zaposlitvenem razgovoru (testih)? 

Ammm…verjetn čist odvisn od tega, kdo zaposluje, kaj mu je bl pomembno…pa kdo mu je 

priporočil…če mu je priporočila ena zanesljiva oseba, mislim da to zelo šteje…drgač pa, če bi 
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se en tud zelo dobro izkazu na razgovoru, mislm da bi imel tud on velik moţnosti. Zdj čist 

odvisno od tega, kakšn je direktor, tko…kaj mu je bol pomembno… 

Se ti zdi, da si se tekom svojega formalnega izobraževanja (srednješolska, študentska leta) 

dovolj spoznala s konceptom socialnega kapitala (mreženje, vključevanje v neformalna 

združenja in skupine) in njegove vloge pri kasnejšem iskanju službe? Na kakšne načine? 

Ammm…se mi zdi, da je študij, kr ena čist druga sfera kokr trg dela, se mi zdi, da je tle kr en 

prepad…tko…da se mi zdi, da nas v času študija premau vključujejo…vsej pr nas je blo 

tko…zdj, je res da sm bla jst na filozofski fakulteti…pr nas so govoril, da imajo na pedagoški 

več prakse…k mi smo mel sam dvotedensko prakso v prvem letniku, pr ns je bla to ful velka 

kritika, ja…da je čist preveč teorije in čist premau prakse…to je filozofska, ne…pr nas, 

mislim, da je blo to zlo slabo, da bi nas lahko mau več vklučl. Mogoče, da bi šli še mau več 

institucij pogledat, da bi, tko… 

So vam sploh omenl, da če boste delal prostovolno, da boste pa mogoče lažje kasnej najdl 

službo? 

Ja, nm res niso neki, so se drţal tistih svojih tem, niso nikol omenjal, kako bo pa pol na trgu 

dela, pa kaj mormo pazit, pa tko…res nam niso, no. Tko da to bi res lahko mal bl, no. 

Kaj meniš, da lahko pridobiš z iskanjem dela ob pomoči ljudi, ki jih poznaš – mreženjem? 

(informacije o neobjavljenih delovnih mestih, pridobivanje priporočil za zaposlitev, 

insajderske informacije o ponudniku zaposlitve,…) 

Ja…mislm da lahko pridobiš več razgovorov, recimo…tud jst sm bla na enmu razgovoru, v 

zavodu, kjer dela moja sestra, pa najbrţ ne bi bila, če je ne bi poznala…tko da maš velik več 

moţnosti…potem za samo zaposlitev…se mi zdi,d a te bl opazjo, če nekdo prou pove…jst pa 

tega poznam…kokr pa če je tm pok prošn…pa si bl ena številka… 

Ali se ti zdi zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno? 

Am…je mau nefer do unih, k nimajo nobenih vez, ampak…čist tko ne…sj če maš vezo, zakaj 

pa ne…sj bi vsak izkoristu…s tem, če maš ti tud primerno izobrazbo za delovno mesto, se mi 

to ne zdi nč sporno no…zdj…da pa dajo enga nekam, ne, k bi si kdo drug velik bol to 

zasluţu…to se mi zdi mal sporno…tko…če pa si ti ustrezn za delovno mesto in imaš neko 

vezo…mislm, da bi to vsak izkoristu… 

Si ti, k si delala prek študenca, dobila kšno službo s pomočjo vez? 

Ja, sm dobila, kr ene par ja.  

Bi čutila večjo odgovornost, da se izkažeš na delovnem mestu, če bi do njega prišel preko 

svojih vez in poznanstev? 

Ja, ful…ma tko se mi zdi, da bi s tem v bistvu predstavlala še tega, k mi je zrihtu sluţbo, ne.  
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Ali si že kdaj bil izločena iz zaposlitvenega postopka zaradi drugega kandidata, ki je imel 

prednost zaradi vez in poznanstev? 

Ja, k sm  bla na razgovoru v zavodu, kjer dela sestra, so mi ţe rekl, da sm sprejeta, potem so 

pa umaknil…mi je sestra rekla, da je direktorca pol zaposlila ene, k jih je poznala. Tko da to 

bi blo to, ja. 

Katero srednjo šolo si končala in kakšen je bil tvoj naziv po zaključeni srednji šoli? 

Gimnazija Joţeta Plečnika, gimnazijski maturant. 

Kakšen je bil tvoj uspeh na maturi? 

Ammm…mela sm 23 točk…mislm, da je blo to za prav dobro. 

Na podlagi česa si se odločil za študij, ki si ga dokončala? 

Ammm…v bistvu, zadne par mescou pred vpisom sploh nism vedla, kam bi šla…in sm potem 

šla na informativni na filozofsko, pa mi je biu všeč ta informativni…potem pa sm se tja 

vpisala. Tko da…pa tko…mogoče mi je tud ţe v času študija sestra kej govorila o pedagogiki, 

ne…pa…k sm glih štir leta mlajša…je pol tud mene začela mau bl ta smer zanimat, ne…tko 

da…je bla bl tko na hitr odločitev…če bi se dons vpisala, bi verjetn šla km drgam… 

Si pri izbiri študija upoštevala tudi vidik zaposljivosti? 

Ne, nism, sej glih to…se mi zdi, da bi nam mogl…k smo se vpisval na faks, mau bl 

tko…predstaut…kaj je potencialno bl za sluţbo, pa kaj ni, pa tko…tud mau prbliţno kašne so 

plače…k tko…na FDVju majo diplomanti res tko slabe plače…k slišm za kšne smeri…so pol 

kšni poklici velik bolš plačani…poklicne šole. To…se mi zdi, da če bi nam to tko na 

začetku….bol tko predstavl…da tuki se išče, tuki se bo bol slabo iskal…tuki so dokaj uredu 

plače…tuki ne…se mi zdi, da bi se mrsikdo drgač odloču… 

Ti je žal, da si se odločla za ta študij? 

Tko, drgač mi ni ţou, ker me je tko zanimal, pa se mi zdi, da mi je dal neko širino…tko…pa 

tut mau drgač razmišlam…za sebe…za moj razvoj mi ni ţou, kar se tiče poklicne poti, mi je 

pa kr ţou, no. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala prakso? 

Ammm….ja…opravljala sm pedagoško in andragoško prakso…am…to je blo v bistvu sam 

po dva tedna…drugi in tretji letnik…tko da…zlo mau no… 

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko prakse? 

Aaa…u bistvu…je blo tko…izbrala sm osnovno šolo v domačem kraju, da mi je bla tko 

blizu…v bistvu sem čist tko gledala…take…praktične vidike… 

Si med opravljanjem prakse pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko pomagala pri 

iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 
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Ma jst mislim, da ne…glih zato, k smo mi mel tok kratko prakso, se mi zdi, da si glih vidu, pa 

šou, ane. Da si bl teţko kej iz tega tud pol kej potegnu…tko da…to se mi zdi, da res ne. 

Si med opravljanjem prakse spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju zaposlitve? 

Ammm…mislm, da ne. Lahko bi sicer kontakirala to psihologinjo, s kero sm delala prakso, 

ampak mislm, da bi biu njen odgovor tko…če bi biu razpis, se prjav na razpis…če ga ni, se ne 

moreš…tko…se mi zdi vseen, da bi blo še vse tko po uradni poti. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala kakšno obliko prostovoljnega 

dela? 

Ammm…nisem. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija delala preko študentskega servisa? (Da – 

koliko časa?) 

Mhm…ja, sm kr…sm kr delala študentska dela…kar je tko blo…da ni blo lih kšno študijsko 

obdobje…tkrat sm se raj posvetla študiju…drgač pa, še posebi v zadnih letih…ko nisem 

imela tok stvari na faksu, ko sem v bistvu bila izredna oblika…jst na magisteriju…tko da sm 

mela velik časa, pa sm pol mal več….v dijaških letih ma mau mnj… kr se mau bl posvečaš 

gimnaziji, pa tko… 

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko dela preko 

študentskega servisa?  

Ja…urna postavka (smeh)…pa tko…v bistvu ţe tkrat se je zlo teţko dobil študentsko 

delo…tko da sm v bistvu tud karkoli…tm maš sicer nek filter ko iščeš…pa sm dala tko…kar 

se da, da dela ţenska…kkšnih teţkih fizičnih del….to sm izločla recimo…nism neki prou 

posebnga iskala, kar je blo…recimo, je blo pa vedno ful kšnih promocij in degustacij, pa sm 

vedno to dobila, ne…sj glih to mi je ţou, da nism vseen mal bl se predala sam v to vzgojo in 

izobraţevanje, da bi lahko poteglna vn izkušnje…iz tega…tko da, lih to ja…vzela sem lih to, 

kar je blo…pri roki, in…to recimo bi mogla mau bl tko gledat, da je v moji stroki, no. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki 

bi ti lahko pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Sm pridobila, ampak mislm da ne lih za mojo stroko…recimo, znala bi zdj delat v trgovini, pa 

recimo, mau se mi zdi, da sm tud za marketing prdobila, ammm…zarad teh organozacij, pa 

to. Kar spet ni glih v moji stroki, ne…ammm…sicer mamo tud kšne kdaj delavnice za otroke, 

no…recimo…al pa kej tko…čeprou, sj tko ni nvem kaj, ne…se mi zdi, da sm dobila neke 

izkušnje, sam ne za svojo stroko. Za kšno drugo. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali 

pri iskanju zaposlitve? 
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Ja, sm ja. Recimo glih to, k mi je ta direktorca omenla zdj, če se bo kej iskal, da bi mogoče 

mene zaposlil. To k, recimo, so ţe eno tako zaposlil, eno mojo prjatlco…isto je najprej delala 

prek študenca, pa tud recimo ni ta stroka in je zdj tam zaposlena redno, no. Tko da, to. Tuki bi 

recimo lahko delala, če bi iskal…jst zdj tuki tud najdalj časa delam, ne…prej je blo vse 

tko…par mescou… 

Si se v času srednješolskega izobraževanja in študija udejstvovala v kakšnem 

združenju/društvu/organizaciji? 

Mmmm, ne. Ja…to je bla tud moja napaka, jst nism bla tok aktivna študentka…jst sm bl 

tko…da nardim izpite, pa tko…tko da ja, nism. Nism. 

Si trenutno vključena v kakšno neformalno ali formalno združenje (politična stranka, sindikat, 

verska organizacija, športni klub, kulturno društvo, dobrodelna organizacija, kmečko društvo,  

prostovoljna organizacija, ženska/moška skupina, mladinska skupina, starševska skupina)? 

Ne. 

Ali v tvojem življenju obstajajo skupine tebi pomembnih ljudi oziroma socialna omrežja, ki bi 

jih sama izpostavila (če še niso bile omenjene do sedaj)? 

Ja…pomembna mi je druţina, prijatelji, ammm…tud ta skupina, k delamo, ne. Je recimo tud 

pomembno, da vzdrţujem z njimi stike, da bi me vzel, če bi se ponudlo kšno prosto delovno 

mesto… 

Kakšen pomen ima družina zate in za tvoje življenje? 

Ja, zlo pomembno…kr se mi zdi, da tud odnosi, k jih imaš z druţino pa s prjatli…da zlo 

vplivajo na tvojo kakovost ţivljenja, pa zadovoljstvo…ammm…pa tud če ti v sluţbi ni čist 

tok dobr, pa da maš doma tko prijetno okolje, da še vseen to gre.  Tko da, to se mi zdi, da je kr 

ena najbolj pomembnih stvari v ţivljenju. Da maš tko neko varno…varen dom, prijetne dobre 

odnose, kamor se vračaš in ti bo vedno dobr, tud če maš slb dan, če maš dobr dan, tko.  

So ti te socialne mreže pomagale pri iskanju zaposlitve? 

Ammm…prijatelji so…ammm…so mi recimo dostkrat predlagal kšna študentska dela…tud 

recimo to, k skoz omenjam, to organzacijo dogodkov…to sm tud prek prijatelja…potem, prek 

sestre sm dobila razgovor v zavodu, kjer dela…ammm…tko da ja…recimo ta krog sluţbe… 

 

Priloga 2: Zapis intervjuja Ajda 

 

Starost? 

30. 

Zaključena srednješolska izobrazba? 
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Da. 

Zaključena univerzitetna izobrazba? 

Da. Socialna pedagogika na Pedagoški Fakulteti UL. 

Kateri pogoji morajo biti po tvojem mnenju izpolnjeni, da človeka štejemo kot odraslega? 

Am, najbolj idealno bi blo ne, da poleg tega, da ma neko zaključeno izobrazbo, pa nek 

starostni kriterij izpolnjen, tud da ţivi na svojem in da je zaposlen, ne, in da pač funkcionira v 

ţivljenju, da se znajde, da je samostojen, da poskrbi zase. Tko.  

Se maš ti za odraslo? 

Bom rekla, ne še v vseh pogojih, ne, ker trenutno še nimam zaposlitve, ampak najbrţ ščasoma 

bom tud ta kriterij izpovlna.  

Potem bi rekla, da si nekje vmes? 

Maj st bi rekla, da sm vseen odrasla, ker pač, v dandanašnjem času bit brez zaposlitve tud 

ni…jih je kr precej. Tko. 

Kdaj bi pa rekla, da si postala odrasla…je bla to kšna življenjska prelomnica, situacija? 

Ja  zdj k mam svojga otroka. Zej pa res morš še za nekoga druzga skrbet, ne, k ni tega….bom 

jutr…to moraš. Takoj, zdej, tukej.  

Ali lahko opišeš svojo dosedanjo poklicno pot? 

Ja, pač teh izkušenj delovnih mam kr precej, ţal je tko, da so večinoma bolj neformalne, zlo 

velik sm delala promocije, ne, to enih 6-7 let sm bla v tem, sm se v tem precej vidla… 

Prek študenta? 

Prek študentskega dela, hkrati sm pa delala tudi kot animatorka, varuška otrok, mela različne 

delavnice in na koncu sm se bol v tem našla, tuki mam pa ţe ene 10 let izkušenj ane. Tko da... 

To je v bistvu vse študentsko delo? 

Ja, sm bla pa tudi zaposlena v zasebnem varstvu, ţal sem dobila iz poslovnih razlogov 

odpoved..tko da… 

Pa si mela službo za nedoločen čas? 

Za nedoločen čas, ja.  

Kok časa pa si bla tm zaposlena? 

8 mesecev. 

Kakšne vrste lastnih dohodkov maš trenutno? 

Trenutno mam starševski dodatek, pa otroški dodatek, no, ampak to je za otroka.  

Ali si sama že kupila kakšno nepremičnino? 

(Smeh). Sanja svinja kukurus. 

Kje trenutno živiš? 
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Trenutno zdej, po rojstvu otroka, smo nekako med Ljubljano pa Izolo, pri mojih in njegovih 

starših. S tem, da plačujemo za stroške. 

Ali bi zase rekla, da si v stabilnem partnerskem odnosu? 

Ja. 

Imaš otroka? 

Ja.  

Kakšni so tvoji življenjski cilji? 

Moji ţivljenjski cilji so…zdj sm se vpisala na prekvalifikacijo…za vzgojiteljico predšolskih 

otrok…da nardim zdj še to in da potem iščem…ja moj cilj je zaključit to prekvalifikacijo za 

vzgojitelja predšolskih otrok in da bi dobila sluţbo na tem področju, bom pa tud tko zlo 

pragmatično iskala…širše…tud na področju socialnega pedagoga…tko da…do junija bom to 

zaklučla in bom potem ţe začela pošiljat prijave. 

Kaj pa tvoj pogled tvoj na prihodnost?  

Ja jst….cilje, načrte pa vse imam…glede tega je moja prihodnost uredu, svetla, ne. Vprašanje 

pa zdj, kako bom te cilje lahko vključla v nek sistem…ali bom dobila zaposlitev in tko naprej, 

ne…vsekakor se bom pa učila, izpopolnjevala, izobraţevala še naprej, ker me to zanima, tko.  

Se ti zdi, da družba oziroma sistem nudi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje tvojega 

življenjskega poteka? 

Tko bom rekla…jst mislem, da se vedno bolj zaostruje, pogoji za kredit so se zaostril, hkrati 

so se zaostril pogoji za opravljanje pripravništev…se prau za osebe, ki so ţe ble zaposlene, za 

osebe nad 29 let, pač teţko dobijo priloţnost za opravljanje pripravništev…kar v mojem 

primeru, k sm bla zaposlena v zasebnem varstvu, ne morem unovčit teh izkušenj, da bi lahko 

opravljala strokovni izpit, ne…to je pa eden izmed zlo pomembnih pogojev, da lahko vstopiš 

na trg dela, ne, tko da…kaj nej rečem…se mi zdi…če so ţe kšni programi za izboljšanje 

pogojev, da so neuporabni…neţivljenjski… 

Družba - sistem nudi dovolj možnosti za doseganje tvojih konkretnih ciljev? 

Ah…bi rekla da premalo.  

Se ti zdi, da se posameznik danes za doseganje svojih ciljev lahko zanaša le na lastne 

sposobnosti? 

Ja, velik del je, ne…so lastne sposobnosti…ampak po drugi strani pa tud niso dovolj…ker te 

sposobnosti moraš nekje pokazat. In moraš dobit priloţnost, da jih lahko pokaţeš… 

Se ti zdi na splošno, da imajo danes mladi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojih 

življenjskih poti? 
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Bom rekla, da ne. Ker je pač teţko pridet do lastnega zasluţka, do zaposlitve, in pač vse 

ostalo, kar se oblikuje, se oblikuje z denarjem. Tko da…bi rekla, da ne. 

Se imaš za produktivnega člana družbe? 

Zdj trenutno, ko ne plačujem davkov, pač nisem. Drugač bi pa imela velik dobrega za ponudit 

druţbi ane, pač…ob tem, ko bi se zaposlila. 

Kaj si predstavljaš pod pojmom socialni kapital? 

Socialni kapital o v bistvu vsa poznanstva, prijateljstva, vsi ljudje, s katerimi si obkroţen, s 

katerimi si v takšnih in drugačnih odnosih, ki bi ti mogoče lahko v določeni situaciji tudi 

prišli prav. Gre pa to v obe smeri ane. Se prau, tud ti drugim lahko pomagaš, ne. Tko da, se 

pravi, vsi odnosi, ne…vsi ljudje s katerimi si povezan. 

Ali misliš, da ima dostop do socialnega kapitala vsak človek? 

Tuki mislim, da načeloma ima, je pa odvisno tud od njegovih sposobnosti, ne… kok je 

socialno spreten. Hkrati je pa tut socialni kapital povezan z nekim druţbenim razredom, v 

katerem se vsak posameznik nahaja. Z neko veliko sposobnostjo pa se da tud to prehajat, med 

temi razredi, ne, ampak vseeno pač…kako bi rekla…mislim, da tisti, ki ma več ekonomskega 

kapitala, ma na nek način tud več socialnega kapitala, da je to povezan. 

Kako si po tvojem mnenju lahko povečaš socialni kapital? 

Pomoje na ta način, da hodiš naokrog z odprtimi očmi, da komuniciraš z ljudmi, da si odprt za 

različna poznanstva, da si izmenjuješ določene usluge, si pomagaš,… jst tebi, ti meni, na ta 

način… 

Kaj pa je po tvojem mnenju prednost večje stopnje socialnega kapitala pri posamezniku? 

To se lahko uporabi na vseh področjih ţivljenja, ne…se prau pri…kaj jst vem… …pri 

zaposlitvi…na splošno, tud…socialni kapital lahko tud uporabiš, da ti kdo na banki neki 

zrihta…ane…da preskočiš kako vrsto…da doseţeš kakšno tako ugodnost ne… 

Na kakšen način si se lotevala/ se lotevaš iskanja zaposlitve? 

Pač…sm pošiljala prošnje in tralala…ampak to…prejšnjo zaposlitev sem dobila v bistvu čist 

po naklučju…sem mela eno punčko, k sem jo čuvala po osem ur na dan in ko sem jo peljala 

na sprehod sem srečala pač to osebo, ki je imela to varstvo  in sm se ponudla…tko…v 

razgovoru no…jst osebno dam tud velik na tak način, da pač, ko vidiš neko priloţnost, da jo 

zagrabiš, ne. 

Katera stvar je po tvojem mnenju najpomembnejši dejavnik pri iskanju delovnega mesta? 

Znanje, ne…ammm…motiviranost, dandanes pa je tud zlo pomembno, da si pripravljen delat 

ful, za zelo mal denarja…to je tud en pomembn dejavnik, ki ga delodajalci skor da zahtevajo.  

Kaj meniš, da je pri tebi predstavljalo največjo oviro pri iskanju redne zaposlitve? 



-123- 

Jst bi rekla da mogoče moja starost, pa pomanjkanje formalnih, uradnih delovnih izkušenj, 

ane…v okviru neke zaposlitve…  

Ali meniš, da posameznik z veliko zvezami, poznanstvi lažje dobi zaposlitev ali pa dobi boljšo 

zaposlitev? 

Jst mislim, da to drţi. Laţje dobi zaposlitev…se poveţe…izkoristi ta svoj socialni kapital, se 

poveţe z določenimi ljudmi …mu zrihtajo, z neko prijateljsko uslugo, ne…neko zaposlitev. 

Kakšne so tvoje izkušnje, je pri iskanju zaposlitve bom pomembna izobrazba, delovne izkužnje 

ali veze in poznanstva? 

Jst mislim, da vsaj pri vstopu na trg delovne sile so bolj pomembna poznanstva. Pol kasnej pa 

še vse ostalo. K se ti ţe dokaţeš.  

Kaj meniš, ali delodajalec rajši zaposli kandidata, ki mu ga je nekdo priporočil, ali 

kandidata, ki se je dobro odrezal na zaposlitvenem razgovoru oziroma testih? 

Pomoje so bolj vaţna priporočila. Odvisno no, tudi od zaposlitve. 

Se ti zdi, da si se tekom svojega formalnega izobraževanja dovolj spoznala s konceptom 

socialnega kapitala in (mreženje,…) in njegove vloge pri kasnejšem iskanju službe? 

Jah, kako bi rekla…če bi se dovolj spoznala, bi najbrţ ţe bila nekje 

zaposlena…ne…ammm…kako bi rekla…velik stvari so nam povedal, ampak, velik stvari je 

blo nerealnih, no…tko…nevem, če so nam čist realno predstavl kaj in kako bomo delal, ne… 

A pa so poudaril pomen socialnega kapitala? 

So, so…ja…mislm, da je bilo to kr precej poudarjeno… 

Na kakšne načine pa so to poudarjal? 

Am….kakšne načine…recimo, zdj mi pade na pamet…močne točke…izpostavljajte svoje 

močne točke…mreţite se…ne vem…to se zdj spomnem. 

Kaj meniš, da lahko pridobiš z iskanjem dela ob pomoči ljudi ki jih poznaš, mreženjem? 

Am…dobim lahko neke informacije iz prve roke, ane…lahko zvem za neke potrebe po 

delovnih mestih, ane…ki še niso uradno objavljene ane…predvsem take zadeve ane…pa 

kakšno je delovno mesto, kakšna je klima.  

Koliko služb si že dobila s pomočjo vez in poznanstev? 

Kako bi rekla…v bistvu….to zaposlitev k sm jo mela…sem si jo sama zrihtala…sm se sama 

predstavla in sm sama pršla naprej. Zdj, kar se pa tiče vseh ostalih…to kar sm delala varstva, 

to sm pa v glavnem po priporočilih pa po vezah dobila.  

Ali se ti zdi zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno? 

Am…ah…mah, kako bi rekla…je v bistvu neka…je realnost današnjega 

časa…ane…zdej…bom rekla…ne…ker v končni fazi se mora človek…ni moralno sporna, če 
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mora kandidat, ki pride na delovno mesto, tud neki izkazvat...v tem..s svojimi 

sposobnostmi…dokazat, da je primeren. Je pa moralno sporna, če pridejo neustrezni kandidati 

, neprimerni strokovno, neusposobljeni in tko naprej. V tem primeru pa je. 

Bi čutila večjo odgovornost, da se izkažeš na delovnem mestu, če bi do njega prišla prek nekih 

svojih vez in poznanstev? 

No, v končni fazi se…mogoče se čutiš zavezan do tistega, ki te je priporočil…še bolj, ne…si 

ţeliš izkazat…čeprou, prou bi blo, da bi se v vsakem primeru izkazau, ne glede na to, kako si 

pršou do delovnega mesta. 

Ali se že bila kdaj izločena iz zaposlitvenega postopka zaradi drugega kandidata, ki je imel 

prednost zaradi vez in poznanstev? 

Če sm bila, tega tud ne vem, ne. Ker uradno, tega ponavadi ne zveš, ne. 

Katero srednjo šolo si končal in kakšen je bil tvoj naziv po zaključeni srednji šoli? 

Gimnazijski maturant je, gimnazijo Ledina sm delala. 

Kakšen je bil tvoj uspeh na maturi? 

Odličen. 

Kateri študijski program si končala in katero stopnjo izobrazbe imaš? 

Končala sem socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, sem univerzitetni 

diplomirani socialni pedagog. Sedma stopnja. 

Na podlagi česa si se odločila za študij, ki si ga končala? 

Vedla sem, da me vleče v smer dela z ljudmi, sem pač kolebala še med psihologijo in socialno 

pedagogiko, bi tudi na psihologijo pršla, ampak sm se pol odločla za socialno pedagogiko.  

Si pri izbiri študija upoštevala vidik zaposljivosti? 

V bistvu tkrat, roko na srce, nisem tolk o tem razmišljala. Kar mi je pa zdj mjčken ţou, da 

nisem.  

Pa ti je žal, da si se odločila za ta študij? 

Uf…kako bo rekla…tkrat se niti ne bi mogla odločit drgač…ampak zdj recimo…če bi se še 

enkrat odločala, bi se odločla za predšolsko vzgojo. Bi izbrala drug študij.  

Zaradi zaposljivosti? 

V bistvu, zarad tega, kar bi jst rada počela. Kar me dejansko bolj veseli.  

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala prakso? 

Sem ja. Mislim, da smo mel obvezno…aveš da se ne spomnem točn…mislm da v drugmu pa 

tretmu letniku smo mel obvezno en mesec…sm delala tok, kokr je blo obvezno…v srednji 

šoli nismo mel nč prakse.  

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko prakse? 
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Am…tkrat…ko sem šla delat…tkrat me je zanimalo delo s starejšimi…ker me je zanimalo to 

delo…potem, ko sem pa delala v domu sem si pa v resnici ţelela it v šolo v sklopu te 

organizacije, pa sm ţelela te oblike dela spoznat, ane.  

Si med opravljanjem prakse pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko pomagala pri 

iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

To ţe tolk časa nazaj, mogoče če bi tkrat te zadeve uporabla, ne, bi mi pršle kej prou. 

Am…drgač pa, jst bi rekla, tko no, bol so za nek vtis, kako to delo poteka. Kej dost znanja pa 

mislm da nism dobila.  

Si med opravljanjem prakse spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju zaposlitve? 

Am, ja, tkrat sm, pa mislm da so bili kr zadovoljni z mano, ampak je zdj ţe tok časa minil, 

mogoče, če bi se z njimi spet povezala.  

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala kakšno obliko prostovoljnega 

dela? 

Ja, v bistvu, mi smo mel v okviru študija obvezno prostovoljno delo, ane, tko mal 

paradoksalno. Ja, sm opravljala, ampak, sam s tem prostovoljnim delom nimam prou dobrih 

izkušenj. 

Kaj pa si delala? 

Eno društvo, mel smo delavnice za mlade po osnovnih šolah, z namenom o ozaveščanju o 

mladostniških problemih, spolnost, ammm…kako bi rekla…alkohol, pa tko… 

Koliko časa si to delala? 

Eno leto, dvakrat na teden. Enkrat je bila delavnica, enkrat na teden pa evalvacije. 

Kakšni so boli tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko prostovoljnega 

dela? 

En del le bil pač to, da sm to morala opravt, ne. Drug je biu pa to, da sm si pač zbrala neki 

tazga, da bi spoznala nek nov način dela, ane. Izvajanje delavnic z mladostniki, ne. Nove 

izkušnje. 

Si med opravljanjem prostovoljnega dela pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko 

pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Ma ja, pač, predvsem sm pa tud dobila, v bistvu, eno tako izkušno, pač, kako bi rekla … 

am…kako vodit delavnce, kako delovat v eni skupini, …. 

Si med opravljanjem prostovoljnega dela spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju 

zaposlitve? 

Ja, sm, ampak je spet…ane…tok let nazaj, ne..zdj…najbrţ so se tud ţe zamenjal, ne. Aja, pa 

zdj sm se spomlna…sm delala kot prostovoljka, dve leti nazaj…v okviru ene organizacije, 
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…sm delala z eno punco individualno…in pol sm se tud pogovarjala, da bi se zaposlila… 

…in kao je blo vse da bo, super in oh in sploh…kljub temu, da tkrat še nism imela 

diplome…sm oddala prijavo in vse…k pa je pršlo do tega, so pa vzel nekoga, k je ţe imela 

izpolnjen pogoj diplome, ne…so pa zaposloval za določen čas, za par mescov, ne. Tkrat sm 

bla ful navdušena in zainteresirana za to, ne, je blo pa tko…pač…preţivljala sm samo sebe, 

delala po cele dneve, tud po 12 ur na dan, pa še prostovoljno delala v tistem času in po tem, k 

iz tega ni blo nč, mi je kr mal vse skupi dol padl…tko da, sm mela tud moţnost in mogoče bi 

lahko te veze porabla, no…pri iskanju zaposlitve.Če bi mela formalno izobrazbo zadoščeno 

pogojem…bi me vzel med več kandidati, sam kaj k so drugi izpolnjeval več formalnih 

pogojev kot jst. Predvsem sm se to tle naučila, da bi mogla ţe imet diplomo, ane. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija delala preko študentskega servisa? 

Ja, se prau…delala sm… Kaj vse sm delala? Od raznih anket, deljenja letakov, tud eno leto 

sm delala v kuhni, pomivala posodo…med srednjo šolo sm delala en mesec med vsakmi 

počitncami…in tko naprej…ampak potem nekak…na začetku faksa…sm se pa potem bol 

usmerla na neka…sm se odločla za dela, k so bol povezana z mojim študijem, ne…nekak v tej 

smeri…in kaj sm potem delala? Ammm, a zdj…jst sm velik delala tud tko…varstva in te 

stvari…to sicer ni tko uradno, ne…sicer pa, čuvala sm prek ene oragnizacije…tko da je blo to 

pokrito…pol sm pa zlo velik tud delala na teh promocijah, ne. To mi je zlo šlo in odgovarjal 

in sm bla zadovoljna in tud drugi so bli zadovoljni z mano, ampak na koncu sm iz tega 

izstopla, zato, da bi se posvetila tud svojmu študiju. Vzporedno s promocijami, sm delala tud 

vsa ta varstva in delavnice, vse te zadeve ane.  

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki 

bi ti lahko pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Zlo…mislm…dobila sem v bistvu te izkušnje…moţnost vzpostavljanja prvih stikov…se 

prau…kako se v par sekundah pokazat, dokazat…kako predstavt izdelek na hitro, kako 

ocent…recimo v par sekundah moraš človeka ocent in določit svoj pristop do posameznika, 

ne. Ko delaš promocije, se morš zlo prilagajat vsakmu posamezniku v načinu komunikacije. 

To se mi zdi zelo pomembno, kar sm se naučila. Pri varstvih pa potem tud kako komunicirat s 

starši, ne. Z vsakim morš drugač, ne. Se morš tud zlo prilagajat, ne. Otroci so bolj enostavni, 

ne, kot so starši. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali 

pri iskanju zaposlitve? 

Zdj, preko študenta sm bolj delala v tej smeri, promocije, ne. Pomoje, če bi se odločla delat v 

tej smeri, bi mi lahko pomagal, ne. S tem da bi, da bi najbrţ potem lahko delala kot s.p., ne.  



-127- 

Si se v času srednješolskega izobraževanja in študija udejstvovala v kakšnem združenju/ 

društvu/ organizaciji? (Da – koliko časa? ) 

Ja…delavnice za ozaveščanje mladih o zdravem načinu ţivljenja…drugo so pa delavnice za 

otroke ane…to je to…to je blo eno prostovoljno društvo…v društvo sm bila vključena kot 

prostovoljka… 

Kok časa si bila vključena v to društvo? 

Enih devet, deset let. Z njimi še vedno vzdrţujem stike, na neformalni ravni, poizvedujem če 

bi pa mogoče kdo potreboval koga, kot sm jst, da bi se zaposlila. 

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za udejstvovanje v 

združenju/društvu/organizaciji? 

Najprej je bilo to obvezno prostovoljno delo, po drugi strani ţelja po novih izkušnjah. 

Si med udejstvovanjem v združenju/društvu/organizaciji pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, 

ki bi ti lahko pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami?  

Ja, tuki sm zlo velik dobila…spoznala sem delo na delavnicah, od same organizacije, izvedbe 

ne…na več teh nivojih…spoznala sem tud zlo velik teh staršev…otrok, različne pristope do 

enih in drugih, ne…tuki sm pomoje še največ pridobila. 

In tu si tudi spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju zaposlitve? 

Ja, predvsem tuki sem spoznala ljudi, ki bi mi lahko pomagal, ja. 

Si trenutno vključena v kakšno neformalno ali formalno združenje (politična stranka, sindikat, 

verska organizacija, športni klub, kulturno društvo, dobrodelna organizacija, kmečko društvo,  

prostovoljna organizacija, ženska/moška skupina, mladinska skupina, starševska skupina)? 

Še vedno sem članica prej omenjenega društva, še vedno plačujem članarino.  

Ali v tvojem življenju obstajajo skupine tebi pomembnih ljudi oziroma socialna omrežja, ki bi 

jih sam izpostavil (če še niso bile omenjene do sedaj)? 

Do zdj še nism omenla te prekvalifikacije, k delam srednjo šolo. Pač, naziv maš potem 

pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok, ampak za osebe, ki imamo ţe univerzitetno izobrazbo 

humanistične smeri  oziroma pedagoške smeri, naj bi potem lahko delal tud kot vzgojitelji 

ane. Se prau kot diplomirani vzgojitelji. No in na tem izobraţevanju je tud kr en velik krog 

ljudi, tega recimo še nism izpostavla. Mogoče lahko izpostavim še socialno omreţje LinkedIn, 

sm se pred kratkim prjavla, sam se nism niti še poglabljala.  

Kaj pa kšne ožje vezi? 

Mogoče prijatelji, no. Kaj jst vem, tud…pr njih mal poizvedujem.  

Kakšen pomen imajo te socialne mreže zate in tvoje življenje? 
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Poleg potencialne moţnosti za zaposlitev, sm vesela, da se mal druţm z ljudmi, da se mal 

navzven usmerm, ne…da nism samo mama doma, z otrokom…ane…da mam še neke stike… 

So ti te socialne mreže pomagale pri iskanju zaposlitve? 

Te, k sm jih zdj nazadnje omenla? Zaenkrat še ne. 

Če bi imel možnost, bi te socialne stike uporabila za pridobitev delovnega mesta? 

Ja, seveda. 

 

Priloga 3: Zapis intervjuja Lucija  

 

Starost? 

31. 

Zaključena srednješolska izobrazba? 

Gimnazija Ledina, oziroma gimnazijski maturant. 

Zaključena univerzitetna izobrazba? 

FDV, Evropske študijev - druţboslovni vidiki. 

Kateri pogoji morajo biti po tvojem mnenju izpolnjeni, da človeka štejemo kot odraslega? 

Jst bi rekla da si neodvisen pa odgovoren zase, potencialno bi dodala, da še spoštuješ 

dogovore, ampak potem je to ţe moralna sodba. Jst bi rekla da si neodvisen in odgovoren 

zase.  

Kaj pomeni, da si neodvisen? 

Da si neodvisen finančno, v smisu, da nisi odvisn od…al staršev, al od….nevem…socialne 

pomoči, čeprou to je ţe…mal tko…v glavnem, da skrbiš sam zase. 

Se imaš za odraslo? 

Ja.  

Ali je na to vplivala kakšna življenjska prelomnica/situacija ali sklop dogodkov? 

Am, jst bi rekla, ko sm se na svoje preselila, drugič. To se prau, ko sm se preselila z moţem.  

Ali lahko opišeš svojo dosedanjo poklicno pot? 

Ja…mmmm…če greva od začetka, v najstniških letih čuvanje otrok k sm mami 

pomagala…pol pa delo v druţinskem podjetju, potem pa eno leto delo v investicijskem 

podjetju, kjer sm bila za polovični čas…potem pa nadaljevanje dela v druţinskih 

podjetjih…pa na koncu…ustanovitev startup podjetja. 

Kakšne vrste lastnih dohodkov imaš?  

Plačo, pa od dobičkov v mali meri, pa dividende v mikromeri. Pa najemnine. 

Ali si že sama že kupila kakšno nepremičnino? 
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Ja. 

Kje živiš (hiša/ stanovanje; najem/lastniško/pri starših)? 

V lastniškem stanovanju. 

Ali bi zase rekla, da si v stabilnem partnerskem odnosu? 

Ja, v zakonu štirih let. 

Imaš otroka? 

Ne. 

Kakšni so tvoji življenjski cilji? 

Ammm…ţivljenjski cilji…ammm…da bi osebnostno napredovala, premagala določene 

strahove…bla bolj uspešna še v karieri…pa razvila to podjetje še na boljšo raven, oziroma, da 

bi premagala določene ovire, k jih mam tle. 

Tvoji načrti za prihodnost? 

Načrti za prihodnost, pač imela bi otroka, da bi si ustvarla druţino, pa da bi premagovala 

določene strahove. 

Kakšen je tvoj pogled na prihodnost? 

Mmm…z veselim pričakovanjem in s strahovi…strahovi so povezani z…gospodarskim 

okoljem, ekonomskim okoljem…al bo sovraţno do podjetij, al bo…ammm…pustil 

podjetjem, da se dokaj svobodno razvijajo. Strahove mam tud…ammm…glede politične 

strukture in prihodnosti Evrope…to bi blo to… 

Se ti zdi, da ti družba/sistem  nudi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojega 

življenjskega poteka? 

V mojem primeru bi rekla, da ja. Ne strinjam se pa, da je za vse tako. Ampak za mene  ja. Tko 

da, če to misleš, samo za mene, če je blo za mene dovolj priloţnosti, potem rečem ja.  

Se ti zdi, da ti družba/sistem nudi dovolj možnosti za doseganje svojih konkretnih ciljev? 

Ne, to pa ne, zaradi birokratskih ovir, pa določenih ovir v gospodarskem okolju, k so zlo 

neugodne za razvoj podjetij.  

Se ti zdi, da se posameznik danes lahko za doseganje svojih ciljev zanaša le na lastne 

sposobnosti? 

Ne.  

Zakaj ne? 

V veliki meri, ampak ne zgolj. Zarad tega, ker more bit tud, am…okolje, tako da omogoča 

produktivnost in razvoj lastnih osebnosti, pa zlo zlo redko je,da lahko zgol zgol z lastnimi 

sposobnostmi razviješ ful velko stvar…al pa…učinkovito stvar…skor vedno rabiš neko 

sodelovanje in neke določene pogoje k jih pač v druţbi mormo met…birokratske ovire bom 
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še enkrat poudarla k so v evropskih drţavah problematične…ammm…tko da, ne na lastne 

sposobnosti, ne. V veliki meri, vendar ne zgolj na lastne sposobnosti. 

 Se ti zdi, da imajo na splošno danes mladi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje 

svojih življenjskih poti? 

Ne.  

Zakaj? 

Zaradi tega, ker je veliko pomanjkanja priloţnosti in niso pravične te priloţnosti, v smislu da, 

odvisno iz kerga okolja prihaja mladi človek, je tud, kašne priloţnosti bo meu. Nadalje se mi 

zdi, da se velikokrat meče nepotrebne ovire pod noge talentiranih mladih ljudi in to in od 

druţbe kot celote, govorim ljudi, in od politike, druţbenih struktur, akademskih struktur in tko 

naprej. Zato tud velikrat vidmo v Sloveniji, da mladi talentirani beţijo v tujino. Tko da, plus 

tega, da se mi zdi, da si teţko ustvariš neko finančno varnost, če nimaš ţe neke podlage. Ni 

nemogoče, ampak zelo teţko.  

Se imaš za produktivnega člana družbe? 

Ja. 

Na kakšne načine prispevaš družbi? 

Poslovno udejstvovanje, ustvarjanje delovnih mest…sicer ne da ful ustvarjam delovna mesta, 

ampak pač..nekej ja, ne. Preko sodelovanja velik ljudi…s tem kar jst delam…oni v svoji 

drţavi to delajo…imajo oni zarad tega tud zaposlene…tako da na ta način , bi rekla, da 

prispevam k druţbi…pol so tle davki…potem sm zavedni potrošnik.  

Pa verjamem v to, kar počnem…mmm…da mam tako srečo, da to kar delam…verjamem v to 

…čeprou je še ful na začetku razvoja in je ful omejitev, pa verjamem tud v to kar moja 

druţina počne …pač…, kar delamo , verjamem, da prispevamo, da je druţba boljša.  

Na individualni ravni pa bi rekla da pomagam velikim ljudem individualno.  

Kako pa? 

Privat in poslovno, s smislu…z nasveti, al s posojanjem kapitala…denarja…v manjši meri 

seveda, al pa…ammm…pomagam jim, da najdejo zaposlitev, al pa…preko vez…da jim 

pomagam. 

Potem s svojimi vezami pomagaš drugim do služb? 

Zej to je ful preveč taka naduta izjava…jst bi rekla…pomagala sm…drugim…z vezami…do 

sluţb.  

Kako pa? 

Recimo, poznala sm nekoga, k je isku zaposlitev pa poznala sem nekoga, k je isku, da bi 

nekoga zaposliu…pa sm jih povezala…pa spoznala sm na faksu eno punco, k je bla ful 
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inteligentna …pa zdj dela za bivšega našga partnerja…pa sestrični sm recimo pomagala …da 

sm ji zrihtala delo…nevem….lohk ti naštejem še enih deset primerov…pač…v mikro mikro 

meri pomagam ljudem. Tko, kot so tud drugi men. Pomagal pri poslu, ne. 

Kako so pa teb pomagal? 

Tud, z vezami, recimo…nekoga pozna, k išče investicijsko priloţnost in da tvoj kontakt, s tem 

ti da priloţnost, da greš tja pa predstavš svoje podjetje, tkrat k smo še iskal investitorja, poveš 

kaj delaš in mu poveš, kako bi se mu lohk investicija povrlna, in tko smo pršli do enga 

investitorja, recimo. Tko, take stvari.  

Kaj si predstavljaš pod pojmom socialni kapital? 

Sposobnost mreţenja, networking, da maš na večih ravneh razvite socialne mreţe, recimo. Pa 

da maš sposobnost, da to pretvoriš v priloţnost, za razvoj, poslovni razvoj al osebnostni 

razvoj. Tko da ne sam, da maš veze, ampak da znaš to pretvort v priloţnost pa napredek.  

Kaj meniš, ali ima dostop do socialnega kapitala vsak človek? 

Hm…več al manj ma vsak človek lahko dostop do socialnega kapitala, vendar nikakor ne v 

enaki meri. 

Kako to misliš? 

Rekla bi da, v zahodni druţbi ima več al manj vsak človek dostop do socialnega kapitala, zato 

ker je ţe…za začetek osnovna šola zastonj, pa gimnazija zastonj…pa ţe tukej lahko določene 

mreţe vzpostavš…pa zaenkrat je tud univerza zastonj, al pa višja šola zastonj…in lahko imaš 

tam dostop do socialnega kapitala…tko da jst bi rekla, ja, vendar ne v isti meri. Zato ker 

nekateri ne bodo šli niti na gimnazijo, ker bodo mogl it, recimo…če majo doma kmetijo, bodo 

mogl doma delat na kmetiji, recimo…in ne bodo mel izbire…da dam en primer, pč…ne v isti 

meri, ampak več al mn ja. 

Kako si po tvojem mnenju lahko (po)večaš socialni kapital? 

Z mreţenjem, da se vključuješ v socialne mreţe, nevem, društva, organizacije…da navezuješ 

stike, tud z vezmi k so izven tvojega direktnega okolja, da greš izven svoje cone 

udobja…ammm…na ta način, da se udejstvuješ na večih koncih pa da znaš komunicirat…z 

ljudmi…tud na individualni ravni, ne sam da se vključiš v neko organizacijo…ker to niti ni 

nujno, da ti bo karkol prnesl… 

Katere so po tvojem mnenju prednosti večje stopnje socialnega kapitala pri posamezniku? 

Laţja zaposlitev, finančna prednost….večja finančna varnost, več izbire…mogoče lahko 

izbiraš različne zaposlitve…ammm…da si nabiraš sposobnosti, da si nabiraš 

veščine…ammm…izboljšuješ komunikacijsko sposobnost, sposobnost nastopanja….to. 

Ali meniš, da sta socialni status in socialni kapital povezana?  
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Ja… 

Kako? 

Mislm, da ja. Zarad tega kr socialni kapital…v smislu, večji k je socialni status, večji maš ti 

socialni kapital in obratno, večji k maš socialni kapital, viša se ti socialni status. Plus tega pa 

tud, se mi zdi, da socialni kapital, tud če ga ne uporablaš aktivno, da maš višji socialni status, 

ker bodo ljudje pristopl do tebe. Tud če ti aktivno ne pomagaš ljudem, bodo ljudje prstopl do 

tebe. 

Kako si pa ti večaš socialni kapital? 

Zdj, trenutno v ţivljenju bi rekla, z individualnimi stiki, ko vidm, da je nekdo sposobn, pa 

odprt za nove ideje…načenjam tematike, povem kaj delam. Potem…govorim z ljudmi, ki 

mislim, da bi bli zainteresirani za sodelovanje…ampak ne kr z vsakim…prej…specifično z 

določenimi ljudmi…a razumeš? Ne kr, da z vsakim…pa…ammm…to je to. 

Na kakšne načine si se lotevala iskanja zaposlitve ali poslov? 

Ja…jst sm na začetku…čist na začetku, ko sem bla najstnica…sem sluţila s čuvanjem otrok, 

pri tem mi je pomagala moja mami in njene prjatlce. Potem pa, ko sem bla starejša, ko sem 

bla ene 19, sem začela delat v druţinskem  podjetju, to se prau sploh nisem rabla iskat 

zaposlitve, ampak sem jo avtomatično dobila, potem sem dobila pa drugo zaposlitev preko 

vez, in sicer da je poznal mojga očeta…in sm šla tja delat, zarad tega. Edino kar bi rekla, da 

sm res sama ustanovila je bilo startup podjetje. Sama…s smislu z moţem…ampak, sama ideja 

pa sama realizacija začetna je bla brez vez in poznanstev…potem, ko se je začel pa za 

investicije iskat, am, je blo pa z vezami in poznanstvi izven druţinskega kroga.  

 Katera stvar je po tvojem mnenju najpomembnejši dejavnik pri iskanju delovnega mesta? 

Hm…da se znaš dobr predstavt komunikacijsko, da si, tud če še nimaš velik izkušenj, 

prpravlen pokazat, da si se prpravlen učit in bit fleksibilen…pa…da si sposobn izrazit, da si 

prpravlen na trdo delo…seveda ne škodi, če dobiš delo preko vez, ampak recimo, če ne moreš 

dobit dela preko vez, se mi zdijo te stvari najbolj ključne.  

Kakšno vlogo pri tem igra izobrazba?  

Kokr sm slišala pa kokr opazujem, izkušnje več štejejo, pa to, da se nekdo zna dobr 

prodat…predvsem pri takih izobrazbah, kokr je ekonomska….seveda…spet…v javnem 

sektorju so sigurn določene zahteve, k morjo bit izpolnjene…nevem….al univerzitetna 

izobrazba,…al…ne vem…to ne vem…jst nikol nism v javnem sektorju iskala, 

ampak…izobrazba se mi zdi pomembna, ampak zdi se mi, da dajo več na delovne izkušne, k 

poznam tud ljudi, k majo zlo visoko izobrazbo, tud dva magisterija, pa…majo zlo slabe 

prospekte pri iskanju sluţbe, pa poznam ljudi k majo gimnazijsko izobrazbo, pa zlo zlo dobr 
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delajo. Al v startup podjetjih, al majo svoja podjetja,…tko da, teţko rečem. Zato bi rekla, 

ključno se mi zdi, da se znaš prodat, da maš dobre komunikacijske sposobnosti, da si 

pripravljen pokazat, da si fleksibilen, da se znaš hitr učit, pa da si zavzet, da boš trdo delu. Te 

lastnosti človeka, če bi rekla, se mi zdijo glavne. Potem, kašni so pa objektivni standardi, 

nevem…izobrazba, pa kok let hočjo delovnih izkušenj…je pa od primera do primera odvisno. 

Odvisno kakšno sluţbo iščeš, ja. 

Kaj meniš, ali posameznik z veliko vezami, poznanstvi lažje dobi zaposlitev ali pa dobi boljšo 

zaposlitev? Zakaj? 

Absolutno. Zarad tega, ker ima več opcij, lahko dobi boljšo zaposlitev, ker ma več opcij najdit 

tisto, za katero je najbolj usposobljen, oziroma, kjer lahko najbolj raste in res doseţe svoj 

potencial…ammm …pa tud mislm da veliko veliko sluţb, še posebi v mejhni drţavi, se dobi 

preko vez.  

Kaj meniš, ali delodajalec raje zaposli kandidata, ki mu ga je nekdo priporočil ali kandidata, 

ki se je dobro odrezal na zaposlitvenem razgovoru (testih)? 

Jst mislm, da, teţko rečem, ampak rekla bi, da…razn, če se je nekdo izjemno vrhunsko odrezu 

na razgovoru, bodo zaposlil nekoga, ki je bil priporočen. Če cenijo mnenje tistega, ki ga je 

priporočil. Zato k tisti, k ga je priporočil, je ţe meu izkušne s tem človekom in ve kako ta 

človek dela, medtem ko…zaposlitven razgovor je kratek, in lahko nekdo recimo, k se res 

dobro odreţe na njemu….ampak če ti od nekoga, k ga ceniš…slišiš, da je ţe pet let dobr delu 

zanj…boš uzeu unga. 

Se ti zdi, da si se tekom svojega formalnega izobraževanja (srednješolska, študentska leta) 

dovolj spoznala s konceptom socialnega kapitala (mreženje, vključevanje v neformalna 

združenja in skupine) in njegove vloge pri kasnejšem iskanju službe? Na kakšne načine? 

A, samo na faksu. V gimnaziji, sploh se ne spomnem, da bi govoril o tem, ker je blo še pred 

fejsbukom in se mi zdi da, sej ne, da je to edini način mreţenja, ampak enostavno ne 

spomnem se, v osnovni šoli pa gimnaziji nič o mreţenju. 

Kaj ste pa na faksu imel? 

To, da so imel te sejme za zaposlitve, pa določena društva,…ammm…pa so potem pobral 

mejle od ljudi, pa recimo prakso smo mel… pa smo tm spoznal ljudi…na ta način so nm o 

tem govoril…na faksu. V gimnaziji se pa nič ne spomnem o tem.  

Kaj meniš, da lahko pridobiš z iskanjem dela ob pomoči ljudi, ki jih poznaš – mreženjem?  

Ja sluţbo, pa da poznaš delodajalca, da veš prbliţno kaj ma pluse pa minuse…pa kaj mu gre 

na ţivce, kakšen karakter prbliţno ma, ammm…tko da mislm, da je lahko to plus…pa čutš tut 

ful visoko odgovornost…da se še dodatno izkaţeš, kr ti dela uslugo ane… 
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Koliko služb ali poslov si že dobila s pomočjo vez ali poznanstev? 

Večino.  

Ali se ti zdi zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno? 

Absolutno ne, z izjemo, če gre za…ammm…v javnem sektorju…če gre za to…da pač en sam 

sedi v sluţbi, pa pobira javni, davkoplačevalski denar…zato, ker je sin od nekoga al pa hčerka 

od nekoga…to se prau…jst bi rekla, ne zdi se mi moralno oporečno…z izjemo, če gre za 

javni sektor, pa če gre za nekvalificirano osebo…predvsem bi rekla, v javnem sektorju je 

treba tle zelo pazit, zato ker… 

Bi čutila večjo odgovornost, da se izkažeš na delovnem mestu, če bi do njega prišla preko 

svojih vez in poznanstev? 

Zdj, jst sm tip, k bi v vsakem primeru čutila ful visoko odgovornost, ammm…ampak 

načeloma bi rekla, da ja. Še večjo. 

Zakaj? 

Am, zrd tega, ker mi je nekdo izraziu svoje zaupanje…in to da nekoga zaposliš je…velka 

velka stvar…ker ta človek daje plačo…al pa recimo pri sodelovanju v firmi…če ti kdo da 

investicijo, al pa če kdo hoče tvoj produkt kupt…pač s tem ti izkaţe veliko zaupanje…in jst 

ţe za take stvari čutm visoko odgovornost…in samo…bi pa rekla, da pr mojem karakterju 

osebno, pač, tud če bi se prjavla na nek razpis in bi dobila sluţbo, bi pač čutla vseen visoko 

odgovornost do tega delovnega mesta, ker je to moj karakter. Samo načeloma bi rekla, da 

ljudje čutijo večjo odgovornost, če so prek vez zaposleni. Razn, če majo res slab karakter, no.  

Ali si že kdaj bil izločena iz zaposlitvenega postopka ali ostala brez posla zaradi drugega 

kandidata, ki je imel prednost zaradi vez in poznanstev? 

Ja. Iz posla sem bla izločena zaradi tega večkrat. Pač, se zgodi, recimo…ne vem…pr 

investiciji je en zbrau nekoga druzga, k ga je poznal osebno, pri izbiri za posel so izbral prek 

vez in poznanstev.  

Katero srednjo šolo si končala in kakšen je bil tvoj naziv po zaključeni srednji šoli? 

Gimnazijo Ledina, gimnazijski maturant. 

Kakšen je bil tvoj uspeh na maturi? 

28 pik sm pisala…vem, zato kr mi je dve zmankal do zlatga.  

Kateri študijski program si končala in katero stopnjo izobrazbe imaš? 

Evropske študije - druţboslovni vidiki, bolonjski sistem, torej šesta stopnja…ampak 

univerzitetna.  

Na podlagi česa si se odločala za študij, ki si ga končala? 
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Hm…zarad tega, ker mi je dal širino, zarad širine. Pa vem, da nism ţelela it na pravo, pa vem 

da nism ţelela it na ekonomijo…ammm…zarad določene omejenosti pr pravu, kr maš 

zaposlitev zlo omejeno na eno področje, na eno drţavo. Pa na ekonomijo nism ţelela it, ker se 

mi je zdel, da bi mi blo res dolgčas…in da bi mi blo mučno…tko da… 

Si pri izbiri študija upoštevala tudi vidik zaposljivosti? 

Ne, ker sem ţe delala med študijem. 

Ti je žal, da si se odločil za ta študij? 

Ne. Ne, čeprov me je velik stvari motil, ampak ne. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljal prakso? 

Študija ja. Tko da v srednji šoli pa nč.  

Kok časa si pa to na faksu delala? 

Hm…nevem, am pribliţno… dva mesca sam to ne vsak dan, nevem osem ur, to sploh ne tko, 

kukr polovični delovni čas, še manj.  

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločal za opravljanje in obliko prakse? Sej 

verjetn si lohka sama zbrala kam boš šla, ane? 

Ja, cilji in nameni, ko sem se odločala za opravljanje in obliko prakse so bli v bistvu, da mi 

čim manj časa vzame, k sm bla ţe zaposlena. 

Si med opravljanjem prakse pridobil izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko pomagala pri 

iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami?  

Potencialno ja, če bi iskala zaposlitev. 

Si med opravljanjem prakse spoznal ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju zaposlitve? 

Ja, hotl so me clo zaposlit, ja.  

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljal kakšno obliko prostovoljnega 

dela?  

Samo preko mami, am, ja, ja.  

Koliko časa pa? 

Malo. Recimo pomagala sm, mami je mela, za kako se ţe reče tistmu društvu, am prijateljev 

mladine ne, je sodelovala z njimi in potem sem recimo, šla z njo. To je blo, nevem kšn vikend 

na let, al pa kšn dan v tednu, zlo, zlo mal. 

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločal za opravljanje in obliko prostovoljnega 

dela?  

Pomagat mami. 

Si med opravljanjem prostovoljnega dela pridobil izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko 

pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami?  
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Ne, pr zaposlitvi ne, jst bi rekla tle da ne, to kar sm jst delala ne. 

Si med opravljanjem prostovoljnega dela spoznal ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju 

zaposlitve? 

Ne, ne. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija delal preko študentskega servisa? (Da – 

koliko časa? ) 

Ja, tisto sm delala. Prevajala sm, pa delala sm, am tisto leto, k sm delala v investicijski firmi, 

sem delala preko študentskega servisa. 

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločal za opravljanje in obliko dela preko 

študentskega servisa?  

Takrat je blo nabiranje izkušenj, a pa da spoznam tud ljudi, a takrat v mojem primeru 

spoznam tud druge ljudi, kako delam z drugimi ljudmi, ki niso v moji druţini. To sm bla 

mlada. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa pridobil izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi 

ti lahko pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Da. Takrat je blo čist tko poslovna znanja, am kako delat z ljudmi, am kako am pazt, da te ne 

izkoriščajo preveč, ker so me hotl za vse tm porabt, am pa spoznala sm, da ne ţelim, delat za 

druge, ampak da ţelim delat zase. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa spoznal ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri 

iskanju zaposlitve? 

Ja, hotl so me zaposlit, ampak nism ţelela tm delat. Tko, da ja, ampak nism pa dobila ful vez, 

pač tisti specifični, situaciji, ne zdej ful vez z drugimi ljudmi, da bi mela opcije, to pa ne. 

Si se v času srednješolskega izobraževanja in študija udejstvoval v kakšnem 

združenju/društvu/organizaciji? (Da – koliko časa? ) 

V času srednješolskega sm bla skoz v športnem klubu, pa nacionalni drţavni reprezentanci. 

Am če je to, to je zdruţenje, organizacija, am  ampak v mojem primeru pač ni mela veze z 

zaposlitvijo, ker nisem ţelela delat kariere v športu. Tko, da nisem več, kako bi rekla, ne bi 

rekla, tega, ne bi rekla, da mi je to pomagal pri zaposlitvi. 

Si trenutno vključen v kakšno neformalno ali formalno združenje (politična stranka, sindikat, 

verska organizacija, športni klub, kulturno društvo, dobrodelna organizacija, kmečko društvo,  

prostovoljna organizacija, ženska/moška skupina, mladinska skupina, starševska skupina)? 

Ja am, am dve zdruţenji…tle se z znanci…pa… amm…poslovnimi partnerji dobivamo in 

druţimo, pa te dogodke k majo, … 
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Ali v tvojem življenju obstajajo skupine tebi pomembnih ljudi oziroma socialna omrežja, ki bi 

jih sam izpostavil (če še niso bile omenjene do sedaj)? 

Jst bi izpostavla, da obstajajo skupine ljudi, ki niso nič, v nobeni organizaciji, ampak za 

katere, katerih mnenje zelo cenim in apliciram na svoje ţivljenje, recimo skupina prijateljev, k 

majo start up podjetja, velik z njimi govorim in mi velik pomagajo, potem ena skupina 

prijateljev, k so mal starejši, kšne 12-15let, k so ţe velik nardil v ţivljenju, jih poslušam, a pa 

res starejša generacija recimo, am moj oče pa am njegov am prvi direktor no v glavnem  

druţinskem podjetju, am zelo cenim njihovo mnenje in njihove modrosti in mi zelo 

pomagajo, čeprov oni zdej več ne pri iskanju novih priloţnosti, ampak nevem z nasvetom pa 

zgledom in je name to zlo zlo vplival in mi pomagal.  

Kakšen pomen imajo te socialne mreže zate in tvoje življenje? 

Am velik pomen, velik pomen am in osebno in poslovno v smislu, am v smislu razvijanja 

sposobnosti in karakterja, ki ga rabiš pri poslu. 

So ti te socialne mreže pomagale pri iskanju zaposlitve ali poslov? 

Am ja poslov, am čeprov tle v Sloveniji v bistvu zdej lohk rečemo v manjši meri, ker te k 

delajo start up, majo čist drugačne start upe. Bolj z, bolj s poslovnimi nasveti al pa nevem 

kako bi rekla, zdej v tem primeru, v tem času manj, če bi jih pa poznala pred 6 leti, bi mi pa v 

veliki meri pomagal tud pri zaposlitvi recimo.  

 Če bi imel možnost, bi te socialne stike uporabil za pridobitev delovnega mesta al pa 

poslov? Zakaj (ne)? 

Bi, am bi, sigurno, ampak bi bila selektivna. Recimo am, ne bi od vsake osebe od teh ljudi 

vzela te priloţnosti, zato ker am, glede njihovega karakterja. Tko, da zdej k mam, ta bom 

rekla blagoslov, da sm lahko selektivna, bi bla selektivna, recimo, od par ljudi bi vzela nasvet, 

pa jih z veseljem poslušam, pa se učim od njihovih uspehov, ampak ne bi ţelela z njimi 

sodelovat al pa za njih delat, zarad nekompatibilnosti ne recimo. 

 

Priloga 4: Zapis intervjuja Sabina 

 

Starost? 

26 let. 

Zaključena srednješolska izobrazba? 

Ekonomska šola. 

Zaključena univerzitetna izobrazba? 

Profesor specialne pedagogike. 
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Kateri pogoji morajo biti po tvojem mnenju izpolnjeni, da človeka štejemo kot odraslega? 

To je pa teţko vprašanje…(smeh)…teţko to povedat. Eni so odrasli ţe zelo zgodi, eni pa 

rabijo precej časa. Ne vem, mogoče kašna zrela situacija, taka resna. Da bol vpliva, da 

postaneš bol resen, ne vem. Mislem, da ni to povezan tok z leti. Z izkušnjami mogoče.  

Se imaš za odraslo? 

Ja. Sebe mam.  

Ali je na to vplivala kakšna življenjska prelomnica, situacija ali sklop nekih dogodkov? 

Definitivno. Moja starša sta se ločla, ko sem bila jaz stara 16 let, tko da to, recimo je bila ena 

prelomnica. Druga je bla potem, ko sem pri devetnajstih letih zapustila svojo drţavo in sem 

šla v Slovenijo študirat. Tretja prelomnica je bila, ko sem se recimo poročila, zdj ko 

začenjam ţe svojo druţino, nova zaposlitev, stanovanje…čist nova ţivljenska zgodba. Je blo 

kr nekej prelomnic.   

 Ali lahko opišeš svojo dosedanjo poklicno pot? 

Pa tuki sm zaposlena ţe tri leta, am, mislm da sm se spoznala s precej zahtevnimi in velik 

izzivov so postavli prek mene…je kr šlo…ammm, mislim, da sm se velik naučila, velik sm 

sodelovala z različnimi ljudmi in pridobila različne izkušnje. Ne sam z mojimi otroci, ampak 

tud z ostalimi, mislim, da sm velik znanja in izkušenj dobila pri sluţbi. Eno tako dobro 

podlago. 

Je to tvoja prva služba? 

Ja. Moja prva sluţba. 

Kakšne vrste lastnih dohodkov imaš? 

Plača.  

Ali si že sama kupila kakšno nepremičnino? 

Ne, to ne.  

Kje živiš? 

Ţivim v stanovanju z moţem. Stanovanje je od moţevih staršev. Pa je kao, recimo, naše. 

Recimo. 

Ali bi zase rekla, da si v stabilnem partnerskem odnosu? 

Ja. 

Imaš otroka? 

Na poti. 

Kakšni so tvoji življenjski cilji? 
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Ja, nadaljevat po tej isti poti. Se pravi, nadaljevat svojo druţino, iskat poklic, ki bi me še 

naprej veselil, tudi če recimo spet ne pridem sm nazaj. Da najdem eno sluţbo, ki me bo tko 

izpolnjevala, otroci, moţ…To je pa to. Mogoče kšna hiša. Bomo vidli.  

Kakšen je tvoj pogled na  prihodnost? 

Ja, pozitivno. Mislm, da me velik lepih in pozitivnih stvari še čaka. Vem, da je zmeri tut 

teţko in da je kar precej takih, zahtevnih situacij, ampak razmišlam na splošno pozitivno.  

Se ti zdi, da ti družba/sistem  nudi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojega 

življenjskega poteka? 

Pa, mislim, da ja…bi rekla ja. 

Se ti zdi, da ti družba/sistem nudi dovolj možnosti za doseganje svojih konkretnih ciljev? 

Mislim, da tudi to ja.  

Se ti zdi, da se posameznik danes lahko za doseganje svojih ciljev zanaša le na lastne 

sposobnosti? 

Teţko. Mislim, da v današnjem času, zelo teţko se sam na svoje sposobnosti…kljub temu, da 

sem jaz tak primer, da sem s svojim znanjem in svojimi izkušnjami in svojo diplomo pršla 

tuki, nism imela nobenih poznanstev, nobenih vez, ničesar. Pa sem dobila recimo sluţbo. 

Ampak vem da marsikater človek teţko, izjemno teţko dobi sluţbo in na splošno, da je teţko 

ustvarit vse cilje, ki jih maš. Tko da, mislim da je to bol tko tko.  

Se ti zdi, da imajo na splošno danes mladi dovolj možnosti za samostojno oblikovanje svojih 

življenjskih poti? 

Mislm, da majo premau. Verjetno je tud odvisno od poklica, ampak mislm da na splošno 

majo mau.  

Zakaj pa tako misliš? 

Zato, ker od vseh se pričakuje, da bodo zaključili visokošolsko izobrazbo, da bojo imeli 

veliko izkušenj, pol pa izkušnje je teţko pridobit, ker vsi ţe pričakujejo, da ţe maš izkušne, 

ko ţe prideš. In je pol teţko, ko se še prebijaš, v tej situaciji, mislim da…je zelo teţko za 

mlade.  

Se imaš za produktivnega člana družbe? 

Ja, bi rekla, da ja. 

Na kakšne načine prispevaš družbi? 

Mislim, da velik prspevam k druţbi s svojim poklicom. S svojim delom, ammm…pa tud tko, 

mislim da na splošno kot oseba, da sem ena taka pozitivna oseba in mislim, da lepo vplivam 

na ljudi. Da sem dobra druţba (smeh).  

Kaj si predstavljaš pod pojmom socialni kapital? 
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Uf…ne vem…(smeh). Mislim, da je socialni kapital…ammm…tvoji stiki, ljudje, ki jih 

poznaš,…velikost tvoje socialne mreţe….veze in poznanstva, pa tko. 

Kaj meniš, ali ima dostop do socialnega kapitala vsak človek? 

Verjetno, da ja. Sj mislim, da vsak ima vsaj enga prjatla, ma druţino, ma kr nekej ljudi, ki 

lahko vplivajo nanj. Da mu pomagajo izoblikovati sebe kot osebo in tudi svoja stališča, 

veščine, spretnosti…mislim, da ja.  

Kako si po tvojem mnenju lahko (po)večaš socialni kapital? 

Hm…ne vem…mislim, da to lahko povečaš….odvisno od tega, s čim se sam v ţivljenju 

ukvarjaš…če maš samo sluţbo, druţino…al pa maš še kašne prijatle…al se mogoče ukvarjaš 

še s kašnim športom…odvisno tud kok sam maš interesov in pa teh stikov o ostalimi 

ljudi…ne vem. Bolj v tem smislu…se mi zdi. Ker če si preveč ozko…sem samo 

doma…verjetno zelo teţko izoblikuješ široke izkušnje.  

Katere so po tvojem mnenju prednosti večje stopnje socialnega kapitala pri posamezniku? 

Prednosti so definitivno, da ti zrasteš kot oseba. Da lahko tud več stvari dosegaš v ţivljenju, 

ammm….mislm, da tebi, kot osebi, največ to pomaga…pa tud z enimi novimi situacijami se 

verjetno laţje nosiš…ne vem, mislim da zelo prispeva. Za vsako osebo, da je to izjemno 

pomembno. 

Ali meniš, da sta socialni status in socialni kapital povezana? 

Ne bi rekla, mogoče pri nekaterih ja, ampak tko če iščeš eno osebo, s katero se ti dobr 

razumeš, al pa nekoga, ki bi ti bil tvoj prijatelj…mislim, da socialni status definitivno nima 

veze s tem. 

Na kakšne načine si se lotevala iskanja zaposlitve? 

Mmm…jst sm mela tako eno srečo…v bistvu smešno…ker to je bla prva sluţba, za katero 

sm jst slišala, od sošolke, in sem poslala prošnjo in sm se takoj zaposlila. Mislim, da sm eden 

od redkih primerov, ki je imeu takšno srečo, da skoraj nisem iskala sluţbe. Tko da, ampak 

načeloma, mislim da je kr teţko, ker ljudje iščejo po zavodu in so kr nekej časa 

nezaposleni…tko da…jaz sem tak en srečen primer. 

Katera stvar je po tvojem mnenju najpomembnejši dejavnik pri iskanju delovnega mesta? 

Definitivno je izobrazba kot ena podlaga, ampak drugo je pa tud kako si sam sebe predstaviš, 

kako sam sebe prodaš. Kako se ponudiš…kot en produkt, s čim lahko prispevaš in pomagaš, 

recimo…zakaj bi se odločili zate… Mislim, da je precej tud ena taka…mogoče karakter, 

karizma…mislim, da je tudi razgovor zelo pomemben.  

Kaj meniš, ali posameznik z veliko vezami, poznanstvi lažje dobi zaposlitev ali pa dobi boljšo 

zaposlitev?  
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Mislim, da laţje dobi. Ni nujno, da je boljša. Mislim, odvisno, kaj išče. Verjetno lahko tud 

bolšo dobi...  

Kakšne so tvoje izkušnje, ali je pri iskanju zaposlitve bolj pomembna: izobrazba, delovne 

izkušnje ali veze, poznanstva, priporočila? 

Pri meni je blo tako, da sem se sama s svojim izkušnjami…v bistvu sm se sama prodala za 

dober produkt (smeh)…tko…da pr meni poznanstva pa veze sploh niso imela nobene 

vloge…ker jih nisem mela (smeh).  

Kaj meniš, ali delodajalec raje zaposli kandidata, ki mu ga je nekdo priporočil ali kandidata, 

ki se je dobro odrezal na zaposlitvenem razgovoru (testih)? 

Mmm…odvisno, od kje prihaja to priporočilo. Če ga priporoča nekdo, ki je ţe zaposlen tuki, 

če je ţe bil v kontaktu s to osebo, ali če jo pozna…mogoče to ni tok slabo…ammm…drgač 

pa mislim, da je zelo pomembno tudi, kako se odreţeš na razgovoru… 

Se ti zdi, da si se tekom svojega formalnega izobraževanja (srednješolska, študentska leta) 

dovolj spoznala s konceptom socialnega kapitala in njegove vloge pri kasnejšem iskanju 

službe? 

Mislim, da to niti ni blo tko…preveč poudarjeno. Bol je blo pridobivanje kakšnih znanj in 

veščin…mislim, da je biu vsak prepuščen sam sebi. Na fakulteti je bol ta poudarek, na 

recimo, na praksi…prakso smo meli na različnih ustanovah in pol mislim, da vsak si je 

izoblikoval eno svojo vizijo, kje si ţeli delat…kaj ga bol zanima…kaj ga bol 

pritegne…ampak tko, da bi nas dejansko kam usmerjal…to pa ne… 

Kaj meniš, da lahko pridobiš z iskanjem dela ob pomoči ljudi, ki jih poznaš – mreženjem?  

Ja, sluţbo (smeh). Verjetno lahko dobi kašen namig…za kašno sluţbo…ker bol ko govoriš z 

ljudmi…dobiš več informacij…amm…lahko spoznaš mogoče še kašno novo osebo…ki bi ti 

lahko pomagala…na poklicni poti…ampak ja… 

Koliko služb si že dobil s pomočjo vez ali poznanstev? 

Nič.  

Ali se ti zdi zaposlovanje preko vez in poznanstev moralno oporečno? 

Ja…bi rekla, da ja.  

Zakaj? 

Ja zato, ker pol nimajo vsi enakih moţnosti…pri iskanju zaposlitve…ker recimo, nekdo je 

mogoče res tak kvaliteten kader, ma znanje in veščine…in bi velik prispevau tej 

ustanovi…ampak, ker ne bo dobiu priloţnosti, se ne bo nikoli mogu izkazat. Mogoče bo na 

to delovno mesto pršla druga oseba, ki ni tok sposobna, pa bo opravlala to delo, ne. Ne vem, 

mislm, da ni to glih najbol fer. 
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Bi čutil večjo odgovornost, da se izkažeš na delovnem mestu, če bi do njega prišel preko 

svojih vez in poznanstev? 

Verjetno ja. 

Zakaj? 

Zato, če me ţe nekdo priporoča…in če ţe na temelju tega dobim sluţbo nekje…mislm, da 

pol ne morem zgledat, kot da me nč ne sekira….kot da me nč ne briga za to sluţbo…pol se 

morš res izkazat. Ker, mau da tud opravičiš to zaupanje, ki ti ga je nekdo dau. Te priporočiu, 

recimo.  

Katero srednjo šolo si končala in kakšen je bil tvoj naziv po zaključeni srednji šoli? 

Srednjo ekonomsko, ekonomist. 

Kakšna je bil tvoj uspeh na maturi? 

Mislim, da prav dober. 

Kateri študijski program si končala in katero stopnjo izobrazbe imaš? 

Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, sedma stopnja. 

Na podlagi česa si se odločila za študij, ki si ga dokončala? 

Moja mami je zaposlena na eni ustanovi in sm dejansko od mejhnega bila izpostavlena 

podobnem okolju, kjer zdj delam. Moja mami je fizioterapevtka na eni ustanovi in dela z 

otroci s cerebralno paralizo, am, pa majo tak…en vrtec…pa šolski del…pa tud del za 

odrasle…in nekak tud od mejhnega sm prhajala in u vrtec in k mami na obisk v sluţbo…in 

nekak se mi zdi, da od nekdaj ţe lubezn do tega poklica bla…v bistvu sm prej vedla, kam 

bom šla na fakulteto, kot za sredno šolo…zato sm si izbrala ekonomsko šolo, k nima veze z 

ničemer tem…(smeh). 

Si pri izbiri študija upoštevala tudi vidik zaposljivosti? 

Ne, to mi pa ni bilo pomembno. V bistvu sem ţelela opravlat poklic, ki bi me veseliu, ki bi 

me izpolnjevau…kot osebo, in mislm, da sm se za pravi poklic odločila. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala prakso? 

Ja…na fakulteti smo meli…več…tut po dva, tri tedne…zadnji letnik je blo clo pou leta, da 

smo hodili enkrat na teden…na osnovno šolo in smo izvajali dodatno strokovno 

pomoč…smo meli štiri učence z različnimi teţavami in mislim, da smo precej izkušenj dobili 

prav iz te prakse. Pa tut ceu študij je tko naravnan, da…am, te pelejo na različne ustanove, da 

velik tega vidiš, da velik tega spoznaš…  

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko prakse? 

Gledala sem, v bistvu, da je to ustanova, ki mene zanima. Recimo. Ammm…ok…recimo v 

četrtem letniku sm si res izbrala osnovno šolo, ki mi je bla najbliţja, kr sm mogla vsak tedn 
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hodit…ampak sicer sm izbirala različne ustanove, da bi dobila čim več izkušenj…čim več 

različnih izkušenj…  

Si med opravljanjem prakse pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki bi ti lahko pomagala pri 

iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Mislim, da ja. Definitivno. Spoznala sem tud pristop osebe, recimo, do otrok…sploh v tem 

delu…dobila sm velik nasvetov…takih, ki so zelo uporabni in mislim, da…sm se res na 

vsaki praksi velik naučila.  

Si med opravljanjem prakse spoznal ljudi, ki bi ti lahko pomagali pri iskanju zaposlitve? 

Mmm…u bistvu ne bi rekla, da je praksa…jst sm za svojo diplomsko delo prišla tukej v ta 

zavod…in mi je moja mentorica zelo pomagala…pri zaposlovanju…ammm…drgač pa, ne 

direktno prek prakse. To pa ne. 

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija opravljala kakšno obliko prostovoljnega 

dela? 

Mislim, da nism nč.  

Si v času srednješolskega izobraževanja in študija delala preko študentskega servisa? 

Ja, delala sm, različne stvari…v času sredne šole sm ponavadi delala v kšnih barih al pa 

restavracijah, sm bla natakarica…kasneje na fakulteti pa so to bla taka preprosta opravila, 

kšni letaki al pa kratkotrajne sluţbe. Za en teden, al pa podobno…nism mela ene take dalše 

sluţbe, ampak bol tko…kratkoročno sm iskala.  

Kakšni so bili tvoji cilji in nameni, ko si se odločala za opravljanje in obliko dela preko 

študentskega servisa?  

Pridobivanje denarja. Nč nism mela, enga namena, da bi se zdj naučila…tudi izbira teh del ni 

bla taka, da bi bla povezana z mojim poklicem…z ničemer drugim. 

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa pridobila izkušnje/znanja/spretnosti, ki 

bi ti lahko pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma kasneje pri službi sami? 

Nebi niti rekla (smeh).  

Si med opravljanjem dela preko študentskega servisa spoznala ljudi, ki bi ti lahko pomagali 

pri iskanju zaposlitve? 

Tud mislim, da ne.  

Si se v času srednješolskega izobraževanja in študija udejstvovala v kakšnem 

združenju/društvu/organizaciji?  

V srednji šoli ne, v osnovni šoli sm edin bla vključena v skavte. Na faksu pa tud mislm, da 

nism direktno nikjer bla vključena v kakšno organizacijo.  
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Si trenutno vključena v kakšno neformalno ali formalno združenje (politična stranka, 

sindikat, verska organizacija, športni klub, kulturno društvo, dobrodelna organizacija, 

kmečko društvo,  prostovoljna organizacija, ženska/moška skupina, mladinska skupina, 

starševska skupina)? 

Ne. 

Ali v tvojem življenju obstajajo skupine tebi pomembnih ljudi oziroma socialne mreže, ki bi 

jih sam izpostavil (če še niso bile omenjene do sedaj)? 

Ja definitivno moji prijatelji, dolgoročni ali pa kratkoročni, mislm da so izjemno pomembni. 

Druţino sem pa itak ţe omenila na prvem mestu, tko da… mislm, da je zelo pomembno, da 

odrţujemo ene stike, recimo jst mam te svoje srednješolske prijateljice so vse ostale na 

hrvaškem, pa še vedno smo v stikih, pa se še vedno druţimo in mislm, da je to pomembno 

obdrţat in tko cenit.  

Kakšen pomen imajo te socialne mreže zate in tvoje življenje? 

Polepšajo mi čas, tko bom rekla, ko se druţim s svojimi prijatelji se počutim sproščeno, 

prijetno,  zadovoljna sm, velik se smejem, jst mislm, da tko pozitivno vplivajo na mene in na 

moje počutje.  

So ti te socialne mreže pomagale pri iskanju zaposlitve? 

Ne.  

Če bi imel možnost, bi te socialne stike uporabil za pridobitev delovnega mesta? Zakaj (ne)? 

Ja pa nevem, odvisno kok bi si eno sluţbo ţelela, če bi res si izjemno, izjemno, izjemno ţelela 

kakšno sluţbo, pa da vem da nimam nobene šanse prit in da je prek vez edini način, mogoče 

bi se odločla, ampak mislm, da bi prej probala sama. Ne bi kar takoj zdej, no pomagej mi, 

ampak bi probala sama, pa se tud mau vprašala, če to zares neki k si ful, ful ţelim, a al je še 

kakšen način, preden bi uporabla veze. Tko. 


