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I 

POVZETEK 

 

 

V doktorski disertaciji smo predstavili koncept dela, ki je temeljna človekova pravica in 

tradicionalna vrednota v naši kulturi in brezposelnost, ki se je v zadnjih letih zaradi 

gospodarske recesije, sprememb v industriji in na trgu delovne sile, povečevala. 

Izpostavili smo tudi psihosocialne posledice, s katerimi se soočajo brezposelne osebe. 

Posvetili smo se nekaterim ukrepom države za zmanjševanje brezposelnosti, predvsem pa 

aktivni politiki zaposlovanja in vseživljenjski karierni orientaciji brezposelnih oseb in 

drugih iskalcev zaposlitve.  

 

V empiričnem delu doktorske disertacije smo predstavili evalvacijo projekta 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, ki se je izvajal v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Projekt je 

potekal v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Namen projekta je bil spodbujanje 

zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni 

delovni čas za obdobje 18 mesecev. Cilj projekta je bil vključevanje dolgotrajno 

brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja z namenom izboljšanja 

komunikacijskih in socialnih veščin, zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju 

zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, veščin, spretnosti ali delovnih izkušenj, pa tudi 

veščin vodenja kariere in zagotavljanje strokovne pomoči pri vodenju kariere.  

 

V naši raziskavi vzorec zajame 113 dolgotrajno brezposelnih oseb, od tega 35 moških in 

78 žensk. Izstopajo anketiranci stari 31 let, polovica anketirancev je bila starih 34 let ali 

manj. Povprečna starost anketirancev je bila 37 let. Glede na izobrazbeno strukturo 

sestavlja naš vzorec 44,2 % anketirancev z univerzitetno izobrazbo, najmanj 0,9 % jih 

ima specializacijo, prvo bolonjsko stopnjo in nižjo poklicno izobrazbo. Na ravni 

terciarnega izobraževanja izstopajo predvsem »Družbene ter poslovne, upravne in pravne 

vede«, med njimi pa najbolj ekonomija, nato sledita politologija in pravo. Pri tem čas 

trajanja brezposelnosti ni povezan z ravnjo izobrazbe. V raziskavi ugotavljamo, da osebe 

ženskega spola pri zaposlovanju dajejo v povprečju višjo oceno pomembnosti vlogi spola 

kot osebe moškega spola. Izsledki raziskav kažejo, da se glede na čas prijave v evidenco 
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brezposelnih oseb na ZRSZ dolgotrajno brezposelne osebe predvsem soočajo z negativno 

samopodobo in opredeljevanjem svojega položaja na hierarhični družbeni lestvici. 

Pomoč, ki jo potrebujejo dolgotrajno brezposelne osebe pri karierni orientaciji, se 

predvsem nanaša na informacije o izobraževanju za drugi poklic. Ugotavljamo tudi, da so 

vse osebe iz našega vzorca, ki so bile vključene v usposabljanje na delovnem mestu v 

okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, 

pridobile subvencijo za zaposlitev za obdobje 18 mesecev in so imele večjo možnost za 

pridobitev zaposlitve v prihodnosti v primerjavi z osebami, ki niso bile vključene v 

projekt. Pri tem izpostavljamo še širitev socialne mreže in pridobitev kompetenc. 

 

 

Ključne besede: delo in zaposlovanje, brezposelnost in brezposelne osebe, 

psihosocialne posledice, vseživljenjska karierna orientacija, 

aktivna politika zaposlovanja. 
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ABSTRACT 

 

 

The doctoral thesis deals with the concept of work as a traditional value in our culture and 

a basic human right on one hand, and the concept of unemployment, which has been 

increasing in the recent years as one of the consequences of the functioning of the labour 

market, due to the economic recession, changes in industry and changes on the labour 

market. To understand the issue of unemployment more profoundly, the importance of the 

social capital, social network and the concept of self-efficiency are introduced in this 

thesis. Within these concepts, the psycho-social consequences unemployed persons deal 

with and some government measures to reduce unemployment are presented. Some of 

these measures are active employment policy and career guidance for the unemployed.  

 

The empirical part of the thesis presents the evaluation of the project »The Promotion of 

the Employment of the Long-term Unemployed Persons 2009–2010«, which was taking 

place within the Operational Programme for Human Resources Development for the 

period 2007–2013. The partners of the project were the Ministry of Labour, Family, 

Social Affairs and Equal Opportunities and the Employment Service of Slovenia. The aim 

of the project was to increase the employment of long-term unemployed persons with the 

help of full-time employment subsidy for the period of 18 months, and thus promote the 

outflow from the target group back into employment. The goal of the project was to 

include the long-term unemployed into the active employment policy measures with the 

aim to improve their communication and social skills, increase employment opportunities, 

eliminate obstacles when searching for work, acquire additional knowledge, skills and 

working experience, and also those skills which might prove to be helpful at lifelong 

career guidance and ensuring professional help in this field.  

 

The sample in our research encompassed 113 long-term unemployed persons, of which 

35 were men and 78 were women. In the research the majority of the interviewees were 

31 years old, while half of them were aged 34 or less. The average age of interviewees 

was a bit above 37. As regards the educational structure, 44.2 % held a university degree, 

however, least of them, namely 0.9 %, had specialisation, the first Bologne level and 

lower vocational education. On the level of tertiary education, predominate social 
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sciences, followed by business science, law and administration science, and within them 

the field »economy« stands out, followed by »political science and law«. In this context, 

the duration of unemployment is not connected to the level of education, meaning that the 

lower educational level does not consequently lead to longer unemployment period. The 

research also establishes that female interviewees put more emphasis on the importance 

of gender itself than male interviewees do. The results of the research show that, in 

regards with the time of registration at the Employment Service of Slovenia, long-term 

unemployed population mainly struggles with low self-esteem and determination of their 

position in the social hierarchy. The assistance required by the long-term unemployed 

persons mainly consists in providing the information on the education for another 

profession. It is further established that all persons in our sample who were included in 

the on-the-job training within the project »The Promotion of the Employment of Long-

term Unemployed Persons 2009–2010, obtained the employment subsidy for the period 

of 18 months and thus had more possibilities to get a job in the future, as compared to 

those who were not included in the project. The spread of social network and new 

competencies are also stressed out.  

 

 

Key words: unemployed persons, employment, psychosocial consequences, lifelong 

career guidance, active employment policy programme.  
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1 UVOD 

 

 

V doktorski disertaciji smo se posvetili raziskovanju trga dela, zaposlovanja in 

vseživljenjski karierni orientaciji brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve. Pri tem 

so nas zanimale spremembe v gospodarstvu in rezultati gospodarskega razvoja, ki se 

različno odražajo na trgu dela in so povezani s pojavom socialnega izključevanja. 

 

Ignjatović (2002a) meni, da trg dela spreminja stabilnost zaposlovanja, ki predstavlja 

pomemben vir socialne integracije, medtem ko brezposelnost pomeni dejavnik tveganja, s 

tem tudi marginalizacijo in socialno izključevanje. Tradicionalne oblike zaposlenosti za 

nedoločen čas vse bolj zamenjujejo manj gotove, fleksibilne oblike zaposlenosti, zvišuje 

se starost prvega vstopa na trg dela, sam prehod traja dlje in je tudi bolj negotov 

(Klanjšek, 2011; Vertot, 2009). Za prehod iz industrijske v postindustrijsko/informacijsko 

dobo so značilni številni procesi, ki se na trgu dela kažejo v zmanjševanju tradicionalnih 

industrijskih poklicev in delovnih mest ter v povečevanju števila zaposlenih v storitvenih 

dejavnostih, predvsem v t.i. postindustrijskih storitvah (poslovne storitve, javne storitve, 

državna uprava), pravi Radovan (2003). Po besedah Becka (1992, prim. Svetlik in Batič, 

2002) tehnološki napredek na eni strani rojeva dobrine in omogoča lagodnejše življenje, 

na drugi pa postavlja temelje za družbo tveganja. Posledica tega je večje povpraševanje 

po bolj kvalificiranem kadru, ki je sposoben uporabljati in upravljati nove tehnologije, 

kajti delo slabše usposobljenega kadra je v veliki meri nadomestila nova tehnologija 

(Worswick, 1991). Opuščanje določenih dejavnosti in hitro spreminjanje obstoječih pred 

podjetja in zaposlene postavlja zahteve po sposobnosti hitrega prilagajanja potrebam trga 

dela. Prav tako delodajalci od kadra pričakujejo hitrejše prilagajanje, hitrejše učenje in 

prej vidne rezultate. Po mnenju Radovana (prav tam) je ena od najpomembnejših 

konkurenčnih značilnosti sposobnost prilagajanja spremembam, ta pa je možna le za 

dobro izobraženo, inovativno in kreativno delovno silo, ki se je sposobna spoprijeti z 

novimi izzivi.  

 

Vse te spremembe so pripeljale do povečanja brezposelnosti, ki predstavlja enega izmed 

pomembnih dejavnikov revščine, osebnih stisk posameznikov in njihovih družin, kar se 

posledično pokaže v množici težav in se lahko konča v delni ali popolni socialni 
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izključenosti. Brezposelnost je pogosto odvisna od sklopa dejavnikov, ki so poleg 

gospodarskega stanja države tudi problemi v družini ter fizična ali psihična nezmožnost 

opravljanja dela. Brezposelnost ne povzroča samo materialnih težav, ampak tudi socialne 

in čustvene. Po mnenju Kavar-Vidmar (1993) gre v mnogih primerih za hujše materialne 

težave, izolacijo iz domačega okolja, prikrajšanost v kulturnem in družabnem življenju, 

omejevanje človeških stikov in osamljenost. Posledice brezposelnosti so odvisne od vrste 

in trajanja, družbenega položaja družine posameznika in osebnostnih značilnosti (Belčič, 

1993). Pri posamezniku se pojavijo problemi, kot so: zmanjšanje lastne aktivnosti, izguba 

zaupanja in samospoštovanja, poslabšanje osebnih in družbenih stikov, večja izolacija in 

občutek drugorazrednosti, osebni in družinski problemi, pomanjkanje denarja ter 

pomanjkanje dostopa do informacij. Med brezposelnimi je po ugotovitvah Worswicka 

(1991) pogostejše deviantno vedenje, nasilje, samomorilnost ter kriminal. Yaffe-Yanai 

(2009, str. 17) meni, da »Skupaj z bolečino pride tudi občutek, da smo nekaj zamudili ali 

da smo obtičali v rutini. Včasih lahko taka stiska pripelje človeka do obupa in do tega, da 

se umakne iz življenja, v skrajnih primerih pa tudi do smrti«. Da je za posameznikov 

občutek koherentnosti, nezaposlenost ena najbolj destruktivnih življenjskih situacij, 

ugotavlja tudi Antonovsky (1987). Brezposelnost predstavlja moralni problem in je »zlo 

do dela«, meni Hlača (1995). 

 

V zadnjih 25 letih smo doživeli vrsto političnih in ekonomskih sprememb, ki so 

nedvomno vplivale na položaj oseb vseh starostnih skupin. Bagon idr. (1991, prim. 

Kavar-Vidmar, 1993), meni, da brezposelnost ni samo ekonomska kategorija, temveč tudi 

socialna in je po mnenju Svetlika (1985) med posameznimi kategorijami prebivalstva 

neenakomerno porazdeljena. Kot socialna kategorija brezposelnost povzroča 

diskriminacijo in stopnjuje socialno diferenciacijo. Po besedah Lindbecka in Snowerja 

(1988) regulacija trga delovne sile prispeva k delitvi na »insiderje in outsiderje«. Zato 

tudi Rifkin (2000) meni, da prihaja čas velikih razlik in prepada med vključenimi in 

izključenimi. Prvi bodo privilegiranci in drugi marginalci, kajti položaj posameznika na 

trgu dela pomembno vpliva na njegov socialnoekonomski položaj v družbi (Kajzer, 

Kraigher in Pečar, 2009). Najbolj izpostavljene skupine med aktivnim prebivalstvom so 

mladi, starejši delavci, ženske, delavci brez izobrazbe, invalidi, prebivalci manj razvitih 

območij in razne marginalne skupine, kot so emigranti, bivši zaporniki, ipd. (prim. Bagon 

idr., 1991; Svetlik, 1985). Težko je tudi za tiste, ki so v tem času recesije brez svoje volje 

ali krivde izgubili zaposlitev in se znašli v stiskah. Izrazita so tudi strukturna (geografska, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina
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poklicna) neskladja, pa tudi neenakost pri možnostih za zaposlitev mladih žensk v 

primerjavi z mladimi moškimi. Navedene socialnoekonomske kategorije se bolj ali manj 

prekrivajo, meni Svetlik (prav tam). V čim več naštetih kategorij se lahko uvrsti 

posameznika, tem večja je verjetnost, da bo brezposeln. 

 

V družbi individualizacije in sodobnih tveganj se je oblikovala vrsta novih družbenih in 

socialnih razmerij, ki še posebej zadevajo mlade. Le-ti so soočeni z življenjskimi 

situacijami, ki mnogokrat presegajo njihove osebne in ekonomske zmožnosti. Postavljeni 

so pred nove izzive, ki jih silijo v neprestano »izumljanje« lastne biografije, ki je tudi 

napovedovalec bodočih družbenih tokov. Njihove poti do poklica v družbi negotovosti 

zaznamujejo značilnosti današnjega sveta, za katerega ni značilen le izjemen napredek v 

razvoju tehnologije in znanja, temveč tudi velike spremembe vsakdanjega življenja, 

spremembe odnosov in spremembe v načinih in oblikah vstopa v svet dela. Zaradi 

podaljšanega prehoda v obdobje zaposlitve (ter s tem odraslosti), mladi izgubijo osebno 

in socialno identiteto ter mnoge družabne stike. Prav tako lahko pridobljeno znanje hitro 

izgubijo, če ga ne uporabljajo. Tako mladi odrasli postajajo ranljiva skupina na trgu dela 

in zaposlovanja. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: ZJIMS, 

2010) mlade opredeli kot mladostnike in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do 

dopolnjenega 29. leta.  

 

Temeljno demografsko gibanje, ki bo zaznamovalo okvire mladinske politike v 

naslednjem desetletju, je občutno zmanjšanje števila mladih. Demografske spremembe 

kažejo na naraščanje deleža starejših prebivalcev in upadanje števila mladih tako v 

Sloveniji kot tudi v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU). Svetovni trend staranja 

prebivalstva, še posebej v razvitem svetu, odpira vprašanje neugodnega položaja starejših 

na trgu delovne sile. Verša (2002) meni, da je gospodarska kriza povzročila množičen 

prehod starejših iz delovne aktivnosti v neaktivnost ali brezposelnost. Glavni vzroki za 

nizko stopnjo zaposlenosti starejših v Sloveniji (Kajzer, 2008; Kajzer idr., 2008) so: 

množična zgodnja upokojevanja v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, nižja 

povprečna starost ob upokojitvi v primerjavi z drugimi državami in strukturna 

brezposelnost, ki v veliki meri prizadene starejše, zaradi manjšega vključevanja v 

vseživljenjsko učenje.  
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Za slovensko in druge evropske vlade bo pomemben izziv v prihodnosti uskladiti 

področje trga dela, ki po eni strani sili državo v podaljševanje delovne dobe, potrebne za 

upokojitev, kar zmanjšuje število prostih delovnih mest za mlajše generacije, po drugi 

strani pa se zmanjšuje število kandidatov za obstoječa delovna mesta. Na trgu delovne 

sile se tako jasno kaže zaostrovanje tekme mlade in starejše generacije pri razdelitvi 

(pre)redkih virov, kakršna je v tem primeru zaposlitev. Podobno je lahko pričakovati tudi 

pri javnofinančnih izdatkih. V prihodnosti bo vsakršna sprememba povprečnih pokojnin 

bistveno bolj vplivala na razpoložljiva sredstva (tudi) za mlade (Lavrič in Flere, 2011; 

Vertot, 2008). 

 

Na povečanje števila brezposelnih je v Evropi vplivala tudi demografska sprememba na 

trgu delovne sile, kjer je v porastu vedno večji delež žensk (Rapuš Pavel, 2005a; 2005b). 

Za Slovenijo je značilna visoka udeležba žensk na trgu delovne sile, ugotavljata Černigoj 

Sadar in Verša (2002), ki je imela po drugi svetovni vojni ekonomski in ideološki vzrok. 

Dodajata, da so evalvacijske študije v državah EU pokazale, da nacionalne socialne 

politike odločilno vplivajo na stopnjo udeležbe žensk na trgu delovne sile, njihovo 

kontinuiteto v zaposlitvi, na poklicno mobilnost ter življenjske dohodke. V Sloveniji in v 

državah EU je značilna visoka spolna segregacija na trgu delovne sile, ki je delno tudi 

posledica spolno segregiranega izobraževalnega sistema. Obstajajo razlike med plačami 

žensk in plačami moških, ki so večje v državah EU kot v Sloveniji. EU je sprejela številne 

direktive o enakih možnostih moških in žensk, ki so jih dolžne zakonsko uresničiti vse 

članice EU, da bi se zmanjšale spolne razlike v možnostih na trgu delovne sile. 

 

Na trgu delovne sile invalidi nimajo enakega položaj kot drugi delavci, prav tako se težje 

uveljavljajo. Kljub temu da države sprejemajo obsežne ukrepe pospeševanja zaposlovanja 

invalidov, po besedah Drobniča (2002), so zaposlitvene možnosti invalidov bistveno 

manjše kot neinvalidov. Meni, da so invalidi pogosto v očeh delodajalcev manj zanesljivi 

iskalci dela. Pogosto verjamejo vzorcu, da so običajno premalo prilagodljivi, učinkoviti in 

vztrajni. Omejitev delovne zmožnosti invalidov delodajalcem pogosto prinaša 

organizacijske težave, ker jih težko prerazporejajo z zamišljenim kadrovskim načrtom in 

hkrati zadostijo vsem omejitvam, ki jih ima posamezen invalid. Vse to so ključni razlogi, 

da invalidi težje dobijo delo kot drugi delavci, so bolj ogroženi ob brezposelnosti in 

dobivajo slabše plačana delovna mesta.  
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Evidence potrjujejo, da imajo bolje izobraženi manj težav pri iskanju zaposlitve, tudi 

trajanje brezposelnosti je pri njih krajše kot pri slabše izobraženih. Vendar pa se je v 

zadnjem obdobju med brezposelnimi zvišal delež bolje izobraženih iskalcev prve 

zaposlitve, kajti množičnost rednega izobraževanja se je tudi v primerjavi s povprečjem 

EU v zadnjih 10 letih v Sloveniji občutno povečala. Zaradi neugodnih gibanjih na trgu 

dela in slabih možnosti za zaposlitev se državljani Republike Slovenije s terciarno 

izobrazbo po študiju izseljujejo v tujino »Odselitve v tujino in beg možganov«. Število 

odseljenih državljanov iz Slovenije se je začelo povečevati že pred začetkom krize in je 

od leta 2008 razmeroma visoko (Kmet Zupančič, 2013). Neskladja med ponudbo in 

povpraševanjem na ravni terciarne izobrazbe so se v obdobju krize povečala, saj se je 

povpraševanje po visoko izobraženih zmanjšalo, ponudba pa povečala, zato menimo, da 

bi bilo za zmanjšanje strukturnih neskladij nujno potrebno vzpostaviti sistem spremljanja 

in napovedovanja potreb delodajalcev po veščinah in znanju. 

 

Ugotovljene so tudi precejšnje razlike v izobrazbeni strukturi prebivalstva po regijah. 

Večji deleži nižje izobraženega prebivalstva, predvsem nadpovprečni deleži oseb brez 

končane osnovne šole, so značilni za jugovzhodno Slovenijo, zasavsko, notranjsko, 

kraško in koroško regijo (Ivančič idr., 2011). Vključenost odraslih v vseživljenjsko 

učenje, predvsem v formalno izobraževanje, se je od začetka krize zmanjšala, še vedno pa 

je višja kot v EU. Zmanjšanje Kmet Zupančič (2014) povezuje s padcem razpoložljivega 

dohodka prebivalstva, pa tudi z manjšimi možnostmi podjetij za financiranje 

izobraževanja zaposlenih v neugodnih gospodarskih razmerah.  

 

Brezposelnost predstavlja tudi družbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v državi in na 

občutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom, kar se tiče možnosti za zaposlitev 

in ustvarjanje dohodkov z delom (Bubnov-Škoberne, 1997). Zaradi manjšega dotoka 

davkov ter stroškov v obliki denarnih nadomestil je brezposelnost tudi za državo 

problematična. Zaposleni brezposelne (ter obratno) pogosto vidijo kot vzrok za svoje 

slabše finančno stanje. S tem pride do napetosti ter še večjega razmika med družbenimi 

sloji. V sodobnem času so prisotne vse oblike brezposelnosti, trdita Ule in Kuhar (2003), 

vendar v primerjavi s preteklostjo narašča t.i. brezposelnost trenj, ki ustvarja 

diskontinuiteto v poklicni karieri posameznika, ta diskontinuiteta pa vpliva na načrtovanje 

poteka profesionalne kariere, z njo pa je povezano načrtovanje celotnega življenjskega 

poteka.  
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Pomemben del doktorske disertacije je tudi vseživljenjska karierna orientacija, ki je po 

letu 2000 dobila prioritetno mesto v evropski politiki. Ta jo postavlja v kontekst 

izobraževanja, zaposlovanja in gospodarske uspešnosti EU. Poklicno orientacijo 

razumemo kot del karierne orientacije, kot proces ali aktivnost oziroma načrtovanje 

strokovnega dela, v okviru katerega posameznik izbira najbolj ustrezen način 

izobraževanja za pridobitev ali spremembo poklica. Ko posameznik pride do želenega 

poklica, v okviru le-tega s pomočjo aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije gradi 

svojo kariero (Grcić, 2011).  

 

Izbira poklica je sicer osebna odločitev, pa vendar je tesno povezana z družbenimi 

potrebami in možnostmi. Možnost, da se posameznik udejanja na poklicnem področju, ki 

ustreza njegovim danostim, interesom, osebnostnim lastnostim in vrednotam, je ključnega 

pomena (Niklanović in Trbanc, 2002) Pri spoznavanju sebe ter pri iskanju optimalnih 

možnosti v izobraževanju in zaposlovanju posamezniku lahko pomaga dejavnost poklicne 

orientacije oziroma njeni izvajalci.  

 

V doktorski disertaciji v okviru karierne orientacije iščemo poti k izboljševanju 

zaposlovanja tistih, ki so potisnjeni na rob družbe ali izpostavljeni socialni izključitvi. Cilj 

procesa karierne orientacije je brezposelnim osebam omogočiti: vključevanje v nadaljnje 

formalno izobraževanje, obnoviti ali pridobiti temeljno znanje in spretnosti, pridobiti 

znanja in spretnosti za lažje prepoznavanje ter vrednotenje lastnih potencialov. Vsa 

pridobljena znanja naj bi brezposelnim osebam omogočala lažje obvladovanje situacij v 

vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, dvig samozavesti in 

socialne vključenosti ter tudi dvig kakovosti življenja.  

 

Doktorska disertacija se pri spodbujanju zaposlovanja in karierni orientaciji naslanja na 

pomen socialnega kapitala in socialne mreže ter na teorijo o samoučinkovitosti. Pri tem 

upošteva Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: Program APZ), 

ki omogoča na eni strani krepitev občutkov samoučinkovitosti, večanje socialnega 

kapitala in socialne mreže, na drugi strani pa široko paleto pozitivnih učinkov na trgu 

dela. Na ta način Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) posega neposredno 

na trg dela, pri čemer blaži posledice neravnovesij na trgu dela. Cilj APZ pa je odpraviti 

tiste kratkoročne ter druge probleme glede zaposlovanja in trga dela, ki jih s preostalimi 

sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito odpravljati.  
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Za neposredno odpravljanje problemov na področju zaposlovanja in trga dela je politika 

zaposlovanja v Sloveniji oblikovala APZ, ki predstavlja različne ukrepe in programe. 

Ukrepi APZ pomenijo intervencijo, s katero država posega na trg delovne sile, da bi med 

delovno aktivnim prebivalstvom zadržala oziroma v delo vključila čim več prebivalstva, 

ki je sposobno delati (Svetlik in Batič, 2002; Program ..., 2006). To so ukrepi, s katerimi 

se želi preprečiti oziroma zmanjšati obseg brezposelnosti, izboljšati kvaliteto delovne sile 

ter tako zagotoviti učinkovitejše delovanje gospodarskih subjektov: visok delež 

dolgotrajno brezposelnih, problem strukturne brezposelnosti, predvsem zaradi slabe 

izobrazbene strukture brezposelnih in nizke stopnje zaposlenih starejših (55–64 let 

starosti), visoka stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) ter trend povečevanja 

brezposelnosti žensk (Program …, 2006). Program APZ vsebuje ukrepe s posameznimi 

aktivnostmi, ki predstavljajo osnovna področja za natančnejše instrumente oziroma 

programe poseganja na trg dela v sodobnih družbah (neposredni vpliv na učinkovito 

delovanje trga dela ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja). Ukrepi spodbujajo 

inovativne in posebne prijeme ter projekte, ki bodo urejali probleme in spodbudili nosilce 

razvoja v lokalnem okolju.  

 

V empiričnem delu doktorske disertacije smo v okviru Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), spremljali projekt 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, ki se je izvajal v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (v 

nadaljevanju: OP RČV). Cilj OP RČV (Služba Vlade …, 2008) je doseganje večje 

zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje 

regionalnih razlik, kar bo moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški 

kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. 

 

V okviru APZ se je projekt izvajal znotraj UKREPA 4 – Kreiranje delovnih mest, ki je 

namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in 

delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Ukrep se je izvajal kot 

subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezan z usposabljanjem. Izvajal se je 

zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

»Človekovo aktualno delovanje – razmišljanje, čustvovanje, vedênje (tudi odnosno) – se 

kotali kot kroglica po metaforični pokrajini možnih stanj in v njej oblikuje vzpetine in 

doline. Bolj ko obnavljamo in utrjujemo svoje spoznavne, čustvene in vedenjske izkušnje, 

višji so bregovi in globlje so vrtače, težje prehajamo med svojimi vzorci. Krajši ko so 

vzponi in spusti, prožnejši smo v prehodih med svojimi miselnimi, čustvenimi, vedenjskimi 

stanji, lažje se osebno(stno) spreminjamo« (Šugman Bohinc, 2011, str. 41). 

 

 

2.1 GIBANJE ZAPOSLENOSTI IN BREZPOSELNOSTI 

 

 

Na zaposlenost vpliva sklop ključnih tehnologij, ekonomskih in družbenih odnosov 

odvisnih od dosežene ravni gospodarskega razvoja, potrebe po večjem ali manjšem 

obsegu proizvodnje ter plače kot cene dela. Omenjeni vplivi se med seboj prepletajo in 

spreminjajo. Gospodarska politika lahko nanje posredno učinkuje in tako vpliva tudi na 

zaposlenost (Križanič, 2002). V sodobni družbi sta na pomen dela in zaposlovanja v 

veliki meri vplivala globalizacija in tehnološki razvoj. Obstoječa delovna mesta izginjajo 

in nastajajo nova, ki pogosto zahtevajo drugačna znanja in spretnosti. Zaposlovanje je 

postalo manj stabilno in bolj odvisno od spretnosti in prilagodljivosti posameznikov. V 

ospredje prihajajo karierne kompetence, ki predstavljajo karierni kapital posameznika. V 

tem kontekstu so povezani tudi vzroki za nastanek brezposelnosti, ki lahko nastanejo 

zaradi neskladja v razvoju gospodarstva in uvajanja novih tehnologij, kar ima za 

posledico pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile oziroma presežek 

neusposobljene, izgubo trgov in uvajanje tržnih meril v gospodarstvo. Te negativne 

posledice družbenih in ekonomskih sprememb se najbolj kažejo ravno pri socialno 

izključenih skupinah ljudi, ki jih nepravilnosti in slabosti sistema najhitreje in najbolj 

silovito prizadenejo (Jurančič Šribar, 2007).  

 

Gibanje zaposlenosti in brezposelnosti Zorc Maver (2007) umesti v družbo dela, v kateri 

se odraža tako konfliktna igra med kapitalom in delom na eni strani kot tudi socialno-
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strukturna moč dela in njena socialno-integrativna funkcija. Izpostavlja, da se preko 

zaposlitve ne ustvarja samo bogastva, marveč specifični človek, tip človeka, ki ga družba 

dela potrebuje: normaliziran/normiran človek, ki tej družbi odgovarja. Zaposljivost ne 

proizvaja samo dobrin bogastva in materialne blaginje, temveč tudi dušo določene 

mentalne, psihične ali duhovne drže, motivacije in dispozicije, ki šele omogočajo 

konkretne družbene vzorce. Z razvojem družbe tveganj postajata zaposlenost in s tem 

socialna integracija posameznika vse bolj negotova, zato se Zorc Maver (prav tam) 

sprašuje, kako zagotoviti socialno integracijo mimo zaposlenosti.  

 

Zahodne družbe, ki so uveljavile kapitalističen način produkcije kot odgovor na 

postmoderne družbene spremembe, se na področju zaposlovanja in trga delovne sile vse 

bolj oprijemajo fleksibilnosti trga dela (Smolej, 2009). Konceptualizacija fleksibilnosti 

dela je povezana z današnjo redefinicijo dela, za katero je značilno, da razširja pojem dela 

od modela zaposlitve s polnim delovnim časom za nedoločen čas (standardna zaposlitev) 

na drugačne, manj formalne, neformalne oziroma fleksibilne oblike dela (Kanjuo Mrčela 

in Ignjatović, 2015). Tudi Vuorinen in Watts (2015) iz analize trendov zaposlovanja 

ugotavljata, da je razviden razvoj k prehodnim trgom dela. Mladi in odrasli vse težje 

najdejo in obdržijo zaposlitev in imajo vse pogosteje izkušnje z nestalnostjo in 

negotovostjo zaradi narave pogodbe o zaposlitvi ter zaradi stalne potrebe po pridobivanju 

novih in nadgrajevanju starih znanj in veščin, kar je posledica prestrukturiranja in 

preoblikovanja podjetij (v težnji po nenehni dobičkonosnosti v izjemno konkurenčnem 

okolju). 

 

EU, ki temelji na konceptu socialnega tržnega gospodarstva, v svoji pogodbi, med 

glavnimi prednostnimi cilji, izpostavlja polno zaposlenost, družbeni napredek, socialno 

vključenost, socialno zaščito, solidarnost in socialno kohezijo. Pogodba (EU ..., 2010) 

tako določa, da je treba pri oblikovanju in izvajanju vseh politik EU upoštevati zahteve, ki 

so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, z zagotavljanjem ustrezne 

socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, z visoko stopnjo izobraževanja in 

usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Pri tem si morajo vse države članice 

in Skupnost prizadevati za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za 

spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki so se 

sposobni odzvati na gospodarske spremembe. 
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Evropska komisija je leta 2010 objavila strategijo EU za gospodarsko rast v naslednjem 

desetletju, t.i. Strategijo Evrope 2020, s katero želi premagati krizo, ki pesti številne 

države članice EU. Strategija si prizadeva ustvariti pogoje za gospodarsko rast, ki bo 

temeljila na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. EU je 

zato določila pet ključnih ciljev, ki jih je treba uresničiti do leta 2020: zaposlovanje, 

izobraževanje, raziskave in inovacije, socialna vključenost, zmanjševanje revščine in 

preprečevanje podnebnih sprememb ter skrb za uporabo obnovljenih virov.  

 

 

2.1.1 Koncept in pojmovanje dela 

 

 

»Delo je tisto, ki ustvarja človeka, ta je rezultat lastnega dela« (Marx, 1961, str. 202). 

 

Sodobne spremembe na področju dela vplivajo tudi na samo razumevanje in dojemanje 

koncepta dela. Pa vendar je delo ena od tradicionalnih vrednot v naši kulturi in temeljna 

človekova pravica. Splošna deklaracija o človekovih pravic iz leta 1948 (b.d.), v 23. členu 

določa, da ima »Vsakdo pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in 

zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo«. Mednarodna 

organizacija dela (International Labour Organization (v nadaljevanju: ILO, 1945)) delo 

definira kot vsako človekovo aktivnost, katere namen je produkcija blaga, storitev ali 

uslug, ki jih znaten del družbe ocenjuje kot koristne in potrebne oziroma dobre. Pri tem 

ne gre le za plačane aktivnosti, pač pa tudi za neplačane aktivnosti, bodisi v 

gospodinjstvu, kulturi ali v dobrodelnih akcijah. Z osebnega vidika pomeni delo človeku 

osnovno obliko pridobivanja materialnih dobrin, je temeljni pogoj za njegov obstoj, z 

družbenega vidika delo omogoča družbi tako njen biološki obstoj in tudi vsestranski 

družbeni razvoj (Sedej, 1997). 

 

Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD, 2010) določa, da je trg dela prostor, 

na katerem se na eni strani srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi 

izkušnjami ter na drugi strani delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta 

oziroma vrste dela. ZUTD (prav tam) prav tako določa, da se za delazmožno šteje 

brezposelna oseba od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri kateri ni prišlo do popolne 



Teoretična izhodišča 

Doktorska disertacija Stran 15 

nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 

nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.  

 

Delo je ključni sociološki pojem in eden najbolj središčnih vidikov človeškega življenja. 

Koncept dela je družbeno konstruiran in zaradi tega spremenljiv (Kanjuo Mrčela, 2002, 

prim. Zorc Maver, 2007). Definiranje pojma »delo« je vedno odsevalo družbeno 

umeščenost dela, koncept dela pa se je skozi zgodovino človeštva spreminjal in odseval 

spremembe v družbenem okolju, hkrati pa tudi vplival nanje. V času reformacije je 

doktrina dela pridobila na pomenu za vse družbene sloje (Šverko in Vizek-Vidović, 

1995). V moderni industrijski družbi 20. stoletja delo postane omejeno na trg dela, na 

plačano in zaposlitveno delo (Zorc Maver, 2007), torej postane koncipirano kot plačana 

zaposlitev v javni sferi, ki je »pojmovano kot sopomenka pojmov službe (zaposlitve) in 

poklica/profesije« (Svetlik, 1985). Delo je bilo norma, delovna etika je postavljala 

nezaposlenost kot abnormalno (Bauman, 2005). Plačilo za delo je manifestna posledica 

zaposlenosti, ki se konča s prenehanjem zaposlitve. Tako dobi brezposelnost svoj prvi 

družbeni ekonomski pomen in težo z industrializacijo dela v obliki posla oziroma 

zaposlitve »Brezposelnost nastopi, ko se delo pretvori v posel in ko postane opravljanje 

posla edini vir sredstev za preživljanje« (Svetlik, 1985, str. 14). Ko so v postindustrijski 

družbi nastopile nove potrebe na trgu dela, so se začele razvijati tudi nove tehnologije, ki 

se jim prilagaja tudi delovna etika. 

 

Z razvojem sodobne zahodne družbe se je razvilo prepričanje, da je v življenju 

posameznika delo osrednjega pomena. Če gledamo s tega vidika, delo opravlja naslednje 

funkcije (Šverko in Vizek-Vidović, 1995): 

 

 ekonomsko: pridobivanje dobrin, ki omogočajo preživetje,  

 socialno: omogoča srečevanje, združevanje in druženje ljudi, 

 je izvor socialnega statusa in moči: definira pozicijo posameznika v družbi,  

 psihološko: notranji pomen dela za posameznika (izvor samopodobe, 

identitete, ...). 

 

Tudi Ignjatović (2002a) meni, da ima delovno mesto oziroma zaposlitev za posameznika 

vsaj tri različne pomene, ki prispevajo k produkciji dobrin in storitev, zagotavljajo 
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posamezniku in njegovi družini vir dohodka oziroma vir blaginje ter dajejo posamezniku 

občutek vrednosti, identitete in namena.  

 

Pomen plačanega dela je za posameznika družbeno vrednoteno delo, meni Zorc Maver 

(2007), ki je povezano z množico individualnih razvojnih pogojev, med katre sodita 

varnost in priznanje, ter predstavljajo temeljne predpostavke zadovoljivega identitetnega 

razvoja in socialne integracije posameznika. Tako delo po njenem mnenju postane 

osrednji medij socialne interakcije, na katerega so vezane različne materialne in socialne 

pravice, ki posameznikom zagotavljajo ugoden družbenoekonomski položaj, dodaja 

Svetlik (1985). Delo je osrednja človekova dejavnost, posameznika krepi, oblikuje in mu 

prinaša številne pozitivne učinke in posledice. Je predpogoj za eksistenco, za človeka 

pomeni neke vrste odvisnost, saj z njim pridobiva osnovna sredstva za življenje. Tudi 

Giddens in Mackenzie (1982) poudarjata pomembnost dela, ki pri človeku krepi osebno 

identiteto in razširja socialno mrežo. Delo dvigne raven posameznikovih aktivnosti, kajti 

na delovnem mestu je prisiljen sodelovati in se vključevati, uporabljati svoja znanja in 

spretnosti ter se vseskozi znova učiti. Povečuje tudi variabilnost posameznika, kajti ta ima 

v službi možnost početi drugačne stvari kot doma, in strukturira njegov čas, saj natančno 

določa urnik in ureja njegov delovni dan. Pomembno pa je tudi predvsem zato, ker 

zagotavlja dohodek, ki je nujen za preživetje. V moderni družbi zaposlitev predstavlja 

osrednji del vsakdanjega življenja in ključni vir finančne neodvisnosti, statusa, prestiža, 

identitete in socialne participacije (Ignjatović, 2002a; Dekleva, 2004; Rapuš Pavel, 2010). 

Zato sta razvoj trga dela in stabilnost zaposlovanja pomemben vir socialne vključenosti. 

Torej, delo človeku daje možnost samoizražanja, izpopolnjevanja, sodelovanja z drugimi 

in predvsem razvoja tako osebnostne kot poklicne identitete. Prav tako priskrbi številne 

priložnosti za socialno interakcijo, strukturira čas ter ljudi ohranja aktivne in dejavne. 

Delo priskrbi tudi pomembne družbene ugodnosti ter občutek pripadnosti in vrednosti v 

družbi, kar brezposelnost odvzame, dodaja Gabrovšek (b.d.). V razvitih industrijskih 

družbah je vse več ljudi zaposlenih v storitvenem in vse manj v industrijskem sektorju, 

povečuje se zaposlenost žensk, povečuje se vpliv informacijsko-komunikacijske 

tehnologije na organizacijo in način opravljanja dela, spreminjajo pa se tudi načini 

zaposlovanja (Nimac, 2005; Radovan, 2003). Pot si počasi, pa vendar vztrajno, utirajo 

nove, fleksibilnejše oblike zaposlovanja. 
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Še v 80. letih prejšnjega stoletja je delo skupaj z družino predstavljalo najpomembnejši 

del našega življenja, danes pa zaposlitev in delo zgubljata na svojem pomenu, meni 

Boštajnčič (2005). Vloga in dojemanje dela se po mnenju Jurančič Šribar (2007) 

spreminjata, zato ker sodobna družba vsem svojim članom ne more več nuditi polne 

zaposlenosti in varnosti na področju dela, kar nakazuje na proces nestandardnih oblik dela 

oziroma fleksibilnosti trga dela. Tudi Ignjatović (2002a) fleksibilizacijo trga delovne sile 

postavi znotraj konteksta države blaginje in njene krize, ki se odraža predvsem kot kriza 

koncepta polne zaposlenosti. Pri tem fleksibilizacijo trga delovne sile definirana kot 

ukrepe, ki omogočajo hitrejše prilagajanje in reagiranje na informacije iz okolja oziroma 

ukrepe, ki odstranjujejo ovire za nemoteno delovanje idealnega trga delovne sile. 

Povečevanje fleksibilnosti dela in zaposlovanja Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2004) 

definirata kot proces spreminjanja pogojev zaposlovanja in načina organiziranja dela v 

smeri vse večje raznovrstnosti na področju formalnega in neformalnega dela. 

 

Beck (2001) pravi, da od sistema standardizirane polne zaposlenosti preidemo v sistem 

fleksibilnopluralne podzaposlenosti, znotraj katere so tri vrste fleksibilnosti: fleksibilnost 

delovnega časa (delo za krajši delovni čas, deljeni čas, drsni delovni čas), fleksibilizacija 

kraja (delo na domu, v tujini) ter fleksibilizacija delovne pogodbe (nestandardne oblike 

dela). Pri fleksibilizaciji trga delovne sile gre za povečanje raznovrstnosti zaposlitvenih 

pogojev, oblik, praks in izkušenj posameznika. Vse te oblike zaposlovanja se od rednih 

razlikujejo predvsem po manjši varnosti, večjem tveganju, nižjem vrednotenju in 

začasnosti zaposlitve za zaposlenega. Znotraj EU obstajajo različni sistemi fleksibilnosti 

trga dela in delovne sile. Tako kot druge Skandinavske države tudi Danska sodi med 

države, ki predstavljajo zgleden primer, ima zelo liberalen in fleksibilen trg delovne sile, 

ob močno poudarjenem konceptu varnosti zaposlenih. Za Vzhodno Evropo pa je, 

nasprotno, značilen bolj rigiden, bolj tog in manj fleksibilen sistem trga dela. Globalnim 

trendom povečanja fleksibilnosti se tudi slovenski trg delovne sile ni mogel izogniti. V 

zadnjem desetletju in pol se je spremenil iz relativno togega v fleksibilnega. Čeprav po 

svojih značilnostih v mnogočem še ne dosega najbolj fleksibilnih trgov delovne sile v EU, 

pa so deleži nekaterih oblik fleksibilnega zaposlovanja kot je na primer delo za določen 

čas, že presegli povprečje EU. 

 

Mladi so med vsemi zaposlenimi v EU najpogosteje zaposleni za določen čas, ugotavljata 

Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015, prim. Rapuš Pavel, 2005c). Fleksibilno zaposlovanje 
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mladim sicer odpira možnost zaposlovanja, vendar jih postavlja v slabši pogajalski 

položaj glede izbiranja delovnega urnika in imajo manj možnosti za vključevanje 

usposabljanja na delovne mestu, ugotavlja Harsløf (2003). Iz raziskave Youth 

unemployment and social exclusion (v nadaljevanju: YUSE) ugotavlja naraščanje 

negotovosti in pomanjkanje socialne varnosti pri mladih, ki so začasno zaposleni, tako v 

državah z visoko stopnjo brezposelnosti (npr. na Finskem in v Španiji), kot tudi v državah 

z nizko stopnjo brezposelnosti (npr. Norveška in Škotska). 

 

Ena izmed najpogostejših oblik fleksiblizaije trga dela je prekerno delo. Pojem prekernost 

označuje negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno plačano delovno aktivnost, ki 

prihaja na mesto prej tradicionalne stalne zaposlitve za nedoločen čas. Takšne so različne 

oblike dela, kot so delo za krajši delovni čas, delo za določen čas, delo prek pogodbe in 

na črno, študentsko delo ... Takšne delovne aktivnosti se lahko opravljajo tudi znotraj 

delovnega razmerja, na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali izven delovnega 

razmerja, navadno na podlagi pogodb civilnega prava, predvsem podjemne ter avtorske 

pogodbe. Kalleberg (2009) meni, da ima prekarnost le negativno konotacijo. Po njegovem 

mnenju označuje razmere dela in zaposlovanja, ki imajo za posameznice in posameznike 

samo negativne posledice, in sicer zaposlitve, ki so z vidika delavcev negotove, 

nepredvidljive in tvegane. Turšič (2012) v kvalitativni raziskavi ugotavlja skupne 

značilnosti prekarnih delavcev, kot so: podplačanost, negotovost, neobstoj pravic iz dela, 

negativen vpliv na načrtovanje družine in na zdravje. V nadaljevanju zaključuje, da so 

prekerni delavci pod kapitalizmom izkoriščani zaposleni.  

 

Sodobne spremembe na trgu dela, kot je fleksibilnost trga dela, določenemu, bolj 

privilegiranemu delu družbe prinašajo nove možnosti osvoboditve od tradicionalnih 

vzorcev v polju dela, medtem ko iste spremembe drugemu, manj privilegiranemu delu 

družbe, prinašajo večjo izključenost, ga potiskajo v večjo podreditev ter še bolj omejujejo 

možnost izbire in nadzora nad lastnim življenjem. Ignjatović (2002a) pravi, da je v vseh 

podskupinah fleksibilne delovne sile prisoten značilen delež neprostovoljne fleksibilnosti, 

se pravi, da je med fleksibilno delovno silo velik delež tistih delavcev, ki so v 

nestandardno, fleksibilno zaposlitev potisnjeni, ker nimajo druge izbire in zaradi 

pomanjkanja možnosti sprejmejo tisto, kar je trenutno mogoče, da se vsaj integrirajo v 

sfero dela (Smolej, 2009). Izraz fleksibilno delo je v takem primeru zavajajoč, saj je 

razlog njegovega opravljanja ekonomska prisila, kar pomeni, da delavec v danem 
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položaju nima druge možnosti, da bi si zagotovil sredstva za preživetje. Kanjuo Mrčela in 

Ignjatović (2015) menita, da so podzaposleni, ki so vse večji del delovne populacije v 

novih prožnih organizacijah, glede na delovni, ekonomski in družbeni položaj veliko 

bližje brezposelnim kakor zaposlenim. Koncentrirani so na nižjih delovnih mestih, s 

plačilom, s katerim ni mogoče preživeti, nimajo socialnih pravic (zdravstveno 

zavarovanje), ampak podobne psihosocialne in zdravstvene težave kakor brezposelni. 

Zato je po našem mnenju pomemben koncept varne fleksibilnosti trga dela, ki predstavlja 

kombinacijo instrumentov, ki združujejo vse večjo fleksibilizacijo dela in zaposlovanja z 

zagotavljanjem socialne varnosti za ljudi, ki so soočeni s posledicami fleksibilnih oblik 

dela in zaposlovanja. Model dobre prakse varne fleksibilnosti je danski model – »zlati 

trikotnik varne fleksibilnosti«, ugotavlja Sultana (2012). 

 

V sodobnih družbah ima delo zelo pomembno mesto v življenju in tudi strateških 

dokumentih držav. S časom se pomen dela za posameznika spreminja. Tako nekateri 

avtorji menijo, da je zaradi vse bolj nestabilnih razmer, velike brezposelnosti, potrebe po 

pogostem menjavanju delovnih mest in poklicev, uvajanja netipičnih oziroma fleksibilnih 

oblik zaposlovanja, kot so npr. delo za določen čas, delo za krajši delovni čas od polnega, 

delo na domu, ipd., delo prenehalo biti pomembno sidro človekove identitete. Ignjatović 

(2002a) meni, da si posameznik zaradi kratkih vstopov na trg delovne sile, ne more več 

ustvarjati novih in profesionalnih socialnih mrež, na podlagi katerih bi se lahko trajneje 

integriral v sistem. Po drugi strani pa del avtorjev meni, da delo ostaja centralna dejavnost 

in vir identitete za večino ljudi, kljub temu da sta se deloma spremenili vsebina in način 

dela. Zaposlitev ostaja najvažnejši način vključenosti meni, Walker (2002), za večino 

ljudi pa glavni vir socialnih stikov zunaj družine, dodaja Jahoda (1982). Delo kot 

vrednota je v strukturah bolj razvitih držav tudi sistemsko vzdrževano, medtem ko je iz 

vrednostnih sistemov posameznikov razvidno, da zapušča osrednje mesto, dodaja 

Ignjatović (prav tam). Rapuš Pavel (2005c) v kvalitativnem delu raziskave ugotavlja, da 

mladi poleg tega, da v delu vidijo eksistenčno nujo, na zelo pomembno mesto postavijo 

uživanje in zadovoljstvo ob delu. Pri starejših intervjuvancih z nedokončano srednjo ali 

višjo šolo, ki se najmanj vključujejo na formalni trg dela, ugotavlja, da ti še vedno 

postavljajo delo kot vrednoto med prioritete v svojem življenju. Poklicu pripisujejo velik 

pomen pri oblikovanju identitete.  
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Preseganje klasičnih oblik zaposlovanja in iskanje drugačnih zagotovil socialne varnosti 

in družbene vključenosti nista novi temi v sociološki literaturi. S pomočjo novih 

tehnologij in s spremenjenimi družbenimi vrednotami bi lahko presegli dogmo o 

(plačanem) delu kot edinem viru identitete, statusa, socialne varnosti, menita Kanjuo 

Mrčela in Ignjatović (2015). Iz različne literature ugotavljata, da uspešne izkušnje (npr. 

na Danskem in Nizozemskem) presegajo neoliberalistične recepte reševanja ekonomskih 

problemov. Že dolgo časa prisoten strah »evroskleroze« zmanjšujejo z opozarjanjem, da 

obstajajo različne poti doseganja večje fleksibilnosti in da je za uspešno zadovoljevanje 

potreb delodajalcev in posameznikov nujno razumeti družbenoekonomski kontekst. 

 

 

2.1.2 Pojmovanje in doživljanje brezposelnosti 

 

 

Brezposelnost predstavlja pomemben ekonomski, socialni in politični problem, tako na 

ravni države kot na ravni posameznih regij (Smerdu, 1992). Na družbeni ravni pomeni 

neizkoriščenost dela aktivnega prebivalstva, neuspešnost makroekonomske politike vlade 

in težak socialni položaj tistega prebivalstva, ki se ne more zaposliti, pa bi si to želel 

(Malačič, Vodovnik, Kovač in Bevc, 1995). Na ravni posameznika brezposelnost oziroma 

izključenost iz trga dela predstavlja posledico različnih okoliščin v posameznikovem 

življenju, tako družbenih kot osebnostnih dejavnikov (Jurančič Šribar, 2007). Pojavi se v 

kapitalističnem tržnem gospodarstvu kot posledica delovanja trga dela z nastankom trga 

delovne sile, ko je delovna sila dobila vlogo enega od osnovnih produkcijskih faktorjev in 

s tem blagovni značaj (Nimac, 2005; Svetlik, 1985). Za nastanek trga delovne sile je bilo 

najprej potrebno definiranje delovne sile kot blaga. Tako v kapitalističnem tržnem 

gospodarstvu postanejo delavci lastniki svoje delovne sile, ki jo lahko ponudijo različnim 

delodajalcem, se pogajajo za njeno ceno in se lahko, ko jim poteče pogodba, obrnejo na 

drugega delodajalca, ki jim ponuja boljše plačilo ali boljše delovne pogoje. Po besedah 

Svetlika (1985, str. 13) »morajo biti delavci odvezani od zemlje in svojega poklicnega 

stanu in da delodajalcu svojo delovno silo prodajo za določen čas«. S prodajo svoje 

delovne sile na trgu, se delavec zaposli. Zaposlenost ali zaposlitev je posebna oblika 

institucionalizacije dela, ki predstavlja družbeno priznano in varovano obliko proizvodnje 

ter zato poteka v formalni ekonomiji; je institucionalizacija dela v obliki posla, ki ga 

delavci opravljajo za plačilo (Svetlik, 1984). Brezposelnost je eden izmed produktov 
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delovanja trga delovne sile, saj jo le-ta nenehno generira. Presežki delovne sile, ki 

nastajajo na trgu, so po Smerdujevem (1992) mnenju rezultat prevelike ponudbe, 

premajhnega povpraševanja ali pa neustreznega delovanja trga. Trg delovne sile ustvarja 

konkurenco in poglablja neenakosti med posamezniki, ki na trgu ponujajo delovno silo. 

Tako je položaj posameznikov v družbi vedno bolj odvisen od njihovega znanja, moči in 

samostojnosti v procesu dela. Ugotavlja, da se brezposelnosti ne moremo izogniti, vedno 

bolj stopa v ospredje kot nekaj nujnega in vsakdanjega.  

 

Ignjatović (2002b) meni, da se kriza države blaginje in naraščanje brezposelnosti pojavita 

konec 60. in v začetku 70. let 20. stoletja zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v 

razvitih družbah, ki niso uspele ohraniti ugodnih gospodarskih kazalcev, kot so hitra 

gospodarska rast, nizka inflacija, polna zaposlenost ter trgovinsko ravnotežje. Hess, 

Petersen in Mortimer (1994) ugotavljajo, da porast brezposelnosti v svetu avtorji 

pripisujejo štirim dejavnikom: gospodarski recesiji, demografskim spremembam, socialni 

politiki minimalnih plač in pomanjkljivi izobrazbi oziroma kvalifikacijam. 

Internacionalizacija ter globalizacija pogojev in načinov delovanja, tako družbenih, 

političnih in kulturnih sistemov kot tudi ekonomskega sistema, vedno bolj omejujeta 

države v poskusih nadzora oziroma obvladovanja tako gospodarskega okolja kot 

družbenih procesov. Problem delovne sile oziroma zaposlovanja tako prihaja tokrat v 

»paketu« z drugimi problemi (okolje, narava, energija, gospodarstvo, vojne, nove 

tehnologije), kar otežuje njihovo kratkoročno in ozko specializirano reševanje. Vse te 

razvojne značilnosti so vplivale tako na spreminjanje celostne podobe sodobnih razvitih 

družb kot na njihove posamezne dele. Posledično so vplivale tudi na delovanje trga 

delovne sile (Ignjatović, prav tam). K pojavu pa sta prav tako prispevali zaposlovalna in 

socialna politika, saj sta v tem času namesto aktivne politike zaposlovanja večinoma 

izvajali pasivno politiko. 

 

Brezposelnost je stanje, pri katerem se del pripadnikov neke družbe, ki prebiva na nekem 

teritoriju in je sposoben za delo, ne more za običajno plačo zaposliti v skladu s svojimi 

psihičnimi in fizičnimi sposobnostmi ter v skladu s svojo strokovno kvalifikacijo, meni 

Svetlik (1985). »Brezposelnost označuje poseben družbenoekonomski položaj 

posameznika, ki ne more realizirati svoje delovne sile v družbeno priznanih in varovanih 

procesih proizvodnje, torej v sistemu formalne ekonomije, bodisi kot zaposlen bodisi kot 

samozaposlen delavec«, menita Antončič in Gnidovec (1996, str. 35).  
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V zadnjih letih brezposelnost postaja pereč ekonomski in socialni evropski problem, ki je 

prizadel skoraj vse države, ne glede na njihovo razvitost, različnost, uspešnost in blaginjo 

gospodarskih in socialnih politik. Kavar-Vidmar (1993, prim. Bagon idr., 1991) 

brezposelnost razlaga tako z ekonomskega in socialnega vidika, kakor tudi kot nekakšno 

patologijo družbe ali kot osebno stisko posameznika. Prav tako Svetlik (1985) meni, da 

brezposelnost sproža tako družbena vprašanja, kot so neenakost, marginalizacija in 

položaj brezposelnih, kot tudi politična, kot so družbeni konflikt, organiziranost in moč 

brezposelnih. Da je nezaposlenost postala tudi pomembno politično vprašanje od 

sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje, ugotavlja tudi Haralambos (2001). Porast 

brezposelnosti v svetu Petersen in Mortimer (1994) pripisujeta štirim faktorjem:  

 

– gospodarski recesiji, ki je med glavnimi vzroki za porast brezposelnosti,  

– demografskim spremembam, kajti narašča število mladih, ki vstopajo na trg 

delovne sile,  

– socialni politiki minimalnih plač, namreč delodajalci ne zaposlujejo mladih, kajti 

minimalne plače naj bi presegale njihovo produktivnost, 

– pomanjkljivi izobrazbi oziroma kvalifikacijam.  

 

Položaj posameznika na trgu dela pomembno vpliva na njegov socialno-ekonomski 

položaj v družbi (Kajzer idr., 2009), ki ga Kavar-Vidmar (1993) opredeli kot socialni 

dogodek ali stanje, ki poslabša materialno raven prizadete osebe. Poleg tega je tudi 

ekonomski socialni problem in ima za sistem socialne varnosti negativne posledice, 

naraščanje izdatkov za dajatve brezposelnim ter zmanjševanje prispevkov za vsa področja 

socialne varnosti, saj so prispevki neločljivo povezani s številom zaposlenih in njihovimi 

plačami.  

 

Brezposelnost spremlja socialna izolacija, ki je posledica sramu, izgube samozaupanja in 

poklicne identificiranosti ter krivde za nastalo situacijo, meni Rapuš Pavel (2005a). Prav 

tako vodi v socialno izključenost posameznika, zniža standard oziroma kakovost življenja 

v družbi in povečuje stopnjo tveganja revščine. Posledice dalj časa trajajoče 

brezposelnosti izpostavlja tudi Warr (v Winefield, Tiggemann in Goldney, 1993), to so: 

strah pred materialnim pomanjkanjem, redukcija življenjskih oblik, redukcija odločitev, 

primanjkljaj delovnega zadovoljstva, zoženje socialnih stikov, znižanje socialnega statusa 

in negotovost glede prihodnosti. Brezposelnost posamezniki dojemajo in doživljajo na 
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različne načine. Odvisno je tako od starostnih obdobjih kot stopnje izobrazbe, menita 

Žorga in Poljšak-Škraban (2007), kot tudi od osebnostnih lastnosti, pričakovanj, izkušenj 

in mreže odnosov (Gabrovšek, b.d.; prim. Belčič, 1993). Rapuš Pavel (2005a, 2010) 

pravi, da se posameznik zaradi izgube dela lahko počuti nemočnega in deprivilegiranega, 

ne pa nujno socialno izključenega iz družbenega dogajanja. Dodaja, da zaposlitev 

implicira socialno integracijo, brezposelnost pa ne pomeni nujno socialne izolacije. Pojav 

brezposelnosti torej niti ni kritičen, če to pomeni le prehodno stanje za večino 

brezposelnih oseb. Kritično nastane takrat, ko pride do izraza socialna komponenta 

brezposelnosti, če zaposlitveni tokovi presahnejo in smo samo nemočni registratorji 

naraščajoče brezposelnosti, kar pomeni naraščanje socialnih stisk, odpiranje 

eksistenčnega vprašanja ne le posameznika, temveč tudi določenih socialnih skupin, meni 

Smerdu (1992). Ekonomske in neekonomske izgube, ki pridejo z brezposelnostjo, morda 

niso direktno povezane s slabim duševnim zdravjem, so pa posredno povezane s 

posameznikovim socialnim kontekstom, ki je v večji meri opredeljen z družinsko vlogo in 

socialnim razredom (Artazcoz, Benach, Borrell in Cortès, 2004). Brezposelnost, še 

posebej dolgotrajna, tako ne pušča le negativnih posledic, kot so na primer materialne in 

socialne, pač pa negativno vpliva tudi na posameznikov psihosocialni razvoj, kar lahko 

resno ogrozi njegovo fizično zdravje in pusti dolgotrajne posledice.  

 

Po mnenju Svetlika (1985) v brezposelnost vodijo štirje glavni odtoki: 

 

– opustitev dela: posameznik se lahko odloči in sam opusti delo, največkrat v 

upanju, da bo našel drugo, boljšo ali vsaj enako zaposlitev, 

– odpustitev z dela: posameznik je lahko odpuščen z dela; gre za pri nas najbolj 

razširjeno neprostovoljno izgubo dela, do katere pride zaradi zapiranja tovarn, 

krčenja obsega proizvodnje, novih tehnologij ..., 

– prvo iskanje zaposlitve: pri čemer gre za mlade in ambiciozne ljudi, ki so končali 

šolanje, 

– ponovno iskanje zaposlitve: gre za delavce, ki so že bili zaposleni, pa so delo 

zapustili ali izgubili in se za nekaj časa umaknili s trga delovne sile.  

 

Za razliko od držav z daljšo tradicijo kapitalistične družbene ureditve se je Slovenija, ki je 

v začetku devetdesetih let preteklega stoletja doživela več tektonskih premikov, predvsem 

z vidika političnih ukrepov in ekonomsko-socialnih procesov, z brezposelnostjo soočila 
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šele ob koncu osemdesetih let. Osamosvojitev in oblikovanje lastne države sta spodbudili 

spremembe na trgu delovne sile. Priča smo bili prehodu iz socialistično-planske v tržno 

ekonomijo, privatizaciji in ekonomskemu prestrukturiranju podjetij. Pritiski iz 

mednarodnega okolja so bili veliki in neizogibni. Sledili so stečaji in množična 

odpuščanja delavcev, pomen kmetijstva in industrije je upadel, povečal se je pomen 

storitev (Ignjatović, 2002a; Ivančič, 1999). Iz relativne polne zaposlenosti in »sistema 

neposredne varnosti« zaposlitve, ki jo je desetletja zagotavljal prejšnji sistem, je Slovenija 

v zelo kratkem obdobju prešla v sistem tržnega gospodarstva. Prehod v tržno 

gospodarstvo je sprožil hitre spremembe tudi v poklicni in sektorski strukturi slovenskega 

gospodarstva. Padec obsega proizvodnje je povzročil, da se je Slovenija srečala s 

pomembnim deležem brezposelnih (Rakar, 2000).  

 

 

 

Slika 1: Gibanje registrirane brezposelnosti od leta 1991 naprej 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Slovensko gospodarstvo je bilo do osamosvojitve leta 1991 osredotočeno predvsem na trg 

nekdanje skupne države Jugoslavije. Z razpadom Jugoslavije se je izgubilo tudi tržišče, 

kar je pomenilo kar desetkratno zmanjšanje gospodarskega trga. Posledica tega je bilo 

zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva.  

 



Teoretična izhodišča 

Doktorska disertacija Stran 25 

Razpredelnica 1: Gibanje zaposlenosti in brezposelnosti od leta 1991 naprej 

Leto 
Aktivno 

prebivalstvo 

Delovno aktivno 

prebivalstvo 

Registrirane 

brezposelne osebe 

Stopnja reg. 

brezposelnosti (v %) 

1991 916.376 841.297 75.079 8,2 

1992 893.620 791.027 102.593 11,5 

1993 895.535 766.448 129.087 14,4 

1994 879.363 752.307 127.056 14,4 

1995 871.706 750.223 121.483 13,9 

1996 864.690 744.891 119.799 13,9 

1997 868.619 743.430 125.189 14,4 

1998 871.249 745.169 126.080 14,5 

1999 877.424 758.473 118.951 13,6 

2000 907.142 800.541 106.601 11,8 

2001 908.206 806.349 101.857 11,2 

2002 886.133 808.677 102.635 11,2 

2003 874.920 801.383 97.674 11,0 

2004 900.316 807.490 92.826 10,3 

2005 904.889 813.000 91.889 10,2 

2006 910.675 824.839 85.836 9,4 

2007 925.334 853.998 71.336 7,7 

2008 942.473 879.257 63.216 6,7 

2009 944.525 858.171 86.354 9,1 

2010 935.543 835.039 100.504 10,7 

2011 934.658 823.967 110.692 11,8 

2012 920.184 810.001 110.183 12,0 

2013 913.424 793.597 119.827 13,1 

2014 917.901 797.792 120.109 13,1 

I.-III. 

2015 919.669 798.025 121.643 13,2 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Brezposelnost, ki je bila v času socializma zanemarljiva, je v začetku devetdesetih let 

dosegla raven, značilno za države EU (Ivančič, 1999). Na začetku se je potencialno 

preveliko naraščanje brezposelnosti kontroliralo s pasivno politiko zaposlovanja, 

predvsem z odhajanjem v upokojitev. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ, 2015) je brezposelnost po osamosvojitvi narasla in 

v letu 1993 dosegla vrhunec, ko je bilo v povprečju brez zaposlitve kar 129.087 oseb. 
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Tako je bila Slovenija prisiljena izvesti spremembe in se prilagoditi svetovnim razmeram 

na trgu dela, kar je po letu 1993 pomenilo počasnejše zniževanje števila delovno aktivnih 

in tudi zmanjševanje brezposelnosti.  

 

Po letu 1998 je zaradi ugodnih gospodarskih trendov v Sloveniji posledično začelo 

naraščati število delovno aktivnega prebivalstva, brezposelnost pa se je hitro zmanjševala. 

Ugodni trendi so trajali celotno desetletje. Od osamosvojitve naprej ZRSZ (2015) je v letu 

2008 zabeležil največ delovno aktivnih prebivalcev, najmanj brezposelnih oseb ter 

najmanjšo stopnjo brezposelnosti. V drugi polovici leta 2008 se je začela najhujša 

svetovna gospodarska kriza po letu 1929, kar je vplivalo tudi na slab gospodarski položaj 

Slovenije. Številni stečaji podjetij in množična odpuščanja so povzročila zmanjšanje 

delovno aktivnega prebivalstva v letu 2009 za kar 21 tisoč oziroma 2,4 % v primerjavi z 

letom 2008. Tudi v nadaljnjih letih je bilo še vedno čutiti posledice gospodarske krize, ki 

se je v letu 2013 še poglobila, konec leta 2014 pa so se gospodarske razmere le začele 

izboljševati. Po letu 2008 je začelo naraščati število delovno aktivnih, brezposelnost pa se 

je od leta 2008 do leta 2014 naglo poviševala.  

 

Trajanje brezposelnosti je v močni povezavi z dogajanjem v gospodarstvu, prav tako je po 

mnenju Andrisinija (1978) tesno povezano z odnosom do dela. Večje je nezadovoljstvo z 

delom, daljša je brezposelnost, krajša pa, čim večja je navezanost na delo. Stanje 

brezposelnosti lahko traja različno dolgo. V času ugodnih gospodarskih razmer, ko se 

ustvarjajo in odpirajo nova delovna mesta oziroma je pretok večji, se osebe praviloma 

lažje zaposlujejo kot v časih neugodnih gospodarskih razmer, ko primanjkuje delovnih 

mest in so pri zaposlovanju previdni tako delodajalci kot delojemalci. Zaposlitvene 

možnosti pa se s podaljševanjem trajanja brezposelnosti zmanjšujejo. Brezposelna oseba 

nima možnosti uresničevati svojih znanj in kompetenc v praksi, na drugi strani pa tudi 

delodajalci med velikim izborom prijavljenih oseb na prosta delovna mesta raje izbirajo 

praviloma tiste, ki so ves čas v stiku s trgom dela (Svetlik, 1985).  

 

Iz Razpredelnice 2 je razvidno, da je bilo v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ od leta 

2007 do leta 2015 konstantno največ prijavljenih dolgotrajno brezposelnih oseb, tj. tistih, 

ki so brez zaposlitve že eno leto ali več. V letu 2009, ko so se v Sloveniji začele kazati 

prve posledice svetovne gospodarske krize, se je struktura brezposelnosti spremenila 

glede na čas trajanja brezposelnosti, predvsem zaradi številčnega prijavljanja novih 



Teoretična izhodišča 

Doktorska disertacija Stran 27 

brezposelnih oseb, ki so brez zaposlitve ostale zaradi pogostih stečajev in množičnih 

odpuščanj. Delež dolgotrajno brezposelnih oseb se je tako v letu 2009 bistveno zmanjšal, 

narasel pa je delež tistih z najkrajšo čakalno dobo. Osebe, ki v prvem letu brezposelnosti 

niso našle zaposlitve, so prešle med dolgotrajno brezposelne, zato v letih 2010 in 2011 

ZRSZ (2015) beleži izrazito povečanje števila oseb s trajanjem brezposelnosti 1 leto ali 

več. V to skupino spadajo tudi tiste osebe, ki so se v letu 2010 prijavljale v evidenco pri 

ZRSZ zaradi možnosti upokojitve.  

 

Razpredelnica 2: Brezposelne osebe glede na trajanje brezposelnosti 

Trajanje 

brezposelnosti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ø I-III 

2015 

0-2 meseca 13.330 12.488 22.777 20.712 21.218 21.515 23.275 21.618 25.281 

3-5 mesecev 9.311 8.033 15.186 15.524 16.588 14.903 17.917 16.430 17.727 

6-8 mesecev 6.839 5.771 10.232 11.748 12.614 10.561 13.306 12.407 9.946 

9-11 mesecev 5.362 4.591 6.672 9.769 10.098 8.047 9.975 9.795 7.594 

Dolgotrajno 

brezposelni 
36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 61.095 

Skupaj 71.336 63.216 86.354 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 121.643 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

 

Slika 2: Brezposelne osebe glede na trajanje brezposelnosti 

Vir: ZRSZ (2015) 
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2.1.3 Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve 

 

 

Za brezposelno osebo se po ZUTD (2010) šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, 

prijavljen ZRSZ, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma 

primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja 

zaposlitve, ter ni v delovnem razmerju, ni samozaposlen, ni poslovodna oseba v osebni 

družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, ni upokojenec, 

nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 

26 let.  

 

Za brezposelno osebo se šteje tudi tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU ali 

EGP ali Švicarske konfederacije in ima osebno delovno dovoljenje z minimalno 

veljavnostjo treh let, tujec z osebnim delovnim dovoljenjem ter tujec, ki na podlagi 

sklenjenega mednarodnega sporazuma izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do 

denarnega nadomestila med brezposelnostjo, dokler prejema to nadomestilo (DPRS, 

2015). 

 

Brezposelna oseba je tisti iskalec zaposlitve, ki se prijavi na ZRSZ in izpolnjuje določene 

negativne pogoje (da ni v delovnem razmerju, ni lastnik ali solastnik podjetja, ne opravlja 

samostojne dejavnosti kot redni poklic in da ni lastnik, zaupnik, najemnik ali drugi 

uporabnik kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin), meni Kavar-Vidmar 

(1993). Torej, za brezposelne se štejejo vse osebe, ki so v določenem času brez dela, ki so 

pripravljene delati in delo iščejo. V to skupino spadajo tudi osebe, ki so stalno ali začasno 

odpuščene in ne dobivajo plač (ILO, 1945). 

 

ZUTD (2010), v skladu z Uredbo Komisije (ES, št. 800/2008) ranljive skupine oseb na trgu 

dela razvrsti na:  

 

 prikrajšane delavce, med katere spada tista oseba, ki v preteklega pol leta ni imela 

redno plačane zaposlitve in je prijavljena v vsaj eni evidenci ZRSZ ali nima 

dokončanega srednjega poklicnega oziroma tehniškega izobraževanja ali splošnega 

srednjega izobraževanja ter oseba, ki je starejša od 50 let ali živi sama in ima enega 

ali več vzdrževanih članov,  
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 resno prikrajšane delavce, med katere sodijo tiste osebe, ki so bile nezaposlene 

zadnjih 24 mesecev ali več, 

 invalide, med katere sodijo tiste osebe, ki imajo na podlagi državne zakonodaje 

priznano invalidnost ali pa priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali 

psihičnih okvar. 

 

Tveganje brezposelnosti nikogar ne izvzame, tudi kvalificiranih delavcev in 

strokovnjakov, menita Klemenčič Rozman in Dekleva (2007). To ne zanika dejstva, da so 

bolj ogrožene tiste skupine, pri katerih je mobilnost manjša, imajo določene oviranosti, 

slabši dostop do informacij ter težje sledijo fleksibilnim in v hipu spreminjajočim se 

zahtevam tržnega kapitalizma. Prav tako so ogrožene osebe z minimalno izobrazbo ali 

brez nje, ženske, starejši delojemalci, tujci, osebe z zdravstvenimi motnjami in 

mladostniki. Glede na to, da je sodobna družba zasnovana na vrednotah dela in 

zaposlitve, so nezaposleni postavljeni na obrobje ter tako predstavljajo marginalizirano in 

stigmatizirano populacijo (Ule, 2000).  

 

ZRSZ na podlagi ZUTD poleg drugih evidenc vodi tudi evidenco brezposelnih oseb in 

evidenco iskalcev zaposlitve. Brezposelna oseba si z vpisom v evidenco brezposelnih 

oseb zagotovi pomoč ZRSZ pri iskanju zaposlitve, možnost za uveljavitev pravic iz 

naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in priložnost za vključevanje v programe 

aktivne politike zaposlovanja. Podatki iz te evidence se uporabljajo za izvajanje 

strokovnih nalog posredovanja dela in zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta, 

izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja itd. (DPRS, 2015). 

 

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavi tudi oseba, ki se izobražuje ob delu in 

izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, z 

namenom aktivno iskati drugo zaposlitev. Za brezposelno osebo se takšna oseba šteje ves 

čas prejemanja denarnega nadomestila, dokler aktivno išče zaposlitev in izpolnjuje druge 

obveznosti brezposelnih oseb (DPRS, 2015). 

 

V času gospodarske krize so se na slovenskem trgu najbolj poslabšale razmere za mlade. 

Povečala se je brezposelnost mladih, prav tako pa tudi njihova segmentacija na trgu dela.  

Hoffman (2011) ugotavlja, da se je brezposelnost mladih povečala v vseh državah EU. 

Edine članice EU z relativno nizkim procentom nezaposlenosti mladih so Avstrija, 
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Nemčija in Nizozemska, na območju Mediterana pa brezposelnost mladih doseže tudi do 

50 %. Prehod mladih iz šol oziroma izobraževalnega sistema na trg dela zaznamujejo vse 

vrste brezposelnosti (prim. Svetlik, 1985; Rapuš Pavel, 2010), ki je posebno neugodna pri 

mladih kadrih, ki ravnokar pridobljeno znanje hitro izgubijo, če ga ne uporabljajo.  

 

Pomemben vidik brezposelnosti mladih predstavljajo nestalne in manj kvalitetne oblike 

zaposlovanja. V tej skupini prevladujejo mladi, ki so izpadli iz šolanja zaradi 

neuspešnosti. Večinoma so brez poklicev, strokovnega znanja in kompetenc, po katerih bi 

podjetja povpraševala na trgu dela. Ti mladi brezposelni se srečujejo tudi s socialnimi 

problemi, od mamil do kriminalnih dejanj. Kirbiš in Flere (2011) v raziskavi ugotavljata 

sociodemografske dejavnike, ki višajo verjetnost socialne izključenosti mladih. To so: 

višja starost, nizka izobrazba očeta in matere, nizek mesečni dohodek, slabši gmotni 

položaj mladostnikove družine ter odraščanje v urbanem okolju. Po njunih ugotovitvah 

socialno izključeni mladostniki izhajajo pretežno iz družin z nižjim socioekonomskim 

položajem, v katerih prevladujejo zlasti avtoritarni socializacijski vzorci. Rapuš Pavel 

(2005c) v primerjavi rezultatov svoje raziskave z mednarodno študijo YUSE ugotavlja, da 

je raven izobrazbe posameznika in socialnoekonomski status družine ključni dejavnik 

ekonomske vključenosti mladih z izkušnjami brezposelnosti, ki je predvsem značilen za 

španski vzorec in mlade drugih sredozemskih držav. 

 

Resen družbeni problem brezposelnosti mladih je brezposelnost diplomantov terciarnega 

izobraževanja. Naraščajoča brezposelnost mladih diplomantov in diplomantk je 

neposredna posledica trendov, kjer po eni strani izjemno hitro narašča število 

diplomantov, po drugi strani pa povpraševanje po visoko kvalificirani delovni sili stagnira 

(Vertot, 2009; Flere in Tavčar Kranjc, 2011; Klanjšek in Lavrič, 2011; Klanjšek, 2011). 

Ekspanzija šolstva v celotni EU, pa tudi v Sloveniji, je v zadnjih petdesetih letih izjemna 

in pomeni eno največjih družbenih sprememb sploh, vendar, kot ugotavljata tudi Flere in 

Tavčar Kranjc (2011), je ekonomsko neupravičena, kajti rast terciarnega izobraževanja, 

pa tudi sekundarnega, presega rast povpraševanja po tako izobraženi delovni sili. Po 

podatkih Eurofounda (2012) v Estoniji, Grčiji in Italiji približno ena petina mladih s 

terciarno izobrazbo ni vključena v sistem izobraževanja ali zaposlovanja.  

 

V evropski primerjavi je stanje na trgu dela za slovensko mladino izrazito nepredvidljivo. 

Spremembe na področju osebnih razmerij, skupaj z negotovostmi na področju 
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zaposlovanja, mladim povečujejo negotovost in časovni okvir pri oblikovanju lastne 

družine. Mladost se torej ne more več pojmovati kot obdobje sorazmerno predvidljivega 

prehoda iz gotovega otroštva v gotovo odraslost s stabilno zaposlitvijo in novo ustvarjeno 

družino (Lavrič in Flere, 2011). Slovenija zaseda prvo mesto v EU-27 po deležu začasno 

zaposlenih mladih (15–24 let). Delež mladih z redno zaposlitvijo za nedoločen čas je v 

zadnjem desetletju izrazito upadel (Lavrič, 2011). Musil in Lavrič (2011, str. 412), 

ugotavljata, da »Mladi glede svoje prihodnosti največ nelagodja občutijo v zvezi s 

pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in negotovostjo glede zaposlovanja«. 

Poljšak-Škraban in Žorga (2007) ugotavljata, da mladi brezposelni trpijo predvsem zaradi 

finančnih ovir, finančne odvisnosti od staršev in pritožb staršev zaradi njihove 

brezposelnosti. Vstop na trg dela za mlade ne pomeni samo finančne osamosvojitve, 

pomeni predvsem vstop v odraslost oziroma osamosvojitev, prevzem odgovornosti zase, 

pomeni postati odgovoren član družbe z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so povezane z 

delom (Ule, 1994; prim. Leskošek, 2009). Prav ti strahovi so se v zadnjem desetletju 

občutno povečali, predvsem pri skupini mlajših odraslih, ki na prehodu iz šolanja v svet 

odraslosti iščejo svojo prvo zaposlitev. Izsledki raziskav (Rapuš Pavel, 2010; Mann, 

2012), kažejo, da brezposelnost mladih nedvomno predstavlja dejavnik tveganja za 

psihosocialne posledice, zdravstvene težave, marginalizacijo in socialno izključevanje . 

 

Po besedah Ule (2002) je ob vstopu v novo stoletje oblikovanje vrednotnega sveta postalo 

za posameznike in posameznice del vsakdanjega iskanja ravnotežja med osebnimi željami 

in pričakovanji in možnostmi ter zahtevami družbe. Ravnotežje med tem, kar se od 

posameznika zahteva ali pričakuje, in tem, kar lahko daje ali stori, je v sodobnem svetu le 

pogojno in izpostavljeno številnim tveganjem. Zato so po njenem mnenju tudi posamezne 

vrednotno-življenjske usmeritve pogojne in potencialno tvegane izbire. Zaradi 

podaljšanega prehoda v obdobje zaposlitve (ter s tem odraslosti) imajo mladi probleme z 

osebno in socialno identiteto. Po besedah Kobolt (2007) so v trenutnem duhu časa, ki 

trdno določa, kaj je zapovedano in zaželeno, kaj je »in« in kaj je »out«, so prehodi iz 

mladostništva v odraslost v našem okolju dodatno sodoločani z nizom širših družbenih in 

ekonomskih sprememb, ki so spremljale in še spremljajo prelom z bivšim političnim in 

gospodarskim sistemom. V poznomodernih družbah so prehodi mladih izrazito 

individualizirani in nepredvidljivi. Odraščanje, ki je bilo v preteklosti pretežno 

standardizirano in predvidljivo, je v sodobnih razmerah postalo individualni projekt, za 

katerega je odgovoren vsak sam (Lavrič, 2011). Pri mladih v Sloveniji, tako kot pri 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 32 

njihovih evropskih vrstnikih, je opaziti trend individualizacije in tekmovalnosti, žal pa 

tudi tendenčno naraščanje zavračanja ustaljenih oblik družbenega delovanja, politične 

participacije, odklonskosti do družbenih (še posebej političnih) elit, nezaupanja v sistem 

in družbo ter nezanimanja za »velike družbene teme«. Debeljak (2011) iz raziskave 

»Mladina 20101« ugotavlja, da imajo mladi kljub vsem trden vrednotni okvir, da so 

optimisti in da želijo prevzemati odgovornost za svojo usodo, da se želijo osamosvajati in 

vključiti v družbo. To tudi počno, če so družbene razmere prave.  

 

Demografski kazalci kažejo, da se prebivalstvo Slovenije stara, oziroma da število mladih 

v Sloveniji upada zelo hitro. V zadnjih desetih letih se je zmanjšalo za 11 odstotkov, v 

naslednjem desetletju pa lahko pričakujemo kar 20-odstotno zmanjšanje. Število starejših 

(65+) prebivalcev na enega mladega se bo do leta 2050 v Sloveniji predvidoma skoraj 

potrojilo. Take demografske spremembe pomenijo, da je z vidika dolgoročne stabilnosti 

in razvoja slovenske družbe pomen polne družbene vključenosti in aktivacije potencialov 

vsakega mladega posameznika večji kot kadarkoli prej (Lavrič, 2011; prim. Klanjšek in 

Lavrič, 2011; Vertot, 2008). Položaj starejših oseb na trgu delovne sile je eden od najtrših 

problemov tako v Sloveniji kot tudi v EU (prim. Malačič, 2006). Staranje populacije 

pomeni staranje delovne sile, ki se v zadnjih letih srečuje s stalnim padanjem v 

zaposlitvenih možnostih na trgu delovne sile. Staranje prebivalstva Slovenije predstavlja 

enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti, predvsem kot velik pritisk 

na javne finance ter tveganje zmanjševanja rasti življenjskega standarda zaradi možnosti 

zmanjševanja gospodarske rasti in produktivnosti. Na podlagi razpoložljivih podatkov se 

bo povečeval delež starejših oseb ter zmanjševal delež oseb v srednjih letih ter mladih, 

zato je nujno spremeniti vzorec zaposlovanja ter odnos do starejših oseb v družbi 

»Posamezniki pa so že povsem obupali in se ne trudijo več, da bi našli zaposlitev ali delo. 

Starejši računajo na možnost za predčasno upokojitev ali starostno upokojitev z nepolno 

pokojninsko dobo, nekoliko mlajši na invalidsko upokojitev« (Kavar-Vidmar, 1993, str. 

420). 

 

                                                 

1 Raziskava Mladina 2010 je potekala pod vodstvom prof. Mirana Lavriča s Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in je vključevala številne vidike življenja mladih, starih med 15 in 29 letom; od 

medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva, politične 

participacije, prostovoljnih dejavnosti, kulture in prostega časa, zdravja, ekonomskega položaja in 

stanovanjskih razmer, globalizacije in mobilnosti, do vrednot in vizij prihodnosti mladih. 
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Enakost spolov pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo obeh spolov na vseh 

področjih javnega in zasebnega življenja. Prav tako pomeni sprejemanje in enako 

vrednotenje razlik med ženskami in moškimi ter njihovih različnih vlog, ki jih imajo v 

družbi (Kozmik in Salecl, 1999). Zakon o enakih možnostih žensk in moških (v 

nadaljevanju: ZEMŽM, 2002) določa, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh 

področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za 

uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k 

družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. V svetu danes 

že prevladuje spoznanje, da lahko na odpravo diskriminacije glede na spol na vseh 

področjih življenja precej vpliva večja stopnja zaposlenosti žensk in pa to, da je položaj 

žensk pri delu pravno vedno bolje urejen (Jogan, Fischer, Končar, Bučar in Rener, 1986).  

 

Slabši položaj žensk glede zaposlovanja pa ni omejen zgolj na najbolj izobražene, meni 

Vertot (2009). Brezposelnost je v primerjavi z mladimi moškimi bistveno bolj pogosta 

med mladimi ženskami in se je v zadnjem desetletju bistveno bolj povečala prav v okvirih 

ženske populacije mladih, s čimer so se razlike v položaju na trgu dela med spoloma 

močno povečale. Že v lizbonski strategiji so določili in to velja od takrat naprej, da je 

izenačevanje možnosti za zaposlovanje moških, žensk in deprivilegiranih eden od štirih 

temeljnih stebrov politike zaposlovanja. Izpostavljen je tudi pomen posebnih ukrepov za 

povečevanje udeležbe žensk na trgu dela in zmanjšanje razlik med spoloma pri 

zaposlovanju, brezposelnosti in glede plačila. Za enakopravnost žensk in moških na trgu 

delovne sile so odločilnega pomena socialna politika skrbi za otroke, enakopravnejša 

delitev plačanega in neplačanega dela med spoloma in možnosti za usklajevanje 

delovnega in drugih področij življenja (Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar, 2006).  

 

Iz nacionalnih in mednarodnih statističnih evidence Ivančič (2007) ugotavlja, da se 

brezposelnost povečuje predvsem pri slabo izobraženi populaciji, kar je še posebej očitno 

za dolgotrajno brezposelnost. Avtorji to najpogosteje dokazujejo s podatki o povečanem 

obsegu zaposlovanja v poklicih, za katere se zahteva višja raven izobrazbe in kvalifikacij, 

ter v storitvenih dejavnostih, in o zmanjševanju zaposlovanja v enostavnih poklicih ter v 

kmetijstvu in industriji. Problem nizko izobraženih za izobraževanje je slaba 

motiviranost, meni Čelebič (2009b). Ugotavlja, da so praviloma nizko izobraženi, še 

posebej brezposelni zaradi slabih izkušenj v formalnem izobraževanju, nizke samopodobe 

in slabih učnih navad slabše motivirani za izobraževanje kot druge skupine oseb. Bolj pa 
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so motivirani za vključevanje v usposabljanje in za potrjevanje neformalno pridobljenega 

znanja, kar iz raziskav ugotavlja Čelebič (2009a; prim. Flere in Tavčar Kranjc, 2011). Pri 

nizko izobraženih izobraževanje ni nekaj prostovoljnega oziroma nekaj, kar bi izviralo iz 

njihovih notranjih potreb ali interesov, ampak prevladujejo zunanji pritiski, saj se v 

izobraževanje vključujejo zaradi pomanjkljive kvalifikacije za opravljanje poklica, 

grožnje izgube zaposlitve ali možnosti opravljanja nove zaposlitve. Humanistični vidiki 

izobraževanja odraslih postanejo bolj prisotni pri višje izobraženih (Radovan, 2003). 

 

Prav tako so osebe s posebnimi potrebami ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Pri 

zaposlovanju in razvoju poklicne kariere se le-ti soočajo s še posebej velikimi težavami. 

Temeljno načelo demokratične družbe je zagotoviti invalidom enake pravice in možnosti, 

da dobijo ter tudi obdržijo zaposlitev po svoji izbiri in glede na svoje sposobnosti. Ena 

največjih in najbolj prikrajšanih skupin ljudi v Evropi je romska skupnost, zato EU v 

strategiji Evropa 2020 obravnava vse najpomembnejše izzive, s katerimi se srečujejo 

Romi, slabo izobrazbo, brezposelnost, slabe stanovanjske razmere, družbeno izključenost 

in diskriminacijo (Evropska komisija, 2014).  

 

Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve se pri iskanju dela in zaposlovanja srečujejo 

z različnimi težavami. Posledice čutijo tako sami kot njihova družina. Te težave lahko 

strnemo (prim. Grcić, 2008):  

 

 nimajo izobrazbe ali imajo neustrezno izobrazbo,  

 obremenjuje jih negativna izkušnja iz izobraževalnega sistema ali s področja trga 

dela in zaposlovanja, 

 se obtožujejo za neuspeh, 

 se ne poznajo dovolj, ne vedo, kaj jih zares veseli in kaj bi v resnici želeli početi, 

 postajajo apatični oziroma malodušni, 

 postajajo nemotivirani za izobraževanja ali ponovno zaposlitev, 

 nimajo opredeljenega poklicnega cilja, 

 ne poznajo razmer na trgu dela, 

 ne poznajo zaposlitvenih možnosti, 

 ne poznajo dejavnosti poklicev, 

 imajo idejo, pa ne vedo, kako jo uresničiti, 
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 premalo poznajo poti za urejanje samozaposlovanja, 

 so pred dilemo, ali naj se nadalje izobražujejo, dokvalificirajo, prekvalificirajo ali 

naj vztrajanje pri doseženi izobrazbi in poklicu. 

 

 

2.1.3.1 Dolgotrajno brezposelne osebe 

 

 

Dolgotrajno brezposelne osebe so v skladu z opredelitvijo ILO (1945) osebe, ki so eno 

leto ali več prijavljene v evidenci brezposelnih pri ZRSZ (prim. Ashby, 1988; Bras, 

2010). Svetlik (1985) to obliko imenuje tudi trdovratna brezposelnost. To so osebe, ki 

kljub vključitvi v ukrepe usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanju veščin iskanja 

zaposlitve v zadnjih 12 mesecih niso našle nove zaposlitve in pridobile statusa 

dolgotrajno brezposelne osebe. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti predstavlja kazalnik 

socialne povezanosti in problemov trga dela. Po besedah Kavar-Vidmar (1993) 

dolgotrajna brezposelnost povzroči dokončno izključitev s trga dela, s tem pa se je 

pojavila posebna institucionalna oblika brezposelnosti »izključenost«. 

 

Pri dolgotrajni brezposelnosti je treba še posebej izpostaviti problem naraščajoče izredno 

dolgotrajne brezposelnosti oziroma brezposelnosti tistih oseb, ki so brez zaposlitve že 2 

leti ali več (prim. Svetlik, 1985). Med izredno dolgotrajno brezposelnimi osebami je 

največ takih, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo, hkrati pa je tudi 10 % 

takih, ki imajo terciarno izobrazbo. Na visoko število izrazito dolgotrajno brezposelnih 

oseb vpliva tudi veliko število invalidov in starejših od 50 let (ZRSZ, 2015). 

 

Dolgotrajne brezposelnosti ne pogojujejo v tolikšni meri osebnostne lastnosti 

posameznika kot ekonomske razmere, čeprav Svetlik (1985) meni, da so dolgotrajno 

brezposelne osebe predvsem težko zaposljive zaradi telesnih, mentalnih ali socialnih 

posebnosti. Brejc (1987) meni, da je lahko »težja zaposljivost« posledica pomanjkljive 

izobrazbene ali celo odsotnost le-te, ali pa odsotnost poklicne usposobljenosti, resnih 

telesnih in/ali duševnih okvar ter socialne prikrajšanosti. Za take posameznike je 

značilno, da velik del življenja čakajo na delo ali pa sploh ostanejo brezposelni. Možnosti, 

da se zaposlijo, so pogosto v celoti odvisne od posebnih ukrepov politike zaposlovanja, 
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kot so usposabljanje, prilagajanje delovnih mest in opreme, subvencioniranje plač in delo 

v posebnih delavnicah. Ker je dolgotrajna brezposelnost povezana z gospodarskimi cikli, 

se v času recesije trajanje brezposelnosti podaljšuje, v času prosperitete pa krajša.  

 

Dolgotrajna brezposelnost pušča posledice na samopodobi, stopnji samospoštovanja in 

obvladljivosti življenja, meni Rapuš Pavel (2005a). Prav tako skrha samospoštovanje in 

življenjsko vizijo, manjša ugled ter povzroči psihične posledice. Pomeni izgubo socialnih 

in delovnih veščin, vpliva na psihofizične sposobnosti in zdravje dolgotrajno brezposelne 

osebe ter jih oddaljuje od trga dela. Dolgotrajna brezposelnost praviloma zmanjšuje 

človeški kapital in posameznikove možnosti za ponovno zaposlitev (Čelebič, 2009a). S 

podaljševanjem brezposelnosti se čakajočim zmanjšuje njihova samozavest in upanje na 

zaposlitev. Intenzivnost iskanja dela se zato zmanjša, kar se pogosto interpretira kot 

nepripravljenost za delo (Sinfield, 1981). Čim dlje je posameznik brezposeln, tem manjša 

je verjetnost, da se ponovno zaposli. Posameznik razvije odklonilen odnos do dela kot 

obrambni mehanizem pred zavrnitvijo (Ule, 2000).  

 

Negativne posledice dolgotrajne brezposelnosti so za posameznika in za družbo v celoti 

tako socialne kot tudi ekonomske. Pri posamezniku povečujejo socialno stigmo, vplivajo 

na zmanjševanje kompetenc, manjšo motivacijo in ustvarjajo večjo možnost za pojav 

zdravstvenih težav. Dolgotrajno brezposelni imajo zato manjše možnosti za zaposlitev. 

Zaskrbljujoče je, da narašča število brezposelnih oseb, ki so izrazito dolgotrajno 

brezposelne, torej neuspešno iščejo zaposlitev že 2 leti ali več.  

 

Med dolgotrajno brezposelnimi so najbolj izpostavljeni starejši, nižje izobraženi, osebe s 

poklicno izobrazbo, osebe z visokošolsko izobrazbo in osebe s poklici za preprosta dela 

(Kajzer idr., 2008). Iz podatkov ZRSZ, Bras (2010) ugotavlja, da so dolgotrajno 

brezposelni v večji meri izpostavljeni mladi, ki so na prehodu iz izobraževanja v 

zaposlitev, starejši, ki ob izgubi zaposlitve težje najdejo novo zaposlitev zaradi manjše 

sposobnosti prilagajanja, ženske, ki se vračajo po (starševski) odsotnosti. Starejši 

brezposelni načeloma med delodajalci veljajo za manj zaželene, predvsem zaradi manjše 

prilagodljivosti in prožnosti, v mnogih primerih pa imajo še neprimerno izobrazbo in niso 

pripravljeni sprejemati novih znanj. Delodajalci se jim prav tako izogibajo zaradi visokih 

stroškov zaposlovanja (dodatki na delovno dobo, starejši so varovana kategorija). Zato je 

izobraževanje starejših ključnega pomena pri odzivanju na socialno izključenost.  
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Naraščanje števila dolgotrajno brezposelnih je v EU ena ključnih težav na trgu dela. V 

Sloveniji se kaže že vse od osamosvojitve, vendar se po regijah razlikuje. Neenakomeren 

razvoj regij je pripeljal do bolj razvite Zahodne Slovenije in manj razvite Vzhodne 

Slovenije (prim. Ivančič idr., 2011). Po podatkih ZRSZ (2015) so prebivalci Vzhodne 

Slovenije v primerjavi s prebivalci Zahodne Slovenije nižje izobraženi, povprečna starost 

prebivalcev je višja, naravni prirast je negativen, tako povprečna bruto kot tudi neto plača 

sta nižji, regionalni bruto domači proizvod na prebivalca je v Vzhodni Sloveniji precej 

manjši. 

 

Dolgotrajna brezposelnost se je po osamosvojitvi Slovenije (ZRSZ, 2015) konstantno 

gibala okoli 50 % glede na celotno število evidentirane brezposelnosti. Vrh je dosegla v 

letu 1999, ko je bilo v evidenci ZRSZ prijavljenih kar 63,7 % dolgotrajno brezposelnih. 

Čeprav so to bila leta ugodnih gospodarskih razmer v Sloveniji, kajti brezposelnost se je 

začela zmanjševati, so se zaposlovale večinoma osebe s krajšim časom trajanja 

brezposelnosti, ostale pa so prešle med dolgotrajno brezposelne. Najnižji delež 

dolgotrajno brezposelnih ZRSZ (2015) beleži v letu 2009 zaradi obsežnega priliva v 

evidenco brezposelnih oseb zaradi številnih stečajev in posledično množičnih odpuščanj, 

ki so posledica svetovne gospodarske krize iz leta 2008. 

 

Iz Razpredelnice 3 je razvidno, da je povprečno število dolgotrajno brezposelnih 

naraščalo vse od osamosvojitve naprej in v letu 1998 doseglo vrh, nato pa se je 

postopoma zmanjševalo do leta 2009, ko je bilo dolgotrajno brezposelnih najmanj v 

celotni zgodovini samostojne Slovenije. Od leta 2010 se število zopet povečuje. 

 

Razpredelnica 3: Dolgotrajno brezposelne osebe glede na trajanje brezposelnosti 

Trajanje 

brezposelnosti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I-III 

2015 

Dolgotrajno BO 36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 61.095 

          12-23 mesecev 13.562 11.438 11.700 22.014 22.818 23.779 21.407 24.455 23.654 

24-35 mesecev 7.328 6.079 5.762 6.606 11.717 11.528 11.525 10.706 11.634 

3-4 leta 7.177 6.545 6.023 6.090 7.241 10.866 12.827 12.658 12.263 

5-7 let 4.314 4.367 4.309 4.237 4.380 4.760 5.325 7.551 8.864 

8 let ali več 4.113 3.905 3.694 3.803 4.018 4.223 4.271 4.488 4.681 

Vir: ZRSZ (2015) 
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Slika 3: Delež dolgotrajno brezposelnih 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

 

Slika 4: Struktura dolgotrajno brezposelnih oseb po spolu 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Po podatkih ZRSZ (2015) je bilo v Sloveniji pred svetovno gospodarsko krizo v letu 2008 

med dolgotrajno brezposelnimi več žensk kot moških. Veljalo je, da so na splošno 

brezposelne in tudi dolgotrajno brezposelne bolj pogosto ženske, predvsem zaradi svoje 

materinske vloge, zaradi česar so tudi delodajalci raje zaposlovali moške (prim. Vertot, 
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2009; Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar, 2006). Razlika v deležih med spoloma v 

dolgotrajni brezposelnosti je bila npr. v letu 2007 še precejšnja, potem pa se je začela 

zniževati. Proti koncu leta 2008 ter v letih 2009 in 2010 so zaradi slabih gospodarskih 

razmer in stečajev, ki so sledili, množično odpuščala podjetja predvsem na področju 

predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in prometa, kjer so v precejšnji meri zaposleni 

moški. S tem se je delež med spoloma v dolgotrajni brezposelnosti obrnil in je med 

dolgotrajno brezposelnimi večji delež moških kot žensk, kar se nadaljuje vse do danes, 

vendar se deleža zelo približujeta.  

 

Po podatkih ZRSZ (2015) velja, da so dolgotrajni brezposelnosti v večji meri kot druge 

starostne skupine podvrženi starejši. Le-ti so glede na mnenje delodajalcev manj 

fleksibilni kot mladi, motivacija za delo z leti upada in velika je verjetnost, da formalno 

znanje, ki so ga pridobili v preteklosti, ni več skladno z današnjimi razmerami na trgu 

dela, pripravljenost za nova znanja pa je večinoma manjša (prim. Malačič, 2006). Na 

drugi strani pa se delodajalci zaposlovanju starejših oseb izogibajo zaradi previsokih 

stroškov, povezanih z zaposlovanjem le-teh. V devetdesetih letih se je problem 

brezposelnosti starejših omejeval s predčasnimi upokojevanji, danes pa to ni več možno 

tudi zaradi višanja starostne meje za upokojitev. 

 

Razpredelnica 4: Število dolgotrajno brezposelnih oseb po starosti 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 I-III 

2015 

DBO 36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 61.095 

Starost 

         15-24 let 2.482 1.493 1.539 2.508 2.639 2.370 2.414 2.847 2.989 

25-29 let 4.185 2.972 2.925 4.604 5.372 5.374 5.231 6.123 6.555 

30-39 let 6.650 5.306 5.306 8.153 9.921 10.738 11.495 12.802 13.514 

40-49 let 9.174 7.943 7.535 10.148 11.327 11.752 12.288 12.921 13.261 

50 let in več 14.003 14.619 14.182 17.339 20.916 24.924 23.927 25.164 24.776 

Vir: ZRSZ (2015) 
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Slika 5: Struktura dolgotrajno brezposelnih oseb po starosti 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Glede na starostno strukturo dolgotrajno brezposelnih je iz Razpredelnice 4 razvidno, da 

je največji delež oseb starih 50 let ali več. Od leta 2007 do leta 2015 se je najbolj 

povečalo število dolgotrajno brezposelnih oseb iz starostne skupine od 30 do 39 let. Od 

predkriznega obdobja narašča tudi število dolgotrajno brezposelnih, starih 50 let ali več. 

To število se je le nekoliko zmanjšalo le v letih 2009 in 2013. Z leti se povečuje število 

brezposelnih iz drugih starostnih skupin, kar je posledica zviševanja števila vseh 

brezposelnih. Rast ni tako očitna kot pri prej omenjenih dveh starostnih razredih. S 

starostjo se povečuje tudi tveganje za prehod v dolgotrajno brezposelnost. Starejši so v 

primeru dolgotrajne brezposelnosti v še posebej nezavidljivem položaju, iz dveh 

razlogov. Delodajalci jih neradi zaposlujejo zaradi zakonodaje na področju delovnih 

razmerij in obveznih stroškov pri zaposlovanju starejših. Veščine in kompetence starejših 

pa tudi ne sledijo hitrim spremembam na trgu dela v tolikšni meri kot, sledijo le-te pri 

mlajših (Kajzer, 2008; Kajzer idr., 2008). 

 

Izključno starejšim brezposelnim osebam so bili v teh letih namenjeni trije programi 

subvencionirane zaposlitve: Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb v letu 

2008 (do 2009), Program »50plus« v letu 2013 in Delovna vključenost starejših oseb v 

letu 2014, s pomočjo katerih se je zaposlilo 1.652 oseb. Javni sklad za razvoj kadrov in 

štipendije pa je v letih 2012–2015 izvajal tudi program Usposabljanje in izobraževanje 
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zaposlenih, ki je bil namenjen usposabljanju v podjetjih za zaposlene, stare 50 let in več 

(MDDSZ, 2015).  

 

Da bi spodbudili zaposlovanje in povečali zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb starih 

50 let in več, motivirali delodajalce za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb ter 

odpravljali predsodke povezane z njihovim zaposlovanjem, je dne 27. 5. 2013 ZRSZ 

objavil Javno povabilo »50plus«. Cilj javnega povabila je bil spodbujanje zaposlovanja 

ciljne skupine oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev v višini 8.000,00 EUR za polni 

delovni čas, za obdobje 18 mesecev po predhodnem enomesečnem usposabljanju na 

delovnem mestu. Ciljna skupina na javnem povabilu »50plus« so bile osebe s statusom 

brezposelne osebe, stare 50 let in več, ki so bile vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb. Po statističnih podatkih ZRSZ (MDDSZ, 2013) je bilo v okviru 

javnega povabila »50plus« od 27. 5. 2013 do 31. 12. 2013 sklenjenih 672 pogodb z 

brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, kar predstavlja 87,2 % glede na planiranih 770 

vključitev. V enakem obdobju je bilo sklenjenih 285 pogodb z brezposelnimi ženskami iz 

ciljne skupine, kar predstavlja 67,3 % glede na planiranih 55 % oziroma 423 vključitev 

žensk. Glede na skupno število vseh oseb, vključenih v program, je delež vključenih 

žensk 42,4 %. Od vseh sklenjenih pogodb z osebami ZRSZ (MDDSZ, 2013) je bilo: 574 

(85 %) vključenih z izobrazbo ISCED 2 oziroma ISCED 3, od tega je bilo 247 (43 %) 

žensk, 477 (71 %) dolgotrajno brezposelnih oseb, od tega je bilo 219 (46 %) žensk, 259 

(38 %) starih od 55 do 64 let, od tega je bilo 88 (34 %) žensk in 47 (7 %) invalidnih oseb, 

od tega je bilo 15 (32 %) žensk.  

 

V preteklosti je bila glavno merilo za uspešnost pri iskanju zaposlitve izobrazba. Višjo 

izobrazbo je posameznik imel, lažje je prišel do zaposlitve. Med dolgotrajno 

brezposelnimi je čedalje več tudi visoko izobraženih oseb, čeprav dolgotrajna 

brezposelnost predstavlja največjo težavo osebam z nizko ravnjo izobrazbe. Med izredno 

dolgotrajno brezposelnimi osebami je pričakovano največ takih, ki imajo samo 

osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo, hkrati pa je tudi ena desetina takih, ki ima terciarno 

izobrazbo. Ignjatović (2002b) ugotavlja, da je problem dolgotrajne in strukturne 

brezposelnosti povezan predvsem z izobraževalnim sistemom. Izobraževalni sistem s 

svojim delovanjem ustvarja določeno izobrazbeno strukturo delovne sile, ki vpliva na 

njeno usklajenost z zahtevami gospodarstva. Po njegovem mnenju je izobraževalni sistem 

v preteklih letih stežka sledil hitrim gospodarskim spremembam (prestrukturiranje 
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gospodarstva, ki sproža zahteve po drugačnem znanju in spretnostih delovne sile), kar je 

vplivalo na naraščanje razlik med zahtevnostjo delovnega mesta na eni strani ter 

izobrazbeno strukturo delovne sile, še posebno brezposelnih, na drugi strani. Svetlik 

(1985) opozarja, da gre pri selekciji zaposlitev v prvi vrsti za kriterij izobrazbe oziroma 

kvalificiranosti in delovnih izkušenj, v želji po minimaliziranju tveganja pa delodajalci 

vse bolj ocenjujejo tudi določene osebnostne lastnosti, kot so zanesljivost, prizadevnost 

itd. 

 

V zadnjih letih, ko se je število diplomantov povečalo, se je povečala tudi brezposelnost 

terciarno izobraženih oseb. Spremembe na trgu dela so povzročile, da so poleg same 

izobrazbe zelo cenjene tudi pridobljene izkušnje in neformalna znanja (prim. Ivančič idr., 

2011; Flere in Tavčar Kranjc, 2011; Klanjšek in Lavrič, 2011; Klanjšek, 2011; Vertot, 

2009). V primerjavi s časom pred krizo se je do leta 2014 najbolj povečalo število 

dolgotrajno brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo, vendar še vedno v tej skupini 

prevladujejo osebe z osnovnošolsko izobrazbo. Iz podatkov ZRSZ (2015) je razvidno, da 

se z naraščanjem ravni izobrazbe število dolgotrajno brezposelnih zmanjšuje. Delež oseb 

z nižjo in srednjo poklicno izobrazbe ter delež oseb s srednjo tehniško, strokovno in 

splošno izobrazbo se od leta 2007 ni bistveno spreminjal. Iz Razpredelnice 5 je razvidno, 

da število oseb z osnovno šolo ali manj med dolgotrajno brezposelnimi narašča, Slika 6 

pa kaže, da delež le-teh pada že vse od leta 2008 naprej, ker se delež terciarno izobraženih 

vztrajno veča.  

 

Razpredelnica 5: Število dolgotrajno brezposelnih oseb po izobrazbi 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 I-III 

2015 

DBO 36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 61.095 

          Izobrazba 

         OŠ ali manj 14.491 13.094 12.732 16.332 18.294 19.219 18.654 19.433 19.747 

nižja, srednje poklicna 10.863 9.840 9.737 13.541 15.620 17.318 17.383 18.273 18.163 

srednja teh., strokovna, 

splošna 8.314 6.921 6.618 9.361 11.439 12.607 12.748 14.451 14.968 

visokošolska I., II. in III. st. 2.826 2.479 2.400 3.517 4.821 6.014 6.570 7.700 8.218 

Vir: ZRSZ (2015) 
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Slika 6: Število dolgotrajno brezposelnih oseb po izobrazbi 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Glede na to, da se je v zadnjih letih število diplomantov povečalo, s tem se je povečala 

tudi brezposelnost terciarno izobraženih oseb, je ZRSZ v letih 2009 in 2010 izvedel dva 

javna razpisa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev 

diplomantov/Absolvent – aktiviraj in zaposli se!« (objavljen v Ur. l. RS št. 69, dne 

4. 9. 2009). Namen javnega razpisa je bilo aktiviranje študentov v času absolventskega 

staža z vključitvijo v usposabljanje na delovnem mestu in s tem pridobitev znanj in veščin 

za lažjo vključitev v delo ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo 

subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za 6 mesecev. V skladu z javnim razpisom 

se je program izvajal po pravilu 6+6+6, kar pomeni, da so bili udeleženci v usposabljanje 

vključeni največ 6 mesecev in v kolikor so v roku 6 mesecev po uspešno zaključenem 

usposabljanju na delovnem mestu diplomirali, so jih delodajalci s pomočjo subvencije, v 

višini 2.700.000 EUR zaposlili za 6 mesecev, za poln delovni čas. Cilj programa je bilo 

izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu 

dela, posredno. Prav tako je bil cilj programa vključiti 600 oseb iz ciljne skupine, od tega 

330 (55 %) žensk ter ohraniti 30 % vključenih v zaposlitvi 12 mesecev po zaključku 

programa. Program je posredno prispeval tudi h krajšanju časa študija, povezovanju 

gospodarstva in izobraževalne sfere, preprečevanju prehoda mladih v odprto 

brezposelnost, učinkovitejšemu vključevanju diplomantov na trg dela in ustvarjanju ter 

krepitvi socialne mreže za diplomante. Izbrani izvajalci (delodajalci) so izhajali zlasti iz 
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strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Usposabljanje na delovnem mestu so 

izvajali na primerni ravni in smeri izobrazbe, ki naj bi jo udeleženci pridobili po 

zaključku študija. Največ zaposlitev v program je bilo realiziranih na delovnih mestih 

pravnik (24), projektni menedžer (22), programer (11), ekonomist (8), informatik in 

računalnikar (8), po (7) gradbenik, komercialist za prodajo, prevajalec in tehnolog 

strojništva. V skladu s programom, ZRSZ (2010; MDDSZ, 2009) spremlja ohranitev 

zaposlitev tudi 12 mesecev po zaključku trajanja subvencionirane zaposlitve. V okviru 

programa je 147 udeležencev zaključilo usposabljanje na delovnem mestu, diplomiralo in 

se zaposlilo za najmanj 6 mesecev za poln delovni čas. Med temi je bilo pri 89 

udeležencih (60 %) možno ugotoviti ohranitev zaposlitve tudi po enem letu od preteka 

subvencionirane zaposlitve. 

 

V Sloveniji se je v letu 2014 začel izvajati načrt Jamstvo za mlade 2014–2015, kjer poleg 

starostne skupine 15–24 let vključujejo tudi mlade, stare 25–29 let, saj je velik del mladih 

vključenih v terciarno izobraževanje, zato se povečuje stopnja brezposelnosti predvsem v 

starostni skupini 25–29 let, torej po izhodu iz izobraževanja na trg dela. V Izvedbenem 

dokumentu Jamstva za mlade 2014–2015 se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da 

bodo mladim brezposelnim osebam v roku štirih mesecev po začetku brezposelnosti 

ponujeni zaposlitev, nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje. Brezposelni mladi z 

vključitvijo v ukrepe Jamstva za mlade pridobijo priložnost, da so aktivni, da pridobijo 

nova znanja in veščine, da nadgradijo svoje znanje s praktičnimi izkušnjami in da se lažje 

zaposlijo. Primerjava mladih, vključenih v Jamstvo za mlade, z ostalimi brezposelnimi 

pokaže, da so le-ti med drugim dobili tudi 40 % več napotnic za prosta delovna mesta in 

kar desetkrat več srečanj z delodajalci (MDDSZ, 2015). 

 

Posebej ranljiva skupina na trgu dela so invalidi, predvsem zaradi neenakosti, ki so jim 

izpostavljeni na trgu dela in jih druge skupine brezposelnih ne občutijo. Čim oseba 

pridobi formalno oznako invalidnosti, se ji možnosti za zaposlitev močno zmanjšajo. 

Delež invalidov med dolgotrajno brezposelnimi osebami je višji od deleža invalidov v 

celotni brezposelnosti. Število invalidov med dolgotrajno brezposelnimi osebami od leta 

2007 narašča, saj je naraščala tudi skupna brezposelnost, medtem ko delež niha, vrh je 

dosegel v letu 2009 (ZRSZ, 2015).  
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Razpredelnica 6: Invalidi med dolgotrajno brezposelnimi osebami 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I-III 

2015 

Invalidi 7.031 8.003 8.502 9.833 11.946 13.787 14.184 14.293 14.479 

     delež 19,3 24,8 27,0 23,0 23,8 25,0 25,6 23,9 23,7 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Delež dolgotrajno brezposelnih oseb se je v letu gospodarske krize močno znižal zaradi 

priliva novo prijavljenih v evidenco brezposelnih, nato pa zopet začel naraščati. 

Posledično se je povečeval tudi delež dolgotrajno brezposelnih v skupnem odlivu. Število 

odjav dolgotrajno brezposelnih oseb iz evidence brezposelnih pri ZRSZ predstavlja okoli 

tretjino vseh odjav (razen v letu 2009 in 2010 je bil ta delež nižji). 

 

 

 

Slika 7: Število odjav iz evidence brezposelnih pri ZRSZ 

Vir: ZRSZ (2015) 
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Slika 8: Odjave dolgotrajno brezposelnih oseb iz evidence brezposelnosti po razlogu odjave 

Vir: ZRSZ (2015). 

 

 

Najpogostejši razlog odjave po podatkih ZRSZ (2015) je zaposlitev oziroma 

samozaposlitev, podobno kot v skupnem odlivu vseh brezposelnih, vendar je med 

dolgotrajno brezposelnimi ta delež precej nižji. Pri dolgotrajno brezposelnih je drugi 

najpomembnejši razlog odjave prehod v neaktivnost; s tem razlogom se jih je odjavilo v 

letu 2014 kar 24,5 % dolgotrajno brezposelnih, medtem ko je bil ta delež med vsemi 

odjavljenimi le 11,7 %. Večina dolgotrajno brezposelnih status neaktivnega pridobi v 

največji meri zaradi upokojitev, v manjši meri pa tudi zaradi pridobitve starševskega 

nadomestila ter prehoda v formalno izobraževanje. Zaradi kršitve obveznosti je ZRSZ v 

letu 2014 odjavil 12,1 % dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je nekoliko več kot v 

skupnem odlivu (11,5 %) (Slika 8). 

 

Najpogostejši razlog, zaradi katerega so se dolgotrajno brezposelne osebe pred enim 

letom ali več prijavljale v evidenco dolgotrajno brezposelnih, je iztek zaposlitve za 

določen čas, ki je tudi sicer najbolj pogost razlog prijave v evidenco brezposelnih pri 

ZRSZ (2015) vseh na novo prijavljenih brezposelnih oseb. Med pogostejšimi razlogi 

prijav v evidenco brezposelnih so še stečaji in trajni presežki ter iskanje prve zaposlitve. 

Enako kažejo podatki tudi za dolgotrajno brezposelne osebe.  
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Slika 9: Delež dolgotrajno brezposelnih oseb v celotni brezposelnosti 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Iz slike 9 je razvidno, da ima Slovenija v primerjavi z drugimi članicami EU 

nadpovprečno visok delež dolgotrajno brezposelnih oseb (ZRSZ, 2015). Po anketi o 

delovni sili je bil v letu 2014 delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji 54,5 %, medtem 

ko je evropsko povprečje za 4,9 % nižje in znaša 49,5 %. Najnižje deleže dolgotrajno 

brezposelnih imajo severnoevropske države (Švedska, Finska in Danska). Razlika v 

deležih med Slovenijo in Švedsko, ki ima najmanjši delež dolgotrajno brezposelnih, je v 

letu 2014 znašala kar 35,6 %. Na drugi strani pa daleč najvišji delež dolgotrajno 

brezposelnih med vsemi brezposelnimi v letu 2014 beležita Grčija (73,5 %) in Slovaška 

(70,2 %). 
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2.1.3.2 Posredovanje in zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb 

 

 

ZUTD (2010) določa, da se posredovanje zaposlitve izvaja z namenom usklajevanja 

ponudbe in povpraševanja po delavcih na trgu dela v Sloveniji in ostalih državah EU, 

EGP in v Švicarski konfederaciji. Posredovanje zaposlitve obsega aktivnosti iskanja 

primerne ali ustrezne zaposlitve iskalcu zaposlitve in napotitev iskalca zaposlitve k 

delodajalcu ter aktivnosti iskanja ustreznega ali primernega delavca za delodajalca. 

Storitev se izvaja ob upoštevanju izobrazbe ali poklica, delovnih izkušenj in 

usposobljenosti iskalca zaposlitve. V skladu z ZUTD (prav tam) ZRSZ zagotavlja 

posredovanje zaposlitve tako brezposelnim osebam kot tudi delodajalcem z namenom 

pravočasnega kritja potreb po zaposlitvi delavca. Z naraščanjem števila brezposelnih oseb 

in zmanjšanja števila prostih delovnih mest se je konkurenca med brezposelnimi osebami 

še okrepila. ZRSZ (2015) dolgotrajno brezposelne osebe prednostno posreduje na prosta 

delovna mesta, za katera izpolnjujejo razpisne pogoje. Veliko aktivnosti, s katerimi želi 

predstaviti njihovo pripravljenosti in motiviranosti za zaposlitev, nameni tako pripravam 

oseb na zaposlitvene razgovore kot tudi pripravi predstavitvenih vizitk in življenjepisov. 

Za namene posredovanja zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb je ZRSZ razvil tudi 

nove oblike sodelovanja z delodajalci, kot so: mini zaposlitveni sejmi, hitri zmenki in 

predstavitve prostih delovnih mest.  

 

Razpredelnica 7: Posredovanje in zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v letih od 2012–2014 

  2012 2013 2014 

  Vsi DBO 

% 

DBO Vsi DBO 

% 

DBO Vsi DBO 

% 

DBO 

Napotnice na PDM 110.385 32.974 30 % 88.571 29.459 33 % 101.376 39.547 39 % 

Obvestila o PDM 52.268 11.984 23 % 37.608 8.444 22 % 42.399 9.386 22 % 

Zaposlitve 58.320 12.558 19 % 65.054 12.518 19 % 73.950 18.419 25 % 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

 

Iz Razpredelnice 7 je razvidno, da se je v letu 2014 število napotitev in zaposlitev 

dolgotrajno brezposelnih povečalo v primerjavi z leti 2013 in 2012, kar ZRSZ (2015) 

delno pripisuje tudi intenziviranju dela z delodajalci z vzpostavitvijo Pisarn za 

delodajalce. 
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2.1.4 Vrste brezposelnosti 

 

 

Brezposelnost Kavar-Vidmar (1993) deli glede na vzrok nastanka in posledice, ki jih 

povzroča. Dodaja, da je najtežja množična brezposelnost, ki nastopa v obdobjih 

gospodarskih kriz. Najpogostejši vzroki za brezposelnost so problemi v družini, fizična 

ali psihična nezmožnost opravljanja dela ter vplivi družbe. Svetlik in Trbanc (1991, str. 3, 

4) delita populacijo brezposelnih v več zaposlitvenih kategorij:  

 

 registrirano brezposelni so iskalci zaposlitve, ki so prijavljeni pri službi za 

zaposlovanje, 

 neregistrirano brezposelni so osebe, ki so v zadnjem mesecu aktivno iskale 

zaposlitev ali samozaposlitev, pa niso niti zaposlene ali samozaposlene, niti 

prijavljene pri službi za zaposlovanje, 

 latentno brezposelne so osebe, ki niso niti zaposlene ali samozaposlene, niti 

odkrito brezposelne, a bi se bile pod določenimi pogoji pripravljene zaposliti. 

 

Glede na vzroke Svetlik (1985) ugotavlja naslednje vrste brezposelnosti: 

 

– Prostovoljno brezposelnost pripisuje svobodni volji posameznika. Koncept 

prostovoljne brezposelnosti se je danes razširil s področja plač na delovne pogoje, 

prekvalifikacije, selitve itd. Delavci niso pripravljeni delati za normalne plače ali 

niso pripravljeni sprejeti dela za nižjo plačo, kot se jim zdi ustrezna. V to 

kategorijo prav tako sodijo tudi tisti, ki se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so 

prosta delovna mesta, ki se nočejo prekvalificirati ali se jim zdi njihova izobrazba 

previsoka za ponujeno delovno mesto (Hlača, 1995; Rapuš Pavel, 2005a). Čim 

bolj je oseba pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti 

delovnega mesta od doma in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj 

neprostovoljna je njena brezposelnost (Brittan, 1975). Svetlik (1985) povezuje 

koncept prostovoljne brezposelnosti tudi z razmeroma visokim življenjskim 

standardom, ki omogoča ustvarjanje prihrankov, z zavarovanjem za primer 

brezposelnosti, aktivnostmi izven formalne ekonomije in raznimi oblikami 

socialne pomoči, ki omogočajo posamezniku, da brez velikega tveganja za nekaj 
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časa pobegne iz obstoječega produkcijskega sistema. Prav te različne oblike 

pomoči, ki so je deležni brezposelni, spodbujajo posameznike in jim omogočajo, 

da zapustijo delo, se ne zaposlujejo in so bolj izbirčni pri iskanju nove zaposlitve. 

 

– Tehnološka brezposelnost, za katero meni, da nastaja glede na povpraševanje po 

delovni sili. Kaže se v prodiranju novih tehnologij na tradicionalna proizvodna 

področja in v izrivanju delovne sile s teh področij. Tehnološka brezposelnost je 

torej posledica novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje delovnih 

mest in na spremembe v njihovi strukturi. Temu sledi zmanjševanje zaposlovanja 

oziroma odpuščanje zaposlenih. Do izrazito težkih posledic pri zaposlovanju pride 

v primerih, ko nova tehnologija zamenja staro in se tako poveča produktivnost 

dela, hkrati pa ne omogoča kreiranja novih delovnih mest. Tehnološka 

brezposelnost torej nastaja zaradi inovacij, uvajanja novih tehnologij in se ne 

ponavlja več ciklično, temveč postaja zaradi hitrega razvoja trajna.  

 

– Odkrita brezposelnost predstavlja aktualno ponudbo delovne sile. Kakšne vrste je 

odkrita brezposelnost, pa je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem 

in aktualno ponudbo delovne sile, torej od števila in vrste prostih delovnih mest na 

eni strani ter od števila in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi strani. Odkrito 

brezposelnost Svetlik (1985) razdeli na: 

– Frikcijsko brezposelnost, ki nastaja kot posledica slabega odziva trga delovne 

sile na spremembe, slabega pretoka informacij o prostih delovnih mestih in o 

iskalcih zaposlitve (Ehrenberg in Smith 2002; Svetlik, 1985). Prav tako nastaja 

kot prostovoljna odločitev iskalcev zaposlitve, da se ne bodo zaposlili in bodo 

še naprej izbirali med delovnimi mesti, torej kot posledica časovnega zamika 

med začetkom iskanja zaposlitve ter pridobitvijo le-te. Najpogosteje se pojavi 

med mladimi, ki iščejo prvo zaposlitev ter odpuščenimi delavci, ki iščejo novo 

zaposlitev. Ponavadi traja kratko obdobje. Frikcijska brezposelnost nastaja 

tudi zaradi sezonskih gibanj in občasnih sprememb v proizvodnji, na katere trg 

delovne sile ne reagira dovolj hitro. Kakor hitro se posameznik odloči in začne 

iskati zaposlitev, je do takrat, ko jo najde, brezposeln (Bagon idr., 1991). 

Frikcijska brezposelnost navadno ne povzroča družbenih napetosti, ocenjuje se 

kot normalna in sprejemljiva. Čeprav jo je mogoče omejevati, je vendarle 

nujna posledica delovanja delovne sile.  
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– Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se kaže kot premajhno 

povprašane po blagu (Keynes, 1956) oziroma presežek ponudbe delovne sile 

nad povpraševanjem delovnih mest (Haralambos in Holborn, 1999). Za vse, ki 

bi želeli delati, je premalo prostih delovnih mest. Ta brezposelnost se lahko 

pojavlja le občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarstev ter je posledica 

gospodarske recesije in zato izgine hkrati z oživljanjem gospodarske rasti. To 

je primer ciklične brezposelnosti. Premajhno povpraševanje se lahko pojavlja 

tudi v času gospodarskega razcveta. Ni odvisno le od gospodarskih ciklov in 

traja daljše časovno obdobje. Takšno stanje zasledimo v številnih razvitih, 

predvsem pa nerazvitih državah. Nastopi zaradi visokega naravnega prirastka 

prebivalstva, deagrarizacije, zaradi drugih nenadnih povečanj delovne sile, 

zaradi neustrezne strukture investicij, hitrega tehnološkega razvoja in zaradi 

drugih podobnih razlogov. V tem primeru gre za brezposelnost zaradi 

neskladne rasti. 

– Strukturna brezposelnost je posledica neprilagojenosti strukture ponudbe in 

povpraševanja po delu. Najpogosteje gre za razlike med ponudbo in 

povpraševanjem po delavcih z določeno ravnjo izobrazbe, meni Križanič 

(2002), oziroma se pojavljajo presežki enih in pomanjkanje drugih poklicev 

(Ehrenberg in Smith, 2002; Bagon idr., 1991). Delovne sposobnosti iskalcev 

zaposlitve ne ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest ali pa delovna mesta 

niso prilagojena sposobnostim ljudi. Pogosto je vzrok za ta tip brezposelnosti 

hiter tehnološki razvoj, ki spremeni razmerje iskanih kadrov. Na strukturno 

brezposelnost manj pogosto vplivajo spol, rasa, narodnost ali pa preference 

oziroma želje brezposelnih po specifični zaposlitvi. Strukturna brezposelnost 

predstavlja največji problem za države, ki se z njo spopadajo, saj je 

dolgotrajna ter lahko prizadene cele generacije ljudi. Navadno vodi v številne 

družbene spore, je neprostovoljna, dolgotrajna in težko obvladljiva. Odpravlja 

se z aktivno zaposlitveno politiko, zlasti prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo 

brezposelnih. Ti ukrepi so učinkoviti, če ni brezposelnost posledica drugih 

vzrokov, zlasti premajhne ravni gospodarske dejavnosti. 

 

– Prikrita brezposelnost, v katero sodijo tiste osebe, ki same nočejo biti bolj 

produktivno zaposlene ali dalj časa zaposlene, in osebe, ki so delovno sposobne, 

niso zaposlene ter aktivno ne iščejo zaposlitve, pa bi se vendar želele zaposliti. 
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Svetlik (prav tam) jih imenuje podzaposleni in latentno zaposleni. Podzaposlenost 

se pojavlja med zaposlenimi delavci zaradi neustrezne organizacije dela, 

strukturnih neskladij v sferi zaposlitve in zaradi premajhnega povpraševanja. 

Podzaposlene ali delno brezposelne so tiste osebe, ki so torej zaposlene ali 

samozaposlene, vendar bi želele delati več ali na zanje bolj primernih delovnih 

mestih. Latentno brezposelni niso zaposleni, ne iščejo več zaposlitve ali pa to 

iskanje ni nikjer registrirano, vendar so se pripravljeni takoj ali pa pod določenimi 

pogoji zaposliti. Prikrita brezposelnost nastaja zaradi apatije do trga dela, zaradi 

zakonskih omejitev zaposlovanja in zaradi osebnih in družinskih razmer.  

 

Razpredelnica 8: Vrste brezposelnosti po vzrokih in kriterijih razločevanja 

VRSTA  VZROK KRITERIJI 

RAZLOČEVANJA 

Frikcijska brezposelnost Prilagajanje na trgu delovne sile Pokritost z ustreznimi delovnimi 

mesti 

Strukturna brezposelnost Neprilagojenost na trgu delovne 

sile 

Pokritost z neustreznimi 

delovnimi mesti 

Ciklična brezposelnost Ciklično premajhno 

povpraševanje 

Variabilna nepokritost s prostimi 

delovnimi mesti 

Brezposelnost zaradi 

neskladja rasti 

Stalno premajhno povpraševanje Stabilna nepokritost s prostimi 

delovnimi mesti 

Podzaposlenost Neustrezna organizacija dela, 

strukturna neskladja in premajhno 

povpraševanje 

Neustrezna uporaba delovne sile 

Latentna brezposelnost Apatija do trga delovne sile, 

neurejene osebne in družinske 

razmere, zakonske omejitve 

Pasiven odnos do iskanja 

zaposlitve in pripravljenost za 

zaposlitev pod določenimi 

pogoji.  

Vir: Svetlik (1985, str. 60) 
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Razpredelnica 9: Vrste brezposelnosti 

O
D

K
R

IT
A

 Brezposelnost kot posledica trga 

delovne sile 

Frikcijska brezposelnost 

Strukturna brezposelnost 

Brezposelnost zaradi premajhnega 

povpraševanja 

Ciklična brezposelnost 

Brezposelnost zaradi neskladja rasti 

P
R

IK
R

IT
A

 

 

 

Podzaposelnost 

Ne dovolj produktivno zaposleni 

Neprostovoljno delno zaposleni 

Zaposleni na neustreznih delovnih mestih 

Vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja 

 

Latentna brezposelnost 

Zaposleni v tujini 

Apatični delavci 

Delavci, ki bi se zaposlili pod določenimi pogoji 

Vir: Svetlik (1985, str. 62) 

 

 

2.1.5 Psihosocialne posledice brezposelnosti 

 

 

»Psihološko gledano človek »ne more preživeti v svetu, ki je za njega nesmiseln«; pri tem 

je »izguba ali pomanjkanje življenjskega smisla najbrž splošni skupni imenovalec vseh 

oblik motenj razpoloženja, bolečine, bolezni, izgub, neuspeha, obupa, razočaranja, 

smrtnega strahu ali golega dolgčasa – vse to vodi do prepričanja, da je življenje 

nesmiselno« (Kociper, 2005, str. 10). 

 

Stanje brezposelnosti za posameznika predstavlja dražljaj, ki bistveno vpliva na njegovo 

vedenje in doživljanje, posledično pa to vpliva na njegovo mentalno in telesno zdravje 

(Bratina, 1992). Zaradi generalizacije brezposelnosti in procesnega nastanka trajne 

brezposelnosti posameznik počasi internalizira zunanje vzroke in transformira sistemske 

probleme v notranji poraz (Beck, 2001). Ohranjanje psihofizične kondicije je za 

brezposelne ključnega pomena ter predstavlja prvi korak k normalizaciji situacije (Pačnik, 

1995). Zdravje je pomemben individualen življenjski cilj oziroma projekt, saj med 

vrednotami v raziskavah Mladina 2000 in Mladina 2010 zaseda prvo mesto po zaznani 

pomembnosti v življenju posameznikov, ugotavlja Musil (2011). 

 

Nezaposlenost nedvomno lahko predstavlja enega od pomembnih stresnih dejavnikov v 

življenju posameznika. Frustracija, ki jo lahko tako stanje povzroči, ima pogosto 
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negativne posledice za posameznikovo psihično in telesno zdravje (Žorga in Poljšak-

Škraban, 2007). Izsledki raziskav kažejo, da obstaja realna povezanost med 

brezposelnostjo in težavami z zdravjem, kajti brezposelnost vpliva na kvaliteto fizičnega 

in duševnega zdravja ljudi (Rapuš Pavel, 2005a; Kirbiš in Flere, 2011). Odnosa med 

brezposelnostjo in težavami s fizičnim in psihosocialnim zdravjem, zaradi medsebojnega 

vplivanja številnih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki delujejo v določenem socialnem, 

kulturnem in zgodovinskem kontekstu, ni moč opisati linearno in vzročno–posledično, 

ugotavlja (Rapuš Pavel, 2005a).  

 

Posledice brezposelnosti so odvisne tako od družbene in individualne funkcije 

zaposlenosti kot tudi od vrste in trajanja brezposelnosti, družbenega položaja družine 

posameznika in osebnostnih značilnosti. Žorga in Poljšak-Škraban (2007) menita, da je za 

razumevanje posledic nezaposlenosti treba poznati tudi socialno in družbeno ozadje, v 

katerem se nezaposlenost pojavlja, ter stopnjo, do katere nezaposlenost ogroža cilje, ki jih 

ima posameznik. Od tega je tudi odvisno, kako nezaposlena oseba kognitivno interpretira 

svoj status nezaposlenosti in v kolikšni meri ga doživlja kot stres.  

 

Številne raziskave kažejo, da brezposelnost pušča dolgotrajnejše posledice na psihični 

strukturi osebnosti. Spremembe se kažejo v nizki samopodobi, izgubi samozaupanja in 

samospoštovanja itd. Pojavijo se občutek tesnobe, apatija, obup, slabo počutje, slabše 

duševno zdravje, kar lahko vodi v depresijo in povečuje stopnjo samomorilnosti ter 

poskusov samomora (prim. Kavar-Vidmar, 1994). Lahko privede do različnih 

psihosomatskih težav, kot so motnje spanja, bolezni želodca in motnje koncentracije 

(Pačnik, 1995). Pri osebah, ki so brezposelne dalj časa, lahko pride do upada samozavesti, 

kar posledično lahko pripelje do blažjih ali hujših depresivnih stanj. Brezposelnost prav 

tako povzroča tudi psihološke težave, kot so depresivnost, občutek odvečnosti, 

agresivnost in stresno počutje, ki vodijo do socialnih problemov, kot so alkoholizem, 

kriminal, narkomanija in samomorilnost (Černetič, 2006; Kavar-Vidmar, 1994).  

 

Psihosocialne posledice brezposelnosti se kažejo v zmanjšani miselni zmožnosti, 

pomanjkanju motivacije za reševanje problemov, poveča se anksioznost zaradi 

negotovosti, manjšajo se stiki z okoljem, slabša se finančno stanje (Winefield idr. 1993). 

Pri posamezniku se lahko močno zniža njegova materialna in socialna samopodoba, kar 

posledično vpliva tudi na njegovo nižjo splošno samopodobo. Volja do življenja 
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brezposelnim osebam navadno močno upade, pojavijo pa se stanja negotovosti, 

notranjega nemira, izčrpanosti, občutki nesmisla in strahu pred prihodnostjo. Brezposelni 

ostane brez vsakodnevnih obveznosti, izgubi občutek za strukturiranje časa, ostane brez 

socialnih stikov, poveča se njegov strah pred prihodnostjo, pojavijo se nespečnost, nemir, 

občutek negotovosti itd., kar ga lahko pripelje do resnih psihosocialnih težav, ki ogrožajo 

njegovo zdravje (prim. Jahoda, 1982). Čim dlje je oseba brezposelna, večje finančne 

težave ima in manj socialnih interakcij, oseba se zato zapira vase in postaja čedalje bolj 

apatična. Vsa našteta psihološka stanja, ki nastopijo ob izgubi službe, se pojavljajo v 

različnih obdobjih brezposelnosti. Skupno jim je, da premosorazmerno naraščajo s 

trajanjem posameznikovega obdobja nezaposlenosti.  

 

O tem, kako posameznik reagira na brezposelnost, obstajajo različne razlage. S 

psihologijo brezposelnosti in s tem, kaj se dogaja s posameznikom, ko ostane brezposeln, 

so se ukvarjali v mnogih raziskavah. Večina raziskovalcev, ki so preučevali psihološke 

vidike brezposelnosti, je odkrilo podobne faze oziroma stadije, ki sledijo, ko oseba izgubi 

službo. Pri tem ni nujno, da si le-te pri vsakem posamezniku sledijo v tem zaporedju, prav 

tako lahko trajajo različno dolgo. Nekatere osebe določenih faz ne doživijo, kar je 

odvisno predvsem od stopnje posameznikove resilentnosti (življenjske odpornosti) 

oziroma sposobnosti spoprijemanja s stresnimi življenjskimi dogodki. Zaletel (2006) 

navaja naslednje psihološke stadije, v katerih se znajde posameznik, ko izgubi službo: 

 

– Šok je negativno presenečenje nad izgubo službe. Posamezniki se v tej fazi 

pogosto še ne zavedajo, kaj jih je doletelo. 

– Zanikanje je faza, v kateri oseba še ni zmožna predelati vseh dražljajev, ki so 

povezani z izgubo službe. Oseba ne more verjeti, da se je to zgodilo. 

– Depresija , ki nastopi takrat, ko oseba dojame realne posledice izgube zaposlitve. 

Gre za stanje, v katerem je prevladujoče čustvo brezposelne osebe žalost, ob tem 

pa oseba izgubi interes za dejavnosti, ki so jo pred izgubo službe veselile in 

osrečevale. 

– Sprejetje in akcija je faza, v kateri se oseba dokončno sprijazni z stanjem 

brezposelnosti. V tem stanju dobi nov zagon, novo energijo in željo. Strokovnjaki 

trdijo, da je faza sprejetja in akcije najprimernejša za iskanje nove zaposlitve. 
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Časovno doživljanje brezposelnosti in čustvene faze doživljanja brezposelnosti opisuje 

tudi Harrison (1976). Za razliko od Zaletelovih psiholoških stadijev brezposelnosti, 

Harrisonov cikel ne vsebuje faze, v kateri se brezposelna oseba sooči s situacijo in 

aktivno prične iskati novo zaposlitev. Cikel vsebuje naslednje faze: 

 

– Faza šoka je posledica nepričakovane izgube službe. Pojavijo se občutja jeze in 

nemoči. 

– Faza optimizma (upanja) se odraža z velikim optimizmom glede prihodnosti. 

– Faza pesimizma nastopi neopazno med fazo optimizma in pesimizma, kadar je 

oseba brezposelna šest ali več mesecev. V tej fazi imajo celo najbolj samozavestni 

in osebnostni močni ljudje zmanjšano upanje glede njihove zaposlitvene 

prihodnosti. 

– Faza vdanosti v usodo nastopi takrat, ko brezposelnost traja že tako dolgo, da se 

oseba vda v usodo in popolnoma izgubi upanje za novo zaposlitev. Postane 

popolnoma apatična z občutji brezupa.  

 

 

Slika 10: Harrisonov cikel psiholoških stadijev brezposelnosti 

Vir: Harrison (1976) 

 

 

Harrison (1976) meni, da posameznik ob izgubi službe najprej doživi šok, bolj je izguba 

dela nepričakovana, večji je šok ob izgubi. Nato sledi faza optimizma, ko se mnoge 

brezposelne osebe počutijo kot v nekakšnem vmesnem obdobju. Sledi obdobje počitka, v 
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katerem so brezposelne osebe polne optimizma glede prihodnosti. Ko si odpočijejo, 

kujejo nove načrte, potem pa se pojavijo dolgčas, prve zavrnitve, neuspehi in denarne 

skrbi, kar ima za posledico pesimizem. Če brezposelnost traja več kot 6 mesecev, 

posameznik neopazno preide v fazo pesimizma. Zapira se vase, oži se krog prijateljev, 

samospoštovanje se nevarno znižuje in začne se začaran krog zmanjšanih zaposlitvenih 

možnosti. Tako brezposelna oseba počasi pride v fazo fatalizma oziroma vdanosti v 

usodo. Pri tem stanju postane apatična, ima občutek brezupa, lahko se zmanjša želja po 

zaposlitvi, svet začne dojemati kot nekaj, na kar ne more vplivati, in prevzame drugačen 

tip vsakodnevnih aktivnosti.  

 

Psihosocialne posledice in negativen odnos do dela pojasnjuje Ule (2000) s teorijo 

naučene nemoči, ki se po besedah Klemenčič Rozman in Dekleva (2007) izkaže za 

fatalno ravno zaradi zmanjšanja aspiracij in verjetja v ne(z)možnost kreiranja lastnega 

biografskega poteka. Nemoči se namreč posameznik nauči. Prepričan je, da njegovo 

vedenje ne vpliva na izid ali rezultate (Reyes, 2011), torej je posledica dogodkov, ki jih ni 

zmogel obvladati (Seligman, 1992). Občutek nemoči se pogosto razširi na prihodnje 

dogodke, ki se lahko povsem razlikujejo od izhodiščnega (Carmichael, 2007, v Mešl, 

2013). Musek in Pečjak (2001) menita, da stališča oblikujemo in spreminjamo tako pod 

vplivom okolja kakor tudi na podlagi lastnih izkušenj in razmišljanj. S spremembo stališč 

le-teh spremenimo tudi svoje obnašanje. Zato spoprijemanje s stresnimi situacijami 

Poljšak-Škraban in Žorga (2007, prim. Kardum in Hudek-Knežević, 2012) pripisujeta 

občutku koherentnosti, ki temelji na konceptu temeljnih virov odpornosti, ki pomagajo 

posamezniku, da se spoprijema s stresnimi situacijami in shaja v težkem položaju brez 

psihosocialnih posledic. Ljudje z močnim občutkom koherentnosti bolje upravljajo s 

stresnimi življenjskimi situacijami in pri tem ostajajo zdravi, medtem ko so ljudje s 

šibkim občutkom koherentnosti nagnjeni k večji ranljivosti in slabšemu zdravju. 

Dodajata, da so viri oziroma resursi raznovrstni in vključujejo tako relativno stabilne 

dispozicije in vedenjske tendence posameznika, kot so inteligentnost, moč ega, znanje, 

socialne kompetence, kot tudi kontekst oziroma okolje, v katerem posameznik živi, kot so 

finančne možnosti, socialna podpora, razumni delovni pogoji, možnost socialnega 

vplivanja, kulturna stabilnost, religija, rituali idr. Pri tem prihaja do pomembnih razlik v 

nekaterih mentalnih značilnostih, meni Antonovsky, (1987; prim. Poljšak-Škraban in 

Žorga, 2007, str. 86; Kardum in Hudek-Knežević, 2012): 
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– Občutku razumljivosti, za katerega je značilno, da človek vidi svet urejen po 

določenih pravilih in redu in življenje razumljivo, strukturirano in urejeno. Tak 

človek življenje uvidi in sprejme. 

– Občutku obvladljivosti, ko človek zaupa v lastne sposobnosti in je prepričan, da 

lahko nalogo reši, če uporabi svoje resurse. Spremembe so izzivi, ki se jih da 

obvladati. Tak človek je življenje sposoben obvladovati. 

– Občutku smiselnosti, kadar človek verjame v smisel bivanja in v to, da se je 

vredno zavzeti za cilje in načrte. V tej fazi človek življenje obvladuje. 

 

Brezposelna oseba se skozi psihološke stadije brezposelnosti sooča z osnovnimi vprašanji 

o lastni identiteti in vrednosti, kar pa ima lahko izreden pomen za osebnostno rast, meni 

Gabrovšek (b.d.). Nekateri se soočijo z bistvom bivanja šele v kriznih situacijah in brez 

teh nikoli ne bi napredovali, zato je potrebno v vsakem trenutku imeti v mislih to, da 

imata vsaka stvar in vsak dogodek v življenju svoj namen, ki ga je treba sprejeti in 

nikakor ne zanikati. Če se posameznik spoprime s stresno situacijo brezposelnosti kot 

izzivom in če gre za kratkotrajno situacijo s pozitivnim izhodom ter so prisotni tudi drugi 

varovalni dejavniki, mu ta situacija lahko služi kot potencialni razvoj, menita Klemenčič 

Rozman in Dekleva (2007). Izguba zaposlitve je lahko za posameznika tudi izziv. V času 

brezposelnosti lahko pridobi nova znanja in nove izkušnje, vendar pa jo večina doživlja 

kot hud stres, ki ne vodi le v finančne težave, temveč tudi v psihične, saj brezposelnost 

močno vpliva na slabšanje samopodobe in občutek varnosti.  

 

Holmes-Rahejeva (1967, po Sugarman, 1986) lestvica stresnih življenjskih dogodkov 

umešča izgubo dela na osmo mesto od zajetih 43 življenjskih dogodkov. Kljub temu da 

sta izguba zaposlitve in hitro menjavanje delovnih mest postala nekaj vsakdanjega, ostaja 

lestvica stresnosti v življenju človeka enaka. Tako je na prvem mestu smrt partnerja, 

upokojitev pa na desetem mestu. Glede na to, da je umeščena v prvo petino najbolj 

stresnih življenjskih dogodkov, to pomeni, da je izguba dela izrazito stresen dogodek v 

posameznikovem življenjskem poteku, zaključuje Klemenčič (2006). 
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2.2 UKREPI DRŽAVE NA TRGU DELA 

 

 

Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in 

delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma 

vrste dela (ZUTD, 2010). Urejuje ga politika zaposlovanja, ki se od drugih politik 

razlikuje po svojem predmetu, menita Svetlik in Trbanc (2002). V ožjem pomenu je to 

dejavnost države in njenih organov na področju zaposlovanja, v širšem smislu pa se le-ta 

nanaša na usklajevanje in prizadevanje za uresničitev interesov širšega kroga socialnih 

dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje. Politiko zaposlovanja opredelita kot 

postavljanje ciljev, oblikovanje programov in ukrepov ter zagotavljanje virov in izvajanje 

dejavnosti, ki se lahko umesti v sistem zaposlovanja. Politika zaposlovanja pogosto 

posega na področje zaposlovanja v obliki raznih programov, ki se med seboj precej 

razlikujejo in so kombinacije navedenih vrst sredstev oziroma ukrepov, ki so lahko 

sprejeti za nedoločen ali določen čas. Lahko jih izvajajo neposredno državni ali pa 

paradržavni organi in nevladne organizacije, menita Svetlik in Trbanc (2002), ki jih 

razvrstita na programe aktivne in pasivne politike zaposlovanja. 

 

Na trgu dela država ponuja delodajalcem razne finančne ugodnosti in pomoči, kot so 

začasno znižanje prispevkov za novo zaposlene, subvencioniranje dela njihovih plač, 

zmanjšanje davčnih obveznosti, kot tudi svetovanje in usposabljanje za samozaposlovanje 

(Svetlik in Batič, 2002). Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 

starševskega varstva (v nadaljevanju: ZIUPTDSV, 2013) je omogočal delodajalcu, ki je 

sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je 

najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v 

evidenci brezposelnih oseb, oprostitev plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 

zavarovanje za primer brezposelnosti za prvih 24 mesecev zaposlitve. Zakon o 

interventnem ukrepu na področju trga dela (v nadaljevanju: ZIUPTD, 2015) omogoča 

delodajalcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je 

najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci 

brezposelnih oseb, oprostitev plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer 

brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo za prvih 24 mesecev zaposlitve. 

 

Vrste ukrepov države na trgu dela v skladu z ZUTD (2010) so: 

 

 storitvi za trg dela: 

 vseživljenjska karierna orientacija, ki omogočajo identifikacijo 

sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju 

zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Predstavlja 

prvi korak na poti do nove zaposlitve, 

 posredovanje zaposlitve, ki obsega aktivnosti iskanja primerne ali ustrezne 

zaposlitve brezposelni osebi oziroma iskalcu zaposlitve, napotitev teh oseb 

k delodajalcu ter iskanje ustreznega ali primernega delavca za delodajalca. 

Storitev se, ob upoštevanju izobrazbe ali poklica, delovnih izkušenj in 

usposobljenosti brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, izvaja z 

namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po delavcih na trgu dela 

v Sloveniji ter preostalih članicah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji. 

 aktivna politika zaposlovanja; 

je nabor ukrepov, ki se izvajajo na trgu dela z namenom povečevanja 

zaposlenosti in zmanjševanja brezposelnosti, večje zaposljivosti oseb na 

trgu dela in povečanja konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. 

 zavarovanje za primer brezposelnosti; 

določa krog obveznih zavarovancev, trajanje in prekinitev obveznega 

zavarovanja in osebe, ki se lahko prostovoljno zavarujejo za primer 

brezposelnosti. Zavarovanje za primer brezposelnosti je podlaga za 

koriščenje določenih pravic, ki se pod določenimi pogoji zagotavljajo 

brezposelnim osebam. 

 zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 

brezposelnosti: 

 denarno nadomestilo, 

 plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, 

 plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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V nadaljevanju bomo predstavili ukrepa države na trgu dela: vseživljenjsko karierno 

orientacijo, ki spada pod ukrep storitve za trg dela in aktivno politiko zaposlovanja. 

 

 

2.2.1 Pomen vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne in iskalce 

zaposlitve 

 

 

Stvari se v življenju posameznika ne zgodijo same po sebi, temveč so rezultat človekove 

aktivnosti (Bandura, 1997). 

 

Živimo v času, ko se skozi koncept dela redifinirajo tako odnosi v družbi (med spoloma, 

razredi, narodi, kontinenti) kot tudi način identifikacije in izgrajevanja identitete 

posameznikov in posameznic, meni Beck (2000). V industrijski dobi je temelj 

posameznikove identitete tvorila njegova poklicna identiteta, ki je delovala kot referenčna 

točka posameznika v dialogu z drugimi. Identifikacijska dilema, postavljena v vprašanju: 

Kaj si?, je bila razrešena z navedkom poklica v odgovoru (Beck, 2001). Pridobitno delo 

in poklic sta predstavljala os življenja »Poklic nastopa kot medsebojna identifikacijska 

šablona, s pomočjo katere ljudi, ki ga imajo, ocenimo glede njihovih osebnih potreb, 

sposobnosti, njihovega ekonomskega in družbenega položaj. V družbi, v kateri je 

življenje navezano na vrvico poklica, ta dejansko vsebuje nekaj ključnih informacij: 

dohodke, status, govorne sposobnosti, možne interese, socialne stike« (Beck, 2001, str. 

203).  

 

Na trgu delovne sile se zaradi vedno večje dinamike in potrebe oziroma zahteve po 

prožnosti in prilagodljivosti posameznikov v razmerah povečane negotovosti zaposlitev, 

pomen vseživljenjske karierne orientacije in različnih dejavnosti, ki se izvajajo v njenem 

okviru, povečuje. Posamezniki se namreč z izobraževalnimi in poklicnimi odločitvami ne 

srečujejo več le v mladosti oziroma v obdobju prehoda iz nižjega v srednje ali visoko 

šolstvo ter iz šolanja v zaposlitev, ampak vse svoje delovno obdobje, saj ni več redko, da 

posameznik (bodisi zaradi lastnih želja ali zaradi razmer na trgu delovne sile) v svojem 

delovnem obdobju zamenja več poklicev, za katere se mora večinoma tudi dodatno 

izobraževati (Niklanović in Trbanc, 2002). V sodobni družbi obvladovanje načrtovanja 

kariere pomeni, da so ljudje zmožni opraviti nešteto izbir in se vse življenje nenehno 
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odločati o vseh vidikih svojega življenja. »Posameznik mora obvladovati tudi veščine, ki 

niso vezane na določen poklic ali delovno mesto, in ki mu omogočajo, da razmišlja o 

sebi, svetu okoli sebe in sam kreira svoje delo in delovno mesto (Ažman, Jenko in Sulič 

2012, str. 13). Zato se v sodobni družbi čedalje bolj poudarjajo veščine vodenja kariere. 

Te se nanašajo na niz kompetenc, s katerimi posamezniki in skupine sami strukturirano 

zbirajo, analizirajo, strnejo in organizirajo informacije o izobraževanju in poklicih, ter na 

znanja in veščine za sprejemanje in izvajanje kariernih odločitev in prehodov. 

Posamezniku torej koristijo pri ustvarjanju in izvajanju življenjskega projekta, v katerem 

ima osrednji pomen delo, ne glede na to, ali je oseba zaposlena ali samozaposlena 

(Vuorinen in Watts, 2015). Temeljni namen usposabljanja odraslih za kompetenco 

načrtovanje in vodenje kariere usposobiti jih za načrtovanje kariere do te mere, da se 

bodo v skladu s svojimi potrebami znali in zmogli vse življenje uspešno izobraževati in 

delati. »Cilj je razvita zmožnost načrtovanja kariere, ki posamezniku omogoča dejavno 

opraviti vse tri vloge: družinsko/partnersko, poklicno in državljansko« (Ažman idr., 2012, 

str. 8). 

 

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

kapital in seveda v prvi vrsti ekonomski in tudi kulturni, podvrženo tveganjem, hkrati pa 

je pridobilo še večji pomen, kot ga je imelo v moderni dobi, ko je bila tako rekoč 

zagotovljena pot do ustrezne zaposlitve ob posedovanju določene ravni izobrazbe. Danes 

sicer te varnosti izobrazba ne nudi, vendar pa nudi boljše možnosti. Izobrazba je tako 

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

in Dekleva, 2007). V postmoderni dobi so se življenjski poteki individualizirali, vsak 

posameznik je tako tvorec lastnega biografskega poteka, katerega prioritete izbira sam 

(Ule in Kuhar, 2003). Izkušnja brezposelnosti dodatno zamaje občutek posameznikove 

integritete, menita Klemenčič Rozman in Dekleva (prav tam). Teorije poindustrijske 

družbe oziroma družbe znanja, kot ugotavlja Ivančič (2007), največkrat utemeljujejo, da 

priložnosti, ki jih dajejo razvoj znanosti in tehnologije ter procesi globalizacije, lahko 

izkoristijo samo dobro izobraženi posamezniki. Ljudje, ki ostajajo na spodnji polovici 

izobrazbene hierarhije, pa so obsojeni na obrobje. Država prevzema večji del 

odgovornosti za dvig izobrazbene ravni prebivalstva in prilagajanje usposobljenosti 

zaposlenih tehnološkim zahtevam, saj s tem prispeva k uspešnosti gospodarstva in splošni 

blaginji. Zato so vse države razvitega sveta danes največji vlagatelji v izobraževanje, 

menita Svetlik in Lorenčič (2002).  
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Iz dokumentov s področja vseživljenjskega učenja in zaposlovanja v okviru politik na 

ravni EU, Čelebič (2009a) ugotavlja, da le-ti omenjajo razne ciljne skupine v 

izobraževanju in na trgu dela, kot so: starejši, nizko izobraženi, imigranti in pripadniki 

manjšin, nizko kvalificirani, ki jim grozi izključenost, nizko kvalificirani delavci, nizko 

izobraženi, manj izobraženi in posamezniki, ki jim primanjkuje osnovnih spretnosti. Prav 

tako ugotavlja, da posamezni dokumenti omenjajo tudi (izobraževalno) prikrajšane osebe, 

marginalne skupine, osebe iz prikrajšanih skupin. V Sloveniji različni strateški in drugi 

dokumenti omenjajo različne skupine prebivalstva v izobraževanju in na trgu dela 

(brezposelni, mladi brezposelni, ki so brez ustrezne izobrazbe, nizko izobraženi, 

zaposleni, katerih delovno mesto je zaradi nizke ravni izobraženosti ogroženo, 

dolgotrajno brezposelni, starejši ipd.).  

 

V dokumentih je Čelebič (2009a, str. 3) zasledila tudi izraze: 

 

– družbeno ranljive skupine, ki jih v dokumentih poimenujejo tudi težje zaposljive 

osebe (dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade, iskalce prve zaposlitve, 

invalide, pripadnike etničnih manjšin, begunce, Rome, migrante in ženske),  

– prikrajšane skupine (manj izobraženi, odrasli s slabimi pisnimi dosežki, ki se 

najmanj udeležujejo ponujenih možnosti izobraževanja, starejši, manj 

kvalificirani),  

– skupine, ki so v najtežjem položaju na trgu delovne sile (dolgotrajno ali pogosto 

brezposelne, starejše nad 55 let, mlade, ki končajo ali prekinejo šolanje, ženske, 

osebe s priznanim azilom),  

– težje zaposljive kategorije (invalidi, manjšine, starejši). 

 

Procesi globalizacije in razvoj tehnologije sprožajo pomembne spremembe v poklicni 

strukturi in strukturi dela. Prav tako se spreminjajo kvalifikacije oziroma poklici. 

Spremembe poklicev niso le posledica tehnoloških sprememb, temveč tudi izraz 

integracije in uspešnosti industrije, ki se vse bolj organizira in reorganizira, da bi držala 

korak z nepredvidljivimi porabniki in njihovimi nikoli zadovoljenimi potrebami (Brečko, 

2006; prim. Radovan, 2003). Zaradi vse bolj razvejane družbene in tehnične delitve dela 

se število poklicev povečuje, nekateri pa tudi izginjajo s trga dela. Z razvojem novih 

tehnologij so se prisiljeni spreminjati tudi posamezniki, ki bodo morali znati tudi te tudi 

uporabljati. Družba tako potrebuje nove poklice, ki pa jih lahko dobi le z iskanjem novega 
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znanja, zato se vedno bolj poudarja vseživljenjsko učenje. Prekvalifikacije in 

dokvalifikacije so tako nujnost. Za povečanje zaposlenosti na negotovih trgih dela ima 

vseživljenjska karierna orientacija pomembno vlogo (Vuorinen in Watts, 2015, str. 45): 

 

– kot pomoč posameznikom pri osebnem raziskovanju ter raziskovanju priložnosti 

na trgu izobraževanja in dela. Vseživljenjska karierna orientacija je tudi sestavni 

del delovne prakse. Pomemben korak pri tem, da oseba ne ostane brezposelna in 

socialno izključena, je, da se vključi v program aktivacije, 

– pri zagotavljanju vseživljenjskega učenja, ki je del pogodbenih obveznosti o 

zaposlitvi, 

– pri nadgradnji znanj in veščin za boljšo učinkovitost na delovnem mestu in 

zaposlitev. Ker prihaja na trgih dela do premika s trga, ki temelji na ponudbi, na 

trg, ki temelji na povpraševanju, se povečuje število tistih, ki imajo dostop do 

karierne orientacije. Nekateri javni zavodi za zaposlovanje so se odzvali na ta 

premik tako, da podjetjem ponujajo storitve karierne orientacije. Dostop do 

storitev je treba torej razširiti s posameznikov na podjetja in ustanove kot 

subjekte. 

 

Prehod v tržno gospodarstvo in uvedba samostojne države sta zahtevala ustrezne 

spremembe tudi v izobraževalnem sistemu, vključno oblikovanje samostojnega sistema 

izobraževanja odraslih (Čelebič idr., 2010). V modernih družbah je tudi zaradi hitrosti 

njenega spreminjanja temeljnega pomena, da vsak posameznik pridobi kakovostno 

splošno izobrazbo in kakovostno znanje. Posameznik namreč potrebuje trdno 

vseživljenjsko osnovo, da bo kos zahtevam, ki jih postavljajo kompleksne in hitro 

spreminjajoče se okoliščine sodobnih globaliziranih družb in kultur (Ivančič idr., 2011). 

Po njegovem mnenju (2007) izobraževanje in poklicna struktura ter njuna medsebojna 

povezanost predstavljata ključni dejavnik mednarodnega konkurenčnega položaja družbe 

in kvalitete življenja prebivalstva. Tvorita tudi hrbtenico socialne stratifikacije neke 

družbe. S preučevanjem prehodov iz izobraževanja v zaposlitev se lahko ugotavlja, kako 

dobro so mlade generacije integrirane na trge delovne sile in preko njih v širše socialno 

življenje. Iz številnih raziskav Ivančič (prav tam) ugotavlja, da je prvi pomembnejši 

položaj posameznika na trgu delovne sile ključen za njegove kasnejše karierne 

priložnosti.  
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Ivančič (2007) ugotavlja, da je v zadnjih desetletjih prišlo v evropskih državah do 

občutnega izboljšanja izobrazbe mladih, ki vstopajo na trg delovne sile. Pomembno se 

spreminjajo tudi prakse zaposlovanja. Vse te spremembe utemeljujejo potrebo po 

razumevanju razmerja med sistemom izobraževanja in usposabljanja in spremembami na 

trgu delovne sile. Še zlasti trdovratnost mladinske brezposelnosti v številnih evropskih 

državah in podaljševanje časa, potrebnega za zastavljanje stabilnejše kariere zahteva, da 

se nameni posebna pozornost zgodnji integraciji na trg delovne sile. Nujno je 

razumevanje razmerij med sistemom izobraževanja in usposabljanja in spremembami na 

trgu delovne sile v različnih nacionalnih kontekstih. Za oblikovanje učinkovitih 

nacionalnih politik je potrebno identificirati pomembne dimenzije nacionalnih sistemov 

izobraževanja in usposabljanja ter sistemov trga delovne sile. Različne institucionalne 

ureditve v različnih državah pomenijo, da ni mogoče pričakovati, da bi lahko intervencije 

politike delovale na enak način v različnih kontekstih. Zato so bili v Sloveniji z letom 

2012 sprejeti in objavljeni prenovljeni srednješolski izobraževalni programi s področja 

poklicnega in strokovnega izobraževanja (Analiza …, b.d.). Prenovljeni programi 

temeljijo na izhodiščih za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so 

usmerjeni v večjo povezanost izobraževanja z delodajalci oziroma s trgom dela, in sicer 

od praktičnega usposabljanja do kompetenčne naravnanosti izobraževalnih programov in 

odprtega kurikuluma. Vsi izobraževalni programi na srednjem poklicnem, srednjem 

strokovnem, poklicno tehniškem in višješolskem izobraževanju imajo v kurikulum 

vgrajen različen odstotek usposabljanja na konkretnem delovnem mestu oziroma pri 

delodajalcu – praktično usposabljanje na delovnem mestu. Izobraževalni programi 

temeljijo na poklicnih standardih, ki jih, na podlagi potrebnih kompetenc za posamezno 

področje dela, oblikujejo delodajalci, torej predstavniki gospodarstva. Delodajalci so 

vključeni v pripravo in evalvacijo izobraževalnih programov kot tudi v izvajanje, saj se 

praktično usposabljanje izvaja v konkretnem delovnem okolju. Menimo, da bi bilo 

potrebno tudi na višjih izobraževalnih ravneh spodbujati krepitev vezi med sistemom 

izobraževanja in usposabljanja ter gospodarstvom oziroma sistemom zaposlovanja, ki bi 

olajšalo prehod iz izobraževanja na trg dela in v zaposlitev.  

 

Vseživljenjski karierni orientaciji posvečajo tako na ravni EU kot na nacionalni ravni 

vedno večjo pozornost. Prepoznana je kot odločilna sestavina vseživljenjskega učenja, saj 

podpira tako socialne kot gospodarske cilje. Izboljšuje učinkovitost in uspešnost 

izobraževanja, usposabljanja in trga dela z zajezitvijo osipa ter preprečevanjem 
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neusklajenosti med ponudbo veščin in povpraševanjem po njih. Naraščajoča negotovost, s 

katero se dandanes srečujejo državljani v svojem življenju in s tem povezana večja 

raznolikost in mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja na trgu delovne sile, 

je povzročila, da so učinkoviti sistemi vseživljenjske karierne orientacije pomembnejši, 

kot kdajkoli prej. Strinjamo se z Vuorinen in Watts (2015), da vseživljenjska karierna 

orientacija prispeva k večji produktivnosti, pa tudi pri reševanju vprašanj socialne 

pravičnosti in socialnega vključevanja.  

 

Oblikovalci politik si lahko v tem širokem okviru z vseživljenjsko karierno orientacijo 

pomagajo pri usmerjanju pozornosti na paleto političnih ciljev (Vuorinen in Watts, 2015, 

str. 13), kot so: 

 

– Učinkovite naložbe v izobraževanje in usposabljanje: povečati stopnje 

udeleženosti v izobraževanju in usposabljanju ter dokončanje izobraževanja in 

usposabljanja z boljšim razumevanjem in uskladitvijo interesov in sposobnosti 

posameznika s priložnostmi za učenje. 

– Učinkovitost trga dela: izboljšati delovno storilnost in motivacijo, ohranjanje 

delovnih mest, skrajšati čas iskanja zaposlitve in brezposelnosti z boljšim 

razumevanjem in usklajevanjem sposobnosti in interesov posameznika s 

priložnostmi za razvoj na delovnem mestu in v karieri, s povečanjem 

ozaveščenosti o sedanji in prihodnjih zaposlitvah, priložnostih za učenje, vključno 

s samozaposlitvijo in podjetništvom, ter z geografsko in poklicno mobilnostjo. 

– Vseživljenjsko učenje: olajšati osebni razvoj in zaposljivost državljanov vseh 

starosti s trajno zavezo k izobraževanju in usposabljanju, pomagati državljanom 

najti pot v čedalje bolj razvejanih, a povezanih učnih poteh za opredelitev 

prenosljivih znanj in sposobnosti, ter olajšati potrjevanje neformalnih in 

priložnostnih učnih izkušenj. 

– Socialno vključevanje: pomagati pri izobraževalnemu, socialnemu in 

gospodarskemu vključevanju ter ponovnem vključevanju vseh državljanov in 

skupin, vključno z mladimi z manj priložnostmi in državljani tretjih držav, zlasti 

tistimi, ki imajo težave pri dostopu do informacij o učenju in delu ter razumevanju 

teh informacij, kar omogoča socialno vključevanje, dejavno državljanstvo in 

skrajšanje obdobij dolgotrajne brezposelnosti in revščine. 



Teoretična izhodišča 

Doktorska disertacija Stran 67 

– Socialna pravičnost: pomagati državljanom, da premostijo ovire glede spola, 

narodnosti, starosti, invalidnosti in družbenega položaja ter zakonske ovire pri 

učenju in delu. 

– Gospodarski razvoj: podpirati višjo stopnjo udeležbe pri delu in spodbujati 

nadgradnjo veščin delovne sile za gospodarstvo in družbo, ki temeljita na znanju. 

 

Danes se vseživljenjski karierni orientaciji posveča vedno več pozornost tako na ravni EU 

kot na nacionalni ravni. Prepoznana je kot odločilna sestavina vseživljenjskega učenja, saj 

podpira tako socialne kot gospodarske cilje. Izboljšuje učinkovitost in uspešnost 

izobraževanja, usposabljanja in trga dela z zajezitvijo osipa ter preprečevanjem 

neusklajenosti med ponudbo veščin in povpraševanjem po njih. Vseživljenjska karierna 

orientacija prispeva k večji produktivnosti, pa tudi pri reševanju vprašanj socialne 

pravičnosti in socialnega vključevanja, menita Vuorinen in Watts (2015). 

 

 

2.2.1.1 Strokovni koncepti v vseživljenjski karierni orientaciji 

 

 

Terminologija vseživljenjske karierne orientacije, ki se danes uporablja v politiki 

izobraževanja in zaposlovanja v EU, izvira iz angleške terminologije, kjer je ključni 

pojem »guidance«. Izraz vseživljenjska karierna orientacija je opredeljen bistveno širše 

kot izraz poklicna orientacija. Menimo, da izraza nista sinonim, niti prvi ne nadgrajuje 

drugega kot izhaja iz nekatere sodobne strokovne literature. Vseživljenjsko karierno 

orientacijo pojmujemo kot vseživljenjski razvoj posameznika na osebnem, 

izobraževalnem in delovnem področju. Tudi Javrh (2006) ne enači dejavnosti poklicne 

orientacije s karierno orientacijo. Meni, da poklic in kariera nista sopomenki, čeprav je 

poklic kot tip dela, ki ga posameznik opravlja, tesno povezan s kariero, vzorcem delovnih 

izkušenj, ki se razteza skozi posameznikovo življenje, kar je novejše pojmovanje 

koncepta kariere. Po njenem mnenju se pojem poklic, ki se je prevladujoče uporabljal v 

prvih desetletjih 20. stoletja, v 60. in 70. letih začeli vsesplošno zamenjavati s pojmom 

kariera. Tudi Super govori o karieri, ki jo pojmuje bistveno širše od preprostega seznama 

poklicev oziroma zaposlitev, ki jih kdo opravlja v življenju. Njegovo pojmovanje kariere 

je bližje slovenskemu podpomenu, izrazu »opravila«, s katerim Super (v Lapajne, 1997, 

Lapajne, 1978) misli na zaporedje opravil in družbenih vlog, ki jih posameznik opravlja v 
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svojem življenju. Pojmovanju družbene vloge poleg uradnih in poklicnih vlog vključuje 

vloge in stanja kot so otrok, učenec, brezposeln, bolnik, invalid, upokojenec … 

 

Niklanović in Trbanc (2002, str. 233) ugotavljata, da je »poklicna orientacija skupni izraz 

za različne dejavnosti, s katerimi svetovalci pomagajo posameznikom pri spoznavanju 

svojih lastnosti, sposobnosti in želja, pri spoznavanju možnosti, ki so na voljo v okolju 

(možnost izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve) ter pri njihovih kariernih odločitvah«. 

Opredelita jo kot »dejavnost, ki omogoča posamezniku izbiro in uresničitev poklicnega 

cilja, ki na eni strani ustreza njegovim osebnostnim značilnostim in željam, na drugi 

strani pa značilnostim in zahtevam družbenega in ekonomskega okolja«. Prav tako 

Muršak (2012, str. 35) poklicno in vseživljenjsko karierno orientacijo opredeli kot 

»dejavnosti, s katerimi se posamezniku pomaga pri sprejemanju izobraževalnih, poklicnih 

ali osebnih odločitev in pri njihovem uresničevanju pred vstopom na trg dela in po njem«. 

Vseživljenjska karierna orientacija se tudi po mnenju Vuorinena in Wattsa (2015, str. 13) 

nanaša na sklop dejavnosti, ki državljanom omogočajo, da znajo v vseh starostnih 

obdobjih in kadar koli v svojem življenju ugotoviti, kakšne so njihove sposobnosti, 

kompetence in interesi, da sprejemajo pomembne odločitve na področju izobraževanja, 

usposabljanja in izbire poklica ter se usmerjajo v izobraževanje ter delovna in druga 

okolja, kjer lahko te sposobnosti in kompetence pridobijo in/ali jih uporabljajo. 

Vseživljenjska karierna orientacija se zagotavlja v različnih okoliščinah: pri 

izobraževanju, usposabljanju, med zaposlitvijo, v skupnosti in zasebnem življenju. 

 

Vseživljenjska karierna orientacija označuje raznolike oblike pomoči, praviloma 

financirane iz javnih sredstev, s katerimi država pomaga mladim in odraslim pri 

odločanju in napredovanju na njihovi poti v izobraževanju, usposabljanju, delu in v času 

brezposelnosti. Izraz se nanaša na dejavnost služb za vseživljenjsko karierno orientacijo 

na različnih področjih (osnovne in srednje šole, univerze, zavodi za zaposlovanje, različni 

svetovalni centri ipd.). Koncept dela teh služb je širok, saj vseživljenjska karierna 

orientacija posameznika obravnava celostno. Kljub temu se glede na področje delovanja 

le-te specializirajo. Strokovnjaki poudarjajo, da to niso različne dejavnosti, temveč 

različni poudarki ene dejavnosti (Kohont idr., 2011, str. 10; Niklanović, 2011): 

 

– Poklicna orientacija (vocational guidance) poudarja predvsem pripravo 

posameznika za izbiro poklica ter odločitev o poklicu in izobraževalni poti.  
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– Izobraževalna orientacija (educational guidance) se ukvarja predvsem z vprašanji 

izbire izobraževanja, načrtovanja izobraževalne poti (pogosto s pomočjo 

izobraževalnih načrtov), pomoči pri reševanju učnih težav ipd. Izbira poklica 

oziroma kariere je v ozadju.  

– Osebna orientacija (personal guidance) se predvsem ukvarja s širokim spektrom 

osebnih težav posameznika, kot so socialni problemi, problemi s starši, čustveni in 

vedenjski problemi, problemi odvisnosti ipd. Sultana (2004), razume tovrstno 

orientacijo bolj kot terapevtsko svetovanje. Vprašanja izobraževanja in dela so 

sicer del osebne orientacije, ki pa so v praksi teh služb pogosto marginalizirana.  

 

Dejavnost vseživljenjske karierne orientacije je v preteklosti vsaka država definirala in 

poimenovala po svoje. Poleg tega so razlike tudi znotraj držav EU. V mnogih razvitih 

severnoevropskih državah so v preteklosti šolske svetovalne službe (njihovo delo 

imenujejo »guidance«) izvajale predvsem karierno orientacijo (»career guidance«) in 

ponekod je še danes tako. Zato v nekaterih državah skoraj ne razlikujejo med izrazom 

orientacija in karierna orientacija (na primer na Irskem, v Angliji, na Finskem ipd.). 

Konceptualna in terminološka raznolikost in kompleksnost v Evropi sta tolikšni, da do 

zdaj na ravni EU ni bil izdelan jasen pregled (Kohont idr., 2011). V relevantnih evropskih 

dokumentih izraz »vseživljenjska« karierna orientacija »lifelong career guidance« zgolj 

poudarja, da naj države članice v svojih državah zagotovijo karierno orientacijo 

posameznikom vseh starosti in jo izvajajo v kontekstu vseživljenjskega učenja (Kohont 

idr., 2011). Najpogostejše aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije navaja Watts 

(1993; Kohont idr., 2011, str. 11; Niklanović in Trbanc, 2002, str. 238–240): 

 

 informiranje (information), 

 ugotavljanje posameznikovih lastnosti (assessment), 

 nasvetovanje, dajanje nasvetov (advice), 

 svetovanje (counselling), 

 poklicna vzgoja (career education),  

 namestitve (placement), 

 zastopanje (advocacy), 

 povratno informiranje (feed back), 

 spremljanje (follow up). 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 70 

Vseživljenjska karierna orientacija oziroma poklicna orientacija v ima Sloveniji že dolgo 

tradicijo. Začela se je z ustanovitvijo poklicnega svetovanja na takratnih območnih 

izpostavah zavoda za zaposlovanje v 50-ih letih prejšnjega stoletja. V 60-ih in 70-ih letih 

so bile uvedene svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah, vendar se še ni povsem 

formirala kot stroka, zato se v različnih okoljih razume na različne načine. V strokovni 

literaturi prihaja do mešanja tradicionalnih konceptov z nekaterimi novimi. Pojavljajo se 

izrazi ali termini kot so poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje, karierno svetovanje, 

poklicna orientacija, karierna orientacija, vseživljenjska karierna orientacij, ipd. V 

Sloveniji smo začeli izraz karierna orientacija uporabljati po letu 2005 kot izraz, ki je v 

širšem kontekstu nadomestil izraz poklicna orientacija. Na ravni Evropske unije se izraz 

karierna orientacija uporablja od leta 2004, ko je bila sprejeta Resolucija o karierni 

orientaciji. Ob uvajanju novega evropskega koncepta in nove definicije karierne 

orientacije v naš prostor, so se odprla nekatera terminološka in konceptualna vprašanja, ki 

občasno predstavljajo oviro za sodelovanje in usklajeno politiko na tem področju. Do 

velikih premikov je prišlo tudi pri uporabnikih, saj ti niso več le učenci osnovnih in 

srednjih šol, temveč tudi študenti, brezposelni, zaposleni in odrasli udeleženci 

izobraževanja. Ti pojavi so odprli nekatera nova konceptualna in terminološka vprašanja. 

Razvoj je prinesel nove pristope, nove metode in nove strokovne izraze (Kohont idr., 

2011). 

 

Izraz vseživljenjska karierna orientacija, kakor navaja Niklanović (2007), se v gradivih in 

dokumentih EU uporablja od leta 2004. To je izraz, ki se nanaša na različne dejavnosti 

(informiranje, svetovanje itn.), s katerimi želijo države članice pomagati mladim in 

odraslim pri spoznavanju svojih lastnosti, pri spoznavanju možnosti za izobraževanje in 

zaposlovanje ter pri odločanju o kariernih ciljih in uresničevanju le-teh.  

 

Vseživljenjska karierna orientacija je opredeljena tudi v dokumentu EU: Resolucija sveta 

in predstavnikov držav članic znotraj Sveta za povečevanje vpliva in moči politik, 

sistemov in praks v okviru vseživljenjskega svetovanja v Evropi. Resolucija sprejema 

definicijo, ki jo je bila predhodno dogovorjena med Evropsko komisijo in OECD (Lednik, 

2006; Niklanović, 2007, str. 11; Niklanović, 2011, str. 4; prim. Vuorinen in Watts, 2015, 

str. 13) »Orientacija se v kontekstu vseživljenjskega učenja nanaša na vrsto aktivnosti, ki 

državljanom v vseh starostnih obdobjih in na katerikoli točki njihovega življenja 

omogočajo identifikacijo njihovih sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje 
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odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Poleg tega jim 

omogoča vodenje svojih življenjskih poti v učenju, delu in drugih okoljih, v katerih se teh 

kompetenc in sposobnosti naučijo in/ali jih uporabljajo«. 

 

V nadaljevanju resolucije so navedeni primeri služb in storitev, na katere se izraz nanaša 

(Niklanović, 2007, str. 12; Niklanović, 2011, str. 5) »informiranje, dajanje nasvetov 

(advising), svetovanje (counselling), ocenjevanje kompetenc, mentorstvo, zastopanje in 

učenje veščin odločanja ter veščin vodenja kariere«. Resolucija je bila nadgrajena leta 

2008 in karierno orientacijo postavlja v kontekst politike in zaposlovanja, poudarja 

pridobivanje veščin za vodenje lastne kariere in ravnotežje med osebnim in poklicnim 

življenjem ter določa štiri prioritete (Council of the EU, 2008, str. 4): 

 

– spodbujanje za vseživljenjsko pridobivanje veščin za vodenje kariere, 

– povečati dostopnost služb za karierno orientacijo, 

– razviti mehanizme za zagotavljanje kakovosti storitev karierne orientacije, 

– spodbuditi sodelovanje in koordinacijo med dejavniki na vseh ravneh. 

 

ZUTD (2010) določa, da vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki 

omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev 

na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča 

vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in 

jih uporabljajo. Brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je 

ogrožena ZUTD (prav tam) zagotavlja tudi aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije:  

 

– Informiranje o trgu dela, ki vsebuje: 

 splošno informiranje in 

 informiranje o možnostih zaposlovanja. 

– Samostojno vodenje kariere, ki zajema pripomočke, s katerimi posameznik načrtuje in 

vodi svojo kariero, da ga ti pripomočki vodijo skozi ključne točke, ki jih je treba pri 

tem upoštevati. Ključne točke vodenja kariere so samospoznavanje, pridobivanje 

informacij iz okolja, sprejemanje odločitev, veščine za uresničevanje ciljev in 

samovrednotenje uresničevanja ciljev. 
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– Osnovno karierno svetovanje je namenjeno določanju zaposlitvenih ciljev v 

zaposlitvenem načrtu. Vključuje: 

 individualno svetovanje in pomoč pri izdelavi zaposlitvenega načrta; 

 pomoč pri iskanju zaposlitve, ki vključuje aktivnosti za pridobivanje veščin 

iskanja zaposlitve. 

– Poglobljeno karierno svetovanje poleg osnovnega kariernega svetovanja vsebuje še 

ocenjevanje kompetenc posameznika in izdelavo kariernega načrta za posameznike. 

Vsebuje celostno obravnavo posameznika, poleg reševanja trenutne problematike, 

spodbuja tudi k oblikovanju in določanju dolgoročnih kariernih in zaposlitvenih ciljev 

ter aktivnosti iskanja zaposlitve. Vključuje pomoč pri: 

 postavljanju kariernih ciljev, 

 ocenjevanju interesov, lastnosti, sposobnosti in kompetenc, 

 raziskovanju trga dela, 

 spoznavanju možnosti in priložnosti v okolju, 

 sprejemanju odločitev o svoji karieri, 

 izdelavi in uresničevanju kariernega načrta, ki vključuje zaposlovanje, 

izobraževanje in usposabljanje. 

– Učenje veščin vodenja kariere vključuje oblike, katerih namen je pridobivanje veščin 

za spoznavanje lastnih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in 

uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.  

 

Pri nas se izraz vseživljenjska karierna orientacija nanaša na naslednje dejavnosti 

(Lednik, 2006; Niklanović, 2007, str. 11): 

 

 na vseh ravneh rednega izobraževanja: informiranje, svetovanje, poklicna vzgoja, 

programi razvoja kariere itn., 

 v zaposlovanju (ZRSZ): informiranje in poklicno svetovanje, poklicno svetovanje 

na uradih za delo, delno tudi zaposlitveno svetovanje in nekateri programi 

(delavnice), ki se izvajajo v okviru programa APZ, predvsem programi 

motiviranja, načrtovanja in vodenja kariere, delavnice za iskanje zaposlitve …, 

 informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, 

 razvoj karier zaposlenih, ki se nanaša na aktivnosti, ki jih izvajajo v delovnih 

organizacijah. 
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Vseživljenjska karierna orientacija je bistvena sestavina sodobnih sistemov izobraževanja 

ter usposabljanja, katere vloga in namen je, da se mlajše in starejše generacije (pre-) 

usmerijo k pridobivanju znanj in spretnosti 21. stoletja. Z vseživljenjsko karierno 

orientacijo se lahko, ne glede na njihovo starost ali raven izobrazbe, v trenutnem obdobju 

visoke brezposelnosti, poveča ozaveščenost ljudi o priložnostih za učenje, s katerimi se 

razvijajo nova znanja in spretnosti, močno potrebni na trgu dela, ali s katerimi se 

povečujeta samozaposlitev in podjetništvo (Vuorinen in Watts, 2015). 

 

Kot storitve vseživljenjske karierne orientacije se lahko izvajajo tudi aktivnosti, ki so 

namenjene učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem. Izvajajo se lahko v šolah, 

na univerzah ali strokovnih šolah, v ustanovah, namenjenih usposabljanju, na delovnem 

mestu v prostovoljnem sektorju ali sektorju skupnosti in zasebnem sektorju. Dejavnosti 

lahko potekajo individualno ali skupinsko, ter so lahko osebne storitve ali storitve na 

daljavo (kar vključuje telefonsko pomoč in spletne storitve). Vključujejo ponudbo 

informacij o poklicih (v tiskani obliki, obliki na osnovi ICT in drugih oblikah), orodja za 

ocenjevanje in samoocenjevanjem, svetovalne intervjuje, programe izobraževanja za 

poklicno rast (ki pomagajo posamezniku razvijati zavedanje samega sebe, zavedanje 

priložnosti, in znanja vodenja kariere), programe preizkušanja poklicev (da preizkusijo 

možnosti, preden se zanje odločijo), programe iskanja dela in storitve pri prehodu v drugo 

zaposlitev (Grcić, 2011). Ob tem mora vseživljenjska karierna orientacija upoštevati dve 

plati: na eni strani posameznika z njegovimi interesi in željami, njegovim znanjem in 

spretnostmi, ter na drugi strani možnosti, potrebe in zahteve delovnega in poklicnega 

sveta. Obe plati je potrebno v vseživljenjskem postopku vedno znova med sabo uskladiti. 

Vseživljenjska karierna orientacija torej pripravlja posameznika na prehod iz šole ali 

univerze na trg dela in ga tako ciljno usmerja na trgu dela. Poleg tega jih mora usposobiti 

za samostojno vodenje karierne orientacije, da se znajdejo na trgu dela, določijo lasten 

položaj ter načrtujejo karierno pot, ki ustreza lastnim težnjam in interesom (L&R 

Sozialforschung, 2010). Menimo, da je zelo pomembno, da se mladi med šolanjem učijo 

tudi o delu, in ne le za delo.  

 

Iz dokumentov ZRSZ je razvidno, da imajo brezposelne osebe v primerjavi z drugimi 

ciljnimi skupinami, prijavljenimi v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ, dober dostop do 

različnih vrst storitev podpore, ki jim lahko pomagajo povečati konkurenčnost na trgu 

dela in zaposljivost. Poleg kontinuirane pomoči pri iskanju dela in posredovanja za 
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zaposlitev, trenutne potrebe marsikaterega iskalca zaposlitve zahtevajo celovito 

vseživljenjsko karierno orientacijo, ki vključuje usposabljanje, prekvalifikacijo in delovne 

izkušnje. Brezposelne osebe so ob prijavi vključene v informacijsko-motivacijske 

skupine, nato pa so deležne svetovanja pri svetovalcih za zaposlitev, s katerimi v 

določenem obdobju izdelajo zaposlitveni načrt. Brezposelni ima v skladu s potrebami na 

voljo več različnih oblik karierne orientacije: poglobljeno svetovanje pri poklicnem 

svetovalcu, delavnice za načrtovanje kariere, kratke delavnice za pridobivanje veščin 

iskanja zaposlitve, daljše tovrstne oblike (klubi za iskanje zaposlitve), zaposlitveni 

kotiček (neke vrste coaching za iskanje zaposlitve), po potrebi pa se izvajajo tudi posebne 

delavnice za mlade ali starejše. Spletna stran ZRSZ jim nudi obilico informacij in 

nekatera orodja (iskanje zaposlitve prek spleta, e-svetovanje ipd.).  

 

 

2.2.2 Aktivna politika zaposlovanja 

 

 

Politika zaposlovanja se deli na »aktivno« in »pasivno«. Med »aktivno« politiko 

zaposlovanja spadajo različni ukrepi in programi, ki so usmerjeni na usklajevanje 

ponudbe in povpraševanja po delovni sili in na regulacijo obeh. To so predvsem tisti 

programi in ukrepi, ki so namenjeni ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter 

izobraževanju in usposabljanju brezposelnih oseb. Njihov glavni cilj je doseganje in/ali 

ohranjanje visoke ter stabilne stopnje zaposlenosti. Ukrepi »pasivne« politike 

zaposlovanja pa so naravnani predvsem k ščitenju socialnega položaja posameznikov 

(brezposelnih in zaposlenih) ter k zakonskemu urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih 

razmerij. Ukrepi »pasivne« politike zaposlovanja neposredno ne vodijo k zaposlovanju 

oziroma ga neposredno ne spodbujajo (Kopač, 2002).  

 

Aktivna politika zaposlovanja je torej ukrep države na trgu dela ter predstavlja nabor 

raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega na 

trg delovne sile, da bi med delovno aktivne (zaposlene ali samozaposlene) vključila in/ali 

v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi preprečila in/ali 

zmanjšala brezposelnost (Svetlik in Batič, 2002). Programi APZ, s katerimi država 

neposredno posega na trg delovne sile, prinašajo široko paleto pozitivnih učinkov. Zanje 

je bistvenega pomena pravilno odločanje o času posega na trg dela in kar najboljši preplet 
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posameznih programov. Program APZ kot del politike zaposlovanja mora dosegati 

sinergijske učinke z drugimi sektorskimi politikami. S tem načinom posega na trg dela 

neposredno, pri čemer odpravlja tiste kratkoročne in druge probleme glede zaposlovanja 

in trga dela, ki jih s preostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče 

učinkovito odpravljati, tudi posredno ne (Program ..., 2006).  

 

Temeljni cilj APZ je po besedah Svetlika (1985) zmanjšanje brezposelnosti oziroma 

doseganje polne zaposlenosti. Osnovni namen APZ je zagotavljanje ekonomske 

aktivnosti in zaposljivosti za čim širši krog posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi 

sredstvi blažila neugoden socialnoekonomski položaj, povzročalo socialno 

marginalizacijo, socialno izključenost in druge socialne probleme (Svetlik in Batič, 

2002). APZ običajno vključuje programe izobraževanja, usposabljanja na delovnem, 

ustvarjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja.  

 

Zamisel o APZ je nastala v okviru švedskega razvojnega modela v začetku petdesetih let 

prejšnjega stoletja. Z naraščanjem strukturne brezposelnosti se je vse bolj uveljavljala v 

praksi, kot splošno veljavna politika zaposlovanja pa je bila sprejeta v devetdesetih letih. 

Kot odgovor na slabšanje razmer na trgu delovne sile konec osemdesetih let (točneje leta 

1988), je tudi Slovenija začela z razvojem programov in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja. Z njimi je v začetku omogočila večjo fleksibilnost predvsem na strani 

povpraševanja (Ignjatović, 2002b; Svetlik, 1985). V praksi pa se je začela uveljavljati v 

začetku devetdesetih let, ko se je ob uvajanju tržnega gospodarstva, ki je povzročilo 

zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko posodabljanje, odpravljanje 

podzaposlenosti in odpuščanje presežnih delavcev, začela hitro povečevati odkrita 

brezposelnost. Gospodarska kriza in kriza zaposlovanja v začetku devetdesetih let sta 

zahtevali hitro uvedbo blažilnih ukrepov, da bi se ognili socialnemu zlomu. APZ se je 

predvsem uveljavljala kot del programov za razreševanje vprašanj presežnih delavcev, ki 

so jih sprejemala podjetja. Nastajali so programi za prekvalifikacije in dodatno 

izobraževanje delavcev, za preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za 

odpiranje novih delovnih mest. V veliko primerih je šlo le za finančno podporo 

podjetjem, da bi prebrodila krizo (Svetlik in Batič, 2002). 

 

ZUTD (2010) določa, da je APZ nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju 

zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 
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povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Prav tako ZUTD (prav tam) določa, 

da lahko ob nastopu večjih neskladij na trgu dela in v kriznih obdobjih ministrstvo, 

pristojno za delo, pripravi dodatne ukrepe APZ z namenom ohranitve večjega števila 

delovnih mest, preprečevanja prehoda v odprto brezposelnost ali usposabljanja in 

izobraževanja z namenom zaposlitve pri novem delodajalcu. Brezposelne osebe in drugi 

iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in 

obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ v skladu s podlagami za njihovo izvajanje. 

Prednost pri vključevanju v ukrepe APZ imajo osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo 

za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu 

dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ. 

 

Med »rednim delovnim razmerjem« s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 

»popolno brezposelnostjo« je vrsta vmesnih stopenj. Brezposelna oseba mora biti 

sposobna za delo in voljna delati. Če zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih 

vzrokov ne more delati, so ji zagotovljene pravice iz drugih panog socialne varnosti, če 

izpolnjuje predpisane pogoje (Kavar-Vidmar, 1993). Temeljni poudarek v politiki 

zaposlovanja devetdesetih predstavlja prehod od pasivnih k aktivnim ukrepom. Znotraj 

tega so v ospredju programi in ukrepi za uravnavanje ponudbe delovne sile, posebej 

programi izobraževanja in usposabljanja. Temeljna filozofija je, da je treba v čim večji 

meri preiti od plačevanja raznih socialnih ugodnosti posameznikom, ki ne delajo, k 

njihovemu aktiviranju oziroma k njihovi ekonomski reintegraciji in neodvisnosti (Svetlik 

in Batič, 2002, str. 184) »APZ tako ni aktivna le v smislu neposrednega in selektivnega 

poseganja na trg delovne sile, temveč zahteva aktivnost slehernega brezposelnega«. 

Posamezniki preprosto ne morejo več mirno uživati pravic iz naslova zavarovanja za 

primer brezposelnosti in čakati, da porabijo pripadajoča sredstva. Nanje izvajajo pritisk, 

da morajo aktivno iskati delo ter se vključevati v programe, ki jim jih ponudi služba za 

zaposlovanje, zlasti programe izobraževanja in usposabljanja ter programe javnih oziroma 

družbeno koristnih del. Kopač (2002, str. 145) loči »aktivno« in »pasivno« politiko 

zaposlovanja na:  

 

– Sistemski vidik, v katerem so ukrepi in programi »aktivne« politike zaposlovanja 

neposredno naravnani k odpravljanju oziroma zmanjševanju brezposelnosti. Gre 

za programe in ukrepe, ki so namenjeni ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih 

mest ter izobraževanju in usposabljanju brezposelnih oseb. Ukrepi »pasivne« 
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politike zaposlovanja so predvsem naravnani k ščitenju socialnega položaja 

posameznikov (brezposelnih in zaposlenih) ter k zakonskemu urejanju nekaterih 

vidikov zaposlitvenih razmerij. Ukrepi »pasivne« politike zaposlovanja 

neposredno ne vodijo k zaposlovanju oziroma ga neposredno ne spodbujajo. 

– Individualni vidik, v katerem se med »aktivno« politiko zaposlovanja šteje 

predvsem tiste ukrepe, ki posameznika aktivirajo in ga ne pustijo pri miru, 

medtem ko »pasivni« ukrepi puščajo posameznikom svobodo in v večji meri 

ščitijo njihov socialni položaj. 

 

APZ je bila na začetku prežeta z idejo polne zaposlenosti in je imela predvsem tri cilje 

(OECD, 1978): 

 

 razviti delovne sposobnosti ljudi in jih prilagoditi strukturnim spremembam tako, 

da bodo pospeševale gospodarsko rast; 

 izboljšati možnosti zaposlovanja obrobnih skupin in tako prispevati k socialni 

enakosti; 

 izboljšati razmerje med inflacijo in brezposelnostjo (upoštevaje ekonomske 

cikluse) tako, da bi stabilizirali zaposlovanje med recesijo in odstranili ozka grla 

na trgu delovne sile med razcvetom.  

 

Evropska politika zaposlovanja ni usmerjena k polni zaposlenosti, čeprav še danes teži k 

zmanjševanju brezposelnosti in povečevanju stopnje zaposlenosti oziroma delovne 

aktivnosti prebivalstva, v ospredje postavlja predvsem štiri cilje (Svetlik in Batič, 2002, 

str. 179): 

 

 izboljšanje zaposljivosti prebivalstva, 

 razvoj podjetništva, 

 spodbujanje prožnosti podjetij in njihovih zaposlenih in 

 utrjevanje politike enakih možnosti za ženske in moške.  

 

Osnovni strateški cilji programa APZ so (Program ..., 2006, str. 7):  

 

 povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti,  
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 preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno  

 brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev,  

 zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, 

usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave 

brezposelnih),  

 povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih,  

 spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj 

novih zaposlitvenih možnosti),  

 okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega 

nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).  

 

V mesecu novembru 2010 je bil sprejet ZUTD, v katerem je APZ zastavljena širše, saj 

vsebuje tudi nova ukrepa, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta. 

Prav tako se lahko v nekatere ukrepe APZ vključujejo tudi iskalci zaposlitve in ne le 

brezposelne osebe. ZUTD (2010) je tudi na novo definiral pojem ranljivih skupin na trgu 

dela in jim omogoča prednostno vključevanje v ukrepe APZ, obenem pa je uvedel 

enostavnejše postopke izbora izvajalcev ukrepov APZ, predvsem na področju 

usposabljanja in izobraževanja in tudi izbora delodajalcev.  

 

Ukrepi aktivne politike zaposlovanj v Sloveniji so se nanašali na (Program ..., 2006, str. 

6): 

 

 visok delež dolgotrajno brezposelnih, ki se je v zadnjih desetih letih celo povečal,  

 strukturno brezposelnost: slaba izobrazbena sestava brezposelnih, visok delež 

brezposelnih brez oziroma z nizko izobrazbo,  

 izredno nizko stopnjo zaposlenih starejših (55–64 let), saj je med najnižjimi v EU,  

 sorazmerno visoko stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let),  

 naraščajoče število brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo,  

 povečevanje brezposelnosti žensk. 

 

Aktivnosti oziroma instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se prijavijo v 

register brezposelnih oseb pri ZRSZ, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim 

posameznikom na trgu dela. Pri izvajanju programa APZ se upošteva tudi regijski prijem, 
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tako da se sredstva prednostno namenijo za območja z nadpovprečno stopnjo 

brezposelnosti. V obdobju 2007–2013 so se izvajali naslednji ukrepi APZ (ZUTD, 2010): 

 

UKREP 1: Usposabljanje in izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno 

izobraževanje. Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih 

možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter 

uspešen razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je večanje 

zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. Neformalno 

izobraževanje kot usposabljanje in izpopolnjevanje predstavlja obliko 

izobraževanja odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot 

usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje pomeni pridobitev novih 

znanj in kompetenc s pomočjo registriranih izvajalcev usposabljanja. Potrdilo 

o opravljenem usposabljanju velja na celotnem trgu dela. Izpopolnjevanje je 

dejavnost, s katero se širi in poglablja že obstoječe znanje, spretnosti oziroma 

kompetence posameznika. Usposabljanje na delovnem mestu poteka pri 

delodajalcih s pretežnim obsegom praktičnega usposabljanja. Izvaja se lahko 

tudi kot delovni preizkus. Formalno izobraževanje pomeni vključitev v javno 

veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe. V izobraževanje se 

vključujejo brezposelne in zaposlene osebe ter delodajalci, lahko pa tudi drugi 

iskalci zaposlitve v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje ukrepov APZ 

in katalogu ukrepov APZ iz 36. člena tega zakona. 

UKREP 2: Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta sta namenjena 

pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri 

delodajalcih, ter večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki 

usposabljajo svoje zaposlene delavce. Nadomeščanje na delovnem mestu se 

izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve zaposlenega z 

brezposelno osebo. Delitev delovnega mesta se izvaja kot subvencioniranje 

delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. V nadomeščanje na 

delovnem mestu in delitev delovnega mesta se vključujejo brezposelne 

osebe ter delodajalci, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce, lahko pa tudi 

drugi iskalci zaposlitve v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje 

ukrepov APZ in katalogu ukrepov APZ. 

UKREP 3: Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih 

možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, izvajajo se v obliki subvencij 
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za zaposlitev. V spodbude za zaposlovanje se poleg ranljive skupine 

brezposelnih oseb vključujejo tudi iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je 

ogrožena. 

UKREP 4: Kreiranje delovnih mest je namenjeno spodbujanju delovne in socialne 

vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih 

skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot subvencioniranje začasnih zaposlitev 

in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri neprofitnih 

delodajalcih ali v javnem sektorju. V kreiranje delovnih mest se vključujejo 

ranljive skupine brezposelnih oseb. 

UKREP 5: Spodbujanje samozaposlovanja je namenjeno uresničitvi podjetniške ideje in 

ustvarjanju delovnih mest v mikropodjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja 

gospodarske družbe in spodbuja opravljanje katere koli samostojne 

dejavnosti. Izvaja se kot pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje 

samozaposlitve. V spodbujanje samozaposlovanja se vključujejo 

brezposelne osebe ter iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejemala program APZ za posamezno koledarsko leto, 

kar ni omogočalo uravnovešenih izvajalskih načrtov in financiranja, zato se je pokazala 

potreba po stabilnejših in administrativno učinkovitejših ukrepih, ki so vsebovali tudi 

uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti med delodajalci, brezposelnimi in širšo 

javnostjo. Vsebinsko združevanje programov in njihovo bolj uravnovešeno financiranje 

sta bila temeljna ukrepa reform za uspešnejšo politiko zaposlovanja v okviru 

gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. Program APZ je bil 

zato pripravljen za daljše obdobje, zajemal je ukrepe za obdobje 2007–2013 (Program ..., 

2006). Podlage za izvajanje ukrepov APZ so smernice za izvajanje ukrepov APZ, ki jih 

Vlada Republike Slovenije po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji 

sprejme za plansko obdobje na podlagi programa državnih razvojnih prioritet in investicij 

in drugih strateških dokumentov Republike Slovenije načrt za izvajanje ukrepov APZ, ki 

je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic APZ za proračunsko obdobje, in 

ga na predlog ministra, pristojnega za delo, sprejme Vlada Republike Slovenije in katalog 

ukrepov APZ, ki je izvedbeni dokument načrta APZ, predstavlja pa nabor programov, ki 

so namenjeni doseganju ciljev znotraj posameznih ukrepov APZ (ZUTD, 2010). Katalog 

je sestavljen iz posameznih aktivnosti za doseganje teh ciljev. 
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Za sistematično zmanjševanje brezposelnosti so v okviru aktivne politike zaposlovanja 

namenjena sredstva za izvajanje programov pomoči pri načrtovanju poklicne poti in 

iskanju zaposlitve ter programov osebnostnega razvoja. V posamezne programe so se 

vključevale brezposelne osebe, drugi iskalci zaposlitve, iskalci zaposlitve, katerih 

zaposlitev je ogrožena, zaposleni in delodajalci, pri čemer se ciljne skupine posameznih 

programov določijo na podlagi vpogleda oziroma analize stanja v evidenci brezposelnih, 

bodisi kot preventivni bodisi kot kurativni ukrepi. Po podatkih ZRSZ (2015) so se v 

ukrepe APZ od leta 2007 naprej pretežno vključevale brezposelne osebe do 29. leta 

starosti (37,8 %) in dolgotrajno brezposelne osebe (37,9 %).  

 

Število vključitev v ukrepe APZ je odvisno od obsega razpoložljivih sredstev, tako je med 

leti zaznati nihanja v vključevanju, posledično pa tudi prehodih iz evidence brezposelnih 

oseb v zaposlitev. V ukrepe APZ je bilo v letih od 2007 do 2014 vključenih več kot 

109.000 dolgotrajno brezposelnih oseb, od tega največ v ukrep Usposabljanja in 

izobraževanja (48 %), v ukrep Kreiranje novih delovnih mest (24,2 %), 15,8 % oseb je 

bilo vključenih v ukrep Spodbujanje samozaposlovanja, 12 % pa v ukrep Spodbude za 

zaposlitev. V povprečju je bilo letno vključenih 13.600 dolgotrajno brezposelnih oseb. 

Delež dolgotrajno brezposelnih med vključenimi v ukrepe APZ v povprečju v teh letih 

znaša 37,9 %, v letu 2007 je bil ta delež najvišji (61,3 %), v letu 2009 pa najnižji in je 

znašal 25,3 %. Navedeno je posledica velikega priliva v brezposelnost v začetku 

gospodarske krize, ki je izboljšala strukturno sliko brezposelnosti, hkrati pa so bili ukrepi 

APZ kot odziv na krizo naravnani v ohranjanje zaposlitev oziroma čim hitrejši prehod iz 

brezposelnosti nazaj v zaposlitev, tudi v obliki spodbud za fleksibilno zaposlovanje (npr. 

spodbude za zaposlovanje za krajši delovni čas). V letu 2014 je bilo med vključenimi v 

ukrepe APZ 47,0 % dolgotrajno brezposelnih oseb. 

 

 

2.2.2.1 Vključitve dolgotrajno brezposelnih oseb v ukrepe APZ 

 

 

Na slabšanje razmer na trgu dela so se države odzvale z okrepitvijo aktivnih posegov na 

trgu dela in reformami trga dela. Tako so države članice EU povečale izdatke za aktivne 

posege na trgu dela, predvsem za programe izobraževanja in usposabljanja. Brezposelne 
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osebe in prijavljeni iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, imajo pravico in 

obveznost do vključitve v ukrepe APZ na podlagi zaposlitvenega načrta. 

 

Razpredelnica 10: Vključitve dolgotrajno brezposelnih oseb v ukrepe APZ 

Vključitve 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ukrep 1: Usposabljanje in 

izobraževanje 
7.778 4.750 4.536 9.405 5.551 4.889 6.682 8.838 

Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev 369 783 1.309 2.071 1.764 1.496 2.790 2.540 

Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih 

mest 
2.874 3.599 3.448 3.663 1.693 3.031 2.365 5.767 

Ukrep 5: Spodbujanje 

samozaposlovanja 
196 1.593 1.261 4.345 3.743 2.917 3.107 148 

Skupaj 11.217 10.725 10.554 19.484 12.751 12.333 14.944 17.293 

Vir: ZRSZ (2015) 

 

Iz Razpredelnice 10 je razvidno, da je bilo med dolgotrajno brezposelnimi, vključenimi v 

ukrepe APZ, v teh letih 56,6 % žensk, od tega 59,7 % pri vključevanju v ukrepe 

Usposabljanja in izobraževanja, 61,9 % v ukrepu Kreiranja delovnih mest, 52,7 % pri 

ukrepu Spodbude za zaposlitev, le v ukrepu Spodbujanje samozaposlovanja prevladujejo 

moški, saj je delež vključenih žensk le 42,5 %. Med dolgotrajno brezposelnimi 

vključenimi v APZ je bilo 34,1 % oseb s 5. ravnjo izobrazbe, 24,3 % s 3. in 4. ravnjo, 

21,4 % s 6. ravnjo ali več in 20,2 % s 1. in 2. ravnjo izobrazbe. 

 

V ukrep Usposabljanje in izobraževanje je bilo v letih 2007 do 2014 vključenih več kot 

151.000 brezposelnih oseb, od tega 34,7 % dolgotrajno brezposelnih oseb, v programe 

spodbujanja zaposlovanja je bilo med vsemi vključenimi 55,8 % dolgotrajno brezposelnih 

in v ukrep kreiranja delovnih mest 62,1 % dolgotrajno brezposelnih oseb. Dolgotrajno 

brezposelne osebe so se najmanj vključevale v programe spodbujanja samozaposlovanja, 

kar pa je glede na vsebino in cilje skladno s pričakovanji. 

 

Rezultati zaposljivosti ob izhodu iz ukrepov APZ kažejo, da se z daljšanjem 

brezposelnosti znižujejo možnosti za uspešno reintegracijo na trg dela. V povprečju v teh 

letih med vključenimi osebami v ukrep Usposabljanja in izobraževanja, ZRSZ (2015) 

beleži 55,2 % izhod v zaposlitev, med dolgotrajno brezposelnimi osebami je ta delež 

42,4 %. Poleg težav pri novem zaposlovanju imajo dolgotrajno brezposelne osebe težave 

tudi z ohranjanjem zaposlitev. V letih 2007 do 2012 je bilo v subvencionirane zaposlitve 
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vključenih več kot 63.000 oseb, od tega 49,2 % oseb s trajanjem brezposelnosti eno leto 

ali več. Eno leto po zaključku subvencionirane zaposlitve je bilo še vedno zaposlenih 

45,7 % oseb, med dolgotrajno brezposelnimi osebami pa 36,2 %. 

 

Znotraj ukrepov APZ je zaznati več pristopov k problematiki dviga zaposljivosti ter 

zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih oseb. S programi neformalnega izobraževanja ter 

programi usposabljanja na delovnem mestu odgovarjamo na identificirane primanjkljaje 

brezposelnih oseb glede na pričakovanja delodajalcev o usposobljenosti kandidatov za 

zaposlitev oziroma novih sodelavcev, medtem ko skozi programe spodbujanja 

zaposlovanja in kreiranja delovnih mest direktno nagovarjamo vidik socialne 

izključenosti ter socialno varstvenih prejemkov. 

 

 

2.3 VLOGA IN POMEN SOCIALNE PEDAGOGIKE NA 

PODROČJU DELA, ZAPOSLOVANJA IN VSEŽIVLJENJSKE 

KARIERNE ORIENTACIJE  

 

 

Edini realni način, da se ljudem, ki so bili brez svoje krivde izključeni s trga dela, povrne 

dostojanstvo in samospoštovanje, je ta, da se jim pomaga, da se bodo bolje znašli v 

življenju brez dela (Ashby, 1988). 

 

Socialni pedagogi smo, kot meni Martinjak (2002), terapevti, vzgojitelji, svetovalci, 

poslušalci, pogajalci, prepričevalci, pomirjevalci. Naša naloga je, da delujemo empatično 

in komunikacijsko odprto, da podpiramo, razvijamo in krepimo oziroma opolnomočamo 

»močne točke« pri posamezniku, v različnih življenjskih obdobjih, položajih in okoljih. Iz 

Etičnega kodeksa (Sande idr., 2006) sledi, da je namen socialnopedagoškega dela 

pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z 

okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomočiti po 

poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju 

njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in predvsem v smeri sožitja s 

samim seboj in s svojim okoljem, torej kot meni Zorc-Maver (2006, str. 9) v 

»premagovanje življenjskih problemov posameznika v celostnem življenjskem 
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kontekstu«. Pri tem moramo izhajati iz posameznikovih temeljnih potreb, želja, osebnih 

in okoljskih potencialov oziroma značilnosti njegovega specifičnega sociokulturnega 

okolja.  

 

Sodobne koncepte socialnopedagoškega dela, ki izhajajo iz sodobne spremembe družbe 

dela izpostavi Zorc Maver (2007, str. 16): 

 

– Sposobnost za delo predstavlja smo en individualen učni cilj, poleg ostalih kot so 

socialne in komunikativne kompetence, strategije preživetja in spoprijemanje s 

težavami. Socialnopedagoško delo z uporabniki je usmerjeno v podporo 

posamezniku, ki predstavlja več kot samo probleme na področju poklicne 

integracije v delo. Namesto usmerjenosti v delo stopa usmerjenost na 

socializacijske elemente socialno pedagoškega dela. 

– V središču socialnopedagoških interesov in metod je usmerjenost na močne točke, 

vire v posamezniku, na sposobnosti obvladovanja življenja znotraj neugodnih 

življenjskih pogojev. To pomeni tudi radikalen odmik od usmerjenosti v deficit pri 

posamezniku. 

– Socialna pedagogika je usmerjena na vsakodnevni življenjski prostor posameznika 

in skupin. Pri tem je pomembno razvijati mrežno povezanost v življenjskem 

okolju iz katere posameznik lahko črpa nove osebne in socialne vire. 

– Namesto usmerjenosti samo na trg dela je preko različnih projektov usmerjena na 

delo, ki ima za posameznika pomen, smisel in neko uporabno vrednost. 

– Socialnopedagoško delo mora vsebovati sodelovanje posameznika v soodločanju, 

sooblikovanju in omogočati razvoj novih neobičajnih oblik delovanja. 

 

Strokovno delo socialnega pedagoga na področju dela z mladimi, ki se soočajo z 

brezposelnostjo, po mnenju Rapuš Pavel (2005c), zahteva v spremenjenih družbenih 

razmerah neprestano delovanje v smeri vzpostavljanja ravnotežja med aspiracijami in 

kompetencami mladih ter zahtevami in omejitvami na trgu dela. Po njenem mnenju 

strokovno delo lahko poteka, če obstaja prostor za osebni pristop in pogajanja in če je na 

tem področju omogočeno kontinuirano delo.  

 

V procesu vseživljenjske karierne orientacije moramo socialni pedagogi, v okviru svojega 

poslanstva opolnomočati brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, še posebej dolgotrajno 
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brezposelne osebe. V tem procesu jim moramo po mnenju Longa (1996) nuditi vsa 

potrebna znanja, veščine, informacije za delo, jasno opredelitev ciljev, prenos avtoritete 

in razlago omejitve odgovornosti, kar jih bo posledično spodbujalo k večji učinkovitosti 

pri iskanju zaposlitve ter jim omogočalo prevzemanje odgovornosti za njihovo lastno 

zaposlitev. Conger in Kanungo (1988) menita, da lahko na opolnomočenje gledamo z 

dveh različnih vidikov, opolnomočenje kot motivacijski dejavnik ter opolnomočenje kot 

dejavnik medsebojnih odnosov. 

 

Opolnomočenje kot motivacijski dejavnik razumemo kot zaznano učinkovitost (Čot, 

2004), ki se nanaša na prepričanje posameznika, da ima sposobnosti organizirati in 

izvajati dejanja, ki so potrebna za dosego določenih rezultatov oziroma ciljev. Prepričanja 

v lastno učinkovitost regulirajo človekovo delovanje s pomočjo kognitivnih, 

motivacijskih, čustvenih in selektivnih procesov. Osnovne sposobnosti, s katerimi 

posamezniki spreminjajo tako sebe kot tudi svoje okolje po mnenju Bandure (1986) so: 

simboliziranje, predvidevanje, opazovanje, samouravnavanje in samorefleksija, ki 

omogočajo posamezniku reflektirati in vrednotiti lastne izkušnje in miselne procese. 

Bandura (1986, 1997) posameznika opredeljuje kot interaktiven subjekt, ki predeluje 

informacije iz okolja in aktivno in interaktivno deluje. Njegovo delovanje razume kot 

triadno recipročno vzročnost, kjer kognicije, vedenje in neposredna trenutna situacija 

delujejo kot pomembne sestavine širšega dinamičnega okolja. Kognitivna determinanta se 

kaže v prepričanjih samoučinkovitosti, postavljanju lastnih ciljev in kvaliteti analitičnega 

mišljenja. Izbira dejavnosti, ki je dejansko tudi izpeljana, predstavlja vedenjsko 

determinanto. Lastnosti okolja, raven izzivov, ki jih to okolje določa in odzivnost okolja 

na posredovanja posameznikov, predstavljajo njegovo determinanto. Po tej teoriji 

dogodki v dejanskem življenju posameznika na njegovo vedenje ne vplivajo neposredno, 

temveč preko štirih virov vplivov: posameznik pretehta in poveže pretekle izkušnje, 

opazuje pomembne druge, upošteva in procesira povratne informacije, ki mu jih 

posredujejo, pomembno vlogo imajo tudi njegova psihofiziološka stanja. Iz vseh štirih 

virov se oblikuje njegova samoučinkovitost, ki deluje kot posrednik omenjenih virov na 

posameznikovo vedenje.  

 

Ključni resursi, ki določajo individualne izide na trgu delovne sile sta nedvomno 

izobrazba in kvalifikacije. Zato Svetlik, Vilič Klenovšek, Klemenčič in Hribar (1993) 

poudarjajo pomembnost izobraževanja, ki povečuje konkurenčnost in možnost 
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posameznika, da dobi in ohrani zaposlitev oziroma se lahko prekvalificira in s tem 

pridobi, kot menita Korver in Oeij (2004) novi vir preživljanja. Ob pojmu znanja se je v 

šolskem prostoru začel uveljavljati tudi pojem kompetence, meni Ivančič idr. (2011). V 

mednarodnih dokumentih je začel včasih celo nadomeščati pojem znanja. Kompetenca je 

razumljena vsaj na dva načina. Prvič kot znanje in veščina in drugič kot zmožnost. V 

prvem primeru je kompetenca isto kot znanje in veščina, ki ju nek posameznik ima, izraz 

»kompetenca« pa je zgolj sinonim za oboje. V drugem primeru pa je kompetenca 

razumljena kot zmožnost narediti nekaj tako, da je storjeno dejanje oziroma opravilo v 

skladu z vnaprej določenimi standardi. Tako so kompetence denimo smiselno 

vzpostavljene na področju poklicnega izobraževanja. Ta zmožnost posameznika seveda 

predpostavlja določeno znanje in veščine, ni pa ne z enim ne z drugim identična. Nekatera 

pojmovanja kompetenc vključujejo poleg zmožnosti praktične uporabe znanja in veščin v 

vedno novih okoliščinah še prepričanja, vrednote, osebnostne značilnosti (ustvarjalnost, 

pobuda, sposobnost reševanja problemov, vodljivost, sposobnost prilagajanja, opravljanje 

obveznosti, sposobnost učenja itd.), ki so nujni pogoj za uspešno izvršitev nekega dejanja. 

Po mnenju Možine (2002) je izobraževanje kot družbena dejavnost in dejavnost 

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

razvojem in spremembami in se ne konča v trenutku, ko konča šolanje in se zaposli. Zato 

je učenje vseživljenjski proces, ki poteka celotno aktivno delovno dobo posameznika in 

tudi po njej.  

 

Pomembno vlogo v izboljševanju zaposljivosti tistih, ki so potisnjeni na rob ali 

izpostavljeni socialni izključitvi, igra tudi neformalno izobraževanje, ki z uporabo novih 

pristopov in odstranjevanjem pregrad zagotavlja dostop do možnosti vseživljenjskega 

učenja. Flere in Tavčar Krajnc (2011) menita, da v sodobnem kompleksnem gospodarstvu 

in ob vse hitrejšem spreminjanju delovnih razmer, strukture panog postajajo vse 

pomembnejše alternativne oblike izobraževanja. Neformalno izobraževanje je namenjeno 

pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja za nek poklic 

(Grcić, 2008). Programi usposabljanja posameznikom ali brezposelnim osebam 

omogočajo pridobitev strokovnih znanja in spretnosti, potrebnih za opravljanje nekega 

poklica ali posameznih zadolžitev v okviru poklica, programi izpopolnjevanja pa širitev 

in poglobitev že obstoječih znanj, spretnosti oziroma kompetenc. Tako se brezposelnim 

osebam, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne 

zaposlitve, povečujejo njihove zaposlitvene možnosti in konkurenčnost na trgu dela, 
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posledično se pa zmanjšuje brezposelnost. V evropskem prostoru se je v zadnjih dvajsetih 

letih področje vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj razvilo kot 

eden od ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije 

vseživljenjskega učenja, saj omogoča, da se vrednoti in priznava vse učenje ne glede na 

življenjsko obdobje ali učno in delovno okolje, v katerem je posameznik znanje pridobil. 

Hkrati vrednotenje znanja in izkušenj za odraslega pomeni tudi motivacijski dejavnik za 

vključevanje v programe izobraževanja in učenja, saj zagotavlja, da so ti pripravljeni 

tako, da upoštevajo predhodne učne izkušnje učečega, predvsem pa omogoča pridobitev 

ekonomskega in socialnega priznanja vlaganj v te načine učenja (Ažman idr., 2012). 

Danes ima pri tem pomembno vlogo tudi APZ, ki v okviru svojih programov 

usposabljanja na delovnem mestu veča konkurenčnost delovne sile. 

 

Opolnomočenje kot dejavnik medsebojnih odnosov razumemo kot socialni kapital, ki 

predstavlja socialne mreže in participacijo v socialnem okolju. Koncept socialnega 

kapitala Bourdieu (2001, str. 102–103; prim. van der Maesen in Walker, 2002) definira 

kot »agregat dejanskih ali potencialnih virov, bolj ali manj institucionaliziranih odnosov, 

razmerij, poznanstev in identifikacij ali z drugimi besedami, gre za članstvo v določeni 

skupini« Socialni kapital (Findeisen, b.d.) definira kot skupek mrež, lokalnih društev in 

organizacij, pa tudi neformalnih povezav med posamezniki, ki jih je moč najti na nekem 

območju. Socialni kapital razumemo kot posameznikov in družbeni vir, pri katerem gre 

za investiranje v medosebne odnose in ki je v podporo socialnemu vključevanju v 

sodobni družbi. Socialne mreže (Zrim-Martinjak, 2006), usposabljajo posameznika, 

skupine in skupnosti za deljenje skupnih norm, vrednot, kulture, navad in običajev ter 

spodbujajo zaupanje in razumevanje, kar krepi sodelovanje v ali med skupinami z 

namenom, da bi dosegle skupni cilj. Jurčan (b.d.) meni, da se socialni kapital izraža, 

kadar stopamo v medsebojne odnose z drugimi ljudmi, torej takrat, ko pride do interakcij 

in omrežij, ki se vzpostavljajo v družbi na podlagi skupnih vrednot. Socialni kapital 

pomeni tudi družbeno zaupanje in vezi, ki prispevajo k temu, da ljudje delujejo 

koordinirano in kooperativno v skupno korist. Različnim skupinam omogoča, da se 

povezujejo v skupnih interesih, ki bi jih močna država sicer prezrla in tako lahko 

opozarjajo na nepravilnosti. Socialni kapital po mnenju Jurčana (prav tam) predstavlja 

pogonsko sredstvo za razvoj civilne družbe, organizacij in socialnih omrežij, ki delujejo v 

prostoru med privatno sfero, ekonomijo ter državo. Mogoče ga je tudi direktno pretopiti v 

ekonomski kapital. Če posameznik širi svoj krog ljudi, s tem zmanjšuje svojo odvisnost 
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od enega samega vira ter prihaja do novih virov, do novih ljudi, ki mu nudijo koristne 

nasvete in opozorila o krizah. Tako lahko socialni kapital prispeva k večji možnosti 

oziroma konkurenčnosti posameznikov na trgu dela. O socialnem kapitalu se zmeraj 

govori kot o nečem, kar ima zgolj pozitiven pomen, četudi ima lahko tudi negativne plati. 

V socialni pedagogiki je zelo pomembno, da prispeva k socialni vključenosti.  

 

Če bi cilje na ravni opolnomočenja posameznika strnili, bi lahko rekli, da so cilji 

interveniranja (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007, str. 100): 

 

– povečati znanje in veščine za uspešnejše reševanje problemov, 

– vplivati na dvig kompetentnosti, prispevati k spoznanju o lastni vrednosti in 

sposobnosti za reševanje problemov ter s tem k opolnomočenju, 

– zmanjšati negotovost, sprostiti zavrte potenciale in napetosti zaradi neuspešnega 

reševanja življenjskih situacij, 

– analizirati problemsko situacijo iz novih zornih kotov, 

– motivirati za iskanje novih konstrukcij realnosti, 

– spodbujanje novih strategij vedenja, 

– upoštevanje meja in možnosti spreminjanja posameznika in delov njegovega, 

socialnega sistema, 

– povečati gotovost pri izbiranju in sprejemanju rešitev ter načrtovanje prihodnosti, 

– izboljšati uvid v svoje probleme in probleme okolja, spoznati ozadje svojega, 

ravnanja, mišljenja in čustvovanja, ter razlogov za ravnanje, 

– izboljšati vključenost v družbeno okolje skozi pridobivanje konstruktivnega in 

ustvarjalnega delovanja na širšem socialnem področju. 

 

V svetovalnem delu poleg izvajanja aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije, ki jih 

določa ZUTD (2010), lahko vseživljenjsko karierno orientacijo umestimo tudi v izvirni 

projekt pomoči, kot ga pojmuje Čačinovič Vogrinčič (2011). Avtorica ga je uporabila v 

šoli z učenci z učnimi težavami, mi ga nekoliko preoblikujemo in uporabimo za 

brezposelne in iskalce zaposlitve. 

 

Izvirni delovni projekt pomoči se soustvarja v delovnem odnosu, od srečanja do srečanja. 

Čačinovič Vogrinčič (2008) meni, da tak način uporabnike in svetovalne delavce 

povezuje kot soustvarjalce v skupnem projektu. Naloga obojih je, da soustvarijo deleže v 
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rešitvi. Poudarek je na delu, torej na sodelovanju, učenju, odpravljanju težav, na 

dejavnostih, ki vodijo k želenim izidom. Izvirni delovni projekti pomoči so uspešni, če 

imajo zastavljene konkretne in jasne cilje in naloge. Delovni odnos omogoči, da se 

ustvarjanje rešitev za kompleksne probleme ljudi zastavi kot izvirni delovni projekt. 

Udeleženi akterji soustvarjajo potencialno spodbudne, »energizirajoče« okoliščine, v 

katerih le-ti spontano razvijejo starim vzorcem alternativne, uspešnejše spoznavno-

čustveno-vedenjske vzorce (Šugman Bohinc, 2011). Delovni odnos, ki ga vzpostavljamo, 

usmeri strokovnjaka v sedanjost, čas, ko smo v delovnem odnosu z uporabniki, meni 

Čačinovič Vogrinčič (2011). Koncept delovnega odnosa je učinkovita opora za ravnanje v 

sedanjosti. Skrbno ravnanje v sedanjosti nikakor ne pomeni nespoštovanja preteklosti. 

Preteklost je pomembna, a v procesu dela nas zanimajo predvsem pozitivne pretekle 

izkušnje in uspešne izjeme v ravnanju z brezposelnostjo. Sedanjost je zagotovljen čas za 

izkušnjo o spoštovanju in kompetentnosti, za procese razumevanja in sporazumevanja. 

 

Čačinovič Vogrinčič (2011) izvirni projekt pomoči zastavi in utemelji na perspektivi 

moči, zato uporabi elemente iz Saleebeyjevega leksikona moči (Saleebey, 1997). V 

procesu vseživljenjske karierne orientacije to pomeni, da svetovalec zaposlitve odkriva 

moč in vire pri brezposelni osebi in pomaga, da doseže svoje cilje in uresniči svoje načrte. 

Pri tem nove izkušnje kompetentosti in samozavesti zagotavljajo uspešno delo.  

 

Leksikon vsebuje šest temeljnih konceptov in načel, mi pa jih nekoliko preoblikujemo in 

uporabimo za našo ciljno skupino (Saleebey 1997; Čačinovič Vogrinčič, 2011, str. 21): 

 

– Socialna krepitev nas opozori na razlike v socialni moči, socialnem statusu in 

položaju, izobrazbi, etnični pripadnosti. Lahko vpliva na možnosti brezposelne 

osebe v premagovanju ovir in napredovanja. Koncept socialne krepitve zahteva od 

vseh poklicev pomoči občutljivo prepoznavanje socialne prikrajšanosti in nemoč 

ter zalaganje za začetek procesa socialne krepitve pri katerem brezposelna oseba 

postaja kompetentni sogovorniki v individualnem delovnem projektu. 

– Včlanjenost pomeni potrebo po spoštovanju človeka kot državljana, odgovornega 

in cenjenega člana skupnosti. Če uporabnik ni ukoreninjen, nima kje biti in komu 

pripadati, potem je mogoč želen izid in naloga stroke, da poveča njegovo 

včlanjenost. Načelo včlanjenosti nas opozarja na socialno mrežo brezposelne 

osebe in njen položaj v družbi, posebej to velja za dolgotrajno brezposelne. Če 
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nosilne socialne mreže ni, je izolacija lahko eden od virov stisk, neuspeha in 

nemoči. 

– Odpornost temelji na spoznanju, da ljudje, posamezniki in skupnosti okrevajo in 

lahko premagajo tudi hude življenjske udarce. Tudi naše stališče je, da vsak lahko 

okreva, napreduje, omili svojo težavo, izboljša situacijo. Okrevanje je mogoče le, 

če imaš s kom okrevati in če imaš občutek, da je to smiselno. V svetovalnem 

procesu moramo vedno zagotoviti pogoje za okrevanje, še več, zagotoviti moramo 

pogoje za soustvarjanje procesa okrevanja. 

– Celjenje in celostnost je sposobnost ozdraveti. V medicini to pomeni, da ima 

človek na voljo notranji sistem podpore, ki deluje neodvisno od zunanjih vplivov 

zdravljenja. Za poklice pomoči to predstavlja nov izziv, in sicer spoznati, da ima 

človek notranjo modrost, s katero prepozna, kaj je dobro zanj. Brezposelna oseba 

potrebuje čas, da bi celjenje dobilo priložnost, zato v izvirnih delovnih projektih 

pomoči moramo zagotoviti dovolj časa, da se celjenje sploh lahko zgodi »Pustiti 

času čas«. 

– Dialog in sodelovanje predstavljata način za prepoznavanje in odkrivanje lastne 

moči, tudi moči za okrevanje. Povezujemo ga z etiko participacije v soustvarjanju 

nove zgodbe v življenju, zgodbe, ki se bo razvila na podlagi razumevanja, 

sporazumevanja in dogovarjanja.  

– Odpovedati se dvomu je argument za spremembo paradigme v podporo procesom 

soustvarjanja v svetovalnem procesu. V izvirnem delovnem projektu pomoči se 

svetovalec zaposlitve tako odpove dvomu o sporočilu, besedah in resnici 

brezposelnega in mu je spoštljiv in odgovoren zaveznik. Združuje ju raziskovanje 

znanja in pridobivanje dobrih izkušenj.  

 

V okviru vseživljenjske karierne orientacije ali izvirnega projekta pomoči se nam zdi 

pomembno raziskati in ugotoviti okoliščine, ugodne za spontano porajanje uspešnejših 

vzorcev delovanja človeka. Zato nas kot način svetovalnega dela zanima sinergetika kot 

transdisciplinarna veda o spontanem porajanju novih vzorcev organiziranosti, s katerimi 

sistem odgovori oziroma se prilagodi na spremenjene življenjske, bivanjske, delovne, 

šolske, družinske, zdravstvene in socialne okoliščine. Sinergetika tako teoretično kot 

praktično povezuje koncepte in metode postmodernih sodelovalnih, dialoških pristopov 

izobraževanja in pomoči, ki jih Šugman Bohinc (2011) uporabi pri dijakih z učnimi 

težavami, mi pa jo prilagodimo in prenesemo na področje dela z brezposelnimi osebami. 
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V svetovalnem procesu z brezposelnim in iskalcem zaposlitve, še posebej pri dolgotrajno 

brezposelnih osebah se sinergetična vloga učenja in pomoči uresničuje v delovnem 

odnosu soustvarjanja. V tem odnosu skrbno in spoštljivo raziskujemo, kateri elementi v 

interpretaciji brezposelne in neaktivne osebe resnično nanj delujejo motivirajoče za to, da 

bodo začeli opuščati manj učinkovite vzorce delovanja. Potrebno je raziskati in ugotoviti, 

kakšne okoliščine so ugodne za to, da bodo njihovi stari, manj zadovoljivi ali 

funkcionalni, manj učinkoviti miselno-čustveno-vedenjski vzorci začeli slabeti in da se bo 

lahko izkustvena zasnova za morda učinkovitejši način ali pa način vedenja stabilizirala 

in se razvila v nov vzorec. Prav tako se nam zdi pomembno, da si brezposelne in 

neaktivne osebe ogledujejo in pretresejo svoje najbolj intimno doživljanje, svoje osebne 

in delovne odnose in interakcije z drugimi, vedenje ljudi, s katerimi živijo in delajo, pa 

tudi dogodke na ravni družine, organizacije, skupnosti, kulture, politike in gospodarstva. 

V nasprotju z opisano tradicionalno držo avtoritet na različnih področjih življenja in dela 

po mnenju Šugman Bohinc (2011) sinergetiki zagovarjajo razumevanje, ki je zelo v duhu 

postmodernih konstrukcionističnih, sodelovalnih pristopov, in sicer da ni mogoče 

linearno spreminjati vzorcev delovanja ljudi, s katerimi smo v interakciji. Naša 

sinergetična vloga je, da (so)ustvarjamo okolje, kontekst, pogoje, v katerih se bodo naši 

sogovorniki (in mi z njimi) lahko spontano začeli spreminjati in ki bodo dovolj spodbudni 

(energizirajoči, motivirajoči) za naše partnerje, največje poznavalce svojega življenja, da 

bodo lahko tvegali premik v neznano (prim. Šugman Bohinc, 2011).  

 

Za ustvarjanje (prvih) pogojev za prehode med vzorci Schiepek (Schiepek idr. 2005; 

Schiepek, 2008) navaja osem sinergetičnih generičnih načel: 

 

– Ustvarjanje pogojev za stabilnost predstavljajo postopki za porajanje strukturne in 

čustvene gotovosti, zaupanja, podpiranja lastne vrednosti. Gre za odrivno podlago 

za razvoj novih spoznavno-čustveno-vedenjskih navad »Če hočemo aktivirati vire 

za spreminjanje svojih ustaljenih vzorcev, ker se z njimi ne odzivamo več 

ustrezno na konkretne življenjske okoliščine (natančneje, na to, kako jih 

doživljamo), potrebujemo trdna tla pod nogami, otoček stabilnosti, varnosti« 

(Šugman Bohinc, 2011, str. 44). 

– Razpoznavanje vzorcev relevantnega sistema pomeni prepoznavanje tistega 

sistema, na katerega so usmerjene spremembe; opisovanje in analiza 

vzorcev/sistemskih procesov, kolikor je le-to potrebno.  
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– Upoštevanje smiselnosti - dajanje priznanja za sinergetiko (razjasnjevanje in 

spodbujanje smiselne urejenosti in dajanje priznanja za proces spreminjanja, ki ga 

izvajajo klienti; upoštevanje življenjskega sloga in osebnih razvojnih nalog 

klientov). Po mnenju Šugman Bohinc (2011) gre za konotacijo oziroma, 

upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spremembe. 

– Razpoznavanje parametrov nadzora - Omogočanje energiziranja (ustvarjanje 

pogojev, ki bodo spodbujali motivacijo; prebujanje virov; upoštevanje klientovih 

ciljev in skrbi). 

– Destabiliziranje - Krepitev nihanj predstavljajo eksperimenti, ki pomenijo 

prekinjanje vzorcev, vpeljevanje razločkov in razlikovanj, izjeme, neobičajno, 

novo vedenje itd.). 

– Upoštevanje »kairosa«  resonance/sinhronizacije (časovna usklajenost in 

koordinacija med terapevtskimi postopki in komunikacijskimi slogi ter psihičnimi 

in socialnimi procesi/ritmi klienta oziroma klientov). 

– Omogočanje ciljane prekinitve simetrije (usmerjanje na cilje, pričakovanje in 

uresničevanje načrtovanih strukturnih elementov novega stanja reda). 

– Ponovno stabiliziranje (ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih kognitivno-

čustveno-vedenjskih vzorcev). 

 

Po mnenju Mollenhauerja (v Zorc-Maver 2006), se v času hitrega industrijskega razvoja 

in razraščanja konfliktnih družbenih odnosov, izpostavljanje družbene dimenzije vzgoje 

in izobraževanja pokaže za nujno. Wakounig in Kroflič (2014) temu pripišeta tudi 

povečano družbeno občutljivost za deviantno vedênje otrok in mladostnikov. Te izvorne 

opredelitve socialne pedagogike nakazujejo naraščajočo potrebo po teoretskem in 

praktičnem poglabljanju omenjene tematike v današnjem času, saj se zaradi vedno večje 

socialne razslojenosti družbe v neoliberalnem okolju in povečanih političnih ter 

ekonomskih migracijah bolj kot kdaj prej v zgodovini srečujemo z družbenimi konflikti in 

marginalizacijo določenih družbenih skupin otrok in mladostnikov, ki močno vpliva na 

njihove vzgojno-izobraževalne možnost. 

 

Socialna pedagogika je nastala kot otrok oziroma proizvod povečanega oddaljevanja 

sistema (politika, ekonomija, pravo) od življenjskega sveta posameznika (družina, 

socializacija, vrstniške skupine). Prav zaradi tesno povezanih družbenopolitičnih in 
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socialnoekonomskih razmer, se je delokrog in pomen socialne pedagogike v zadnjih letih 

razširil (Zorc Maver, 2007; Wakounig in Kroflič, 2014). V takih razmerah smo socialni 

pedagogi nepogrešljivi, smo zagovorniki z določenim »odvetniškim poslanstvom«, ki je 

potreben za odpravljanje družbene diskriminacije in vzpostavljanje socialne pravičnosti.  
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3 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER HIPOTEZE 

 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE 

 

 

V okviru raziskave smo spremljali prehod v brezposelnost in v dolgotrajno brezposelnost 

ter same psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti. Kot izhod v zaposlitev na trg 

dela nas je zanimala socialna aktivacija brezposelnih oseb na trgu dela in zaposlovanja, 

zato smo spremljali tudi razvoj karierne orientacije oziroma vključevanje v formalno in 

neformalno izobraževanje ter pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc, kot tudi 

vključevanje v različne programe APZ s ciljem vključevanja na trg dela, pridobivanjem in 

razvojem delovnih izkušenj ter širitev socialne mreže. 

 

V empiričnem delu smo zajeli dolgotrajno brezposelne osebe, ki so bile vključene v 

inovativni projekt »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010« 

(v nadaljevanju: DBO), ki ga je izvajal ZRSZ. Pri načrtovanju in pripravljanju projekta 

kot tudi samem spremljanju sem sodeloval tudi sam kot zaposleni skrbnik pogodbe 

oziroma svetovalec na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

 

Razpredelnica 11: Pojmovna izhodišča raziskave 

Definicija pojava  Področja proučevanja 

stanja 

 Ključna kriterijska 

spremenljivka 

Dolgotrajno brezposelne osebe, 

t.j. osebe, ki so več kot 12 

mesecev v zadnjih 16 mesecih 

prijavljene na Zavodu RS za 

zaposlovanje v evidenci 

brezposelnih oseb ali v evidenci 

oseb, vključenih v programe 

aktivne politike zaposlovanja.  

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

Dolgotrajna brezposelnost 

Psihosocialne posledice 

brezposelnosti 

Vseživljenjska karierna 

orientacija 

Izobraževanje 

Usposabljanje 

Aktivna politika zaposlovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izhodi v zaposlitev na 

trg dela 
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3.1.1 Opis projekta 

 

 

Namen projekta je bil spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s 

pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev in s tem 

povečanje odliva oseb iz ciljne skupine v zaposlitev. Pred zaposlitvijo je bila dolgotrajno 

brezposelna oseba pri izbranem izvajalcu vključena v enomesečno usposabljanje na 

delovnem mestu. Pred vključitvijo v usposabljanje je moral izvajalec brezposelno osebo 

napotiti na zdravniški pregled, ki ga je morala oseba tudi uspešno opraviti. Prav tako je 

moral izvajalec osebo zavarovati za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni. Stroške 

opravljenega zdravniškega pregleda je povrnil ZRSZ izvajalcu. Z brezposelno osebo je 

ZRSZ podpisal pogodbo o vključitvi v program, na podlagi katere se je brezposelni osebi 

izplačal dodatek za aktivnost in prevoz. Po uspešno zaključenem usposabljanju je 

izvajalec brezposelno osebo na podlagi Pogodbe o izvajanju programa »Spodbujanje 

zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, s pomočjo subvencije za 

zaposlitev zaposlil za obdobje 18 mesecev. Subvencija za zaposlitev je znašala 15.000,00 

EUR na osebo za obdobje vključitve. 

 

Cilj projekta je bil vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja z namenom izboljšanja komunikacijskih in socialnih veščin, zaposlitvenih 

možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, veščin, 

spretnosti ali delovnih izkušenj, pa tudi veščin vodenja kariere in zagotavljanje strokovne 

pomoči pri vodenju kariere.  

 

V okviru programa DBO 2009–2010 je bilo predvideno 1000 subvencioniranih delovnih 

mest oziroma število vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb, od tega 60 % (600) žensk 

(v letu 2009: 500 oseb, od tega 300 žensk in v letu 2010: 500 oseb in od tega 300 žensk).  

 

Program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010« je ZRSZ 

začel izvajati na podlagi Javnega razpisa »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69/2009, dne 

4. 9. 2009. Na javni razpis so lahko kandidirale pravne in fizične osebe (tako tržni kot 

tudi netržni delodajalci), ki so v okviru programa ustvarile nova delovna mesta. Izvajalec 

se je lahko za več zaposlitev prijavil na več odpiranj, vendar je lahko na podlagi 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 96 

odobrenih vlog zaposlil največ pet (5) brezposelnih oseb. Na javnem razpisu so bili 

izbrani izvajalci, ki so k vlogi na javni razpis morali predložiti opis inovativnega, novega 

oziroma pilotnega projekta, ki se je moral izvajati na vsaj enem od naslednjih področij:  

 

 z zmanjševanjem socialnih tveganj za najbolj ranljive skupine in socialno 

izključene. To so bili predvsem projekti, v katerih so se izvajalci ukvarjali z 

invalidi, mladimi, ki se spopadajo s težavami v socialni integraciji in odraščanju 

(mladi z manj priložnostmi oziroma osipniki), z brezdomci, zaporniki in migranti. 

Izvajalci so se pogosto posvečali zmanjševanju revščine, preprečevanju nasilja 

nad otroki in ženskami, organiziranju preživljanja prostega časa mladih, 

preprečevanju trgovine z ljudmi ipd,  

 s krepitvijo vseh oblik varnosti, doslednim spoštovanjem človekovih pravic, 

preprečevanjem diskriminacije in aktivnim zagotavljanjem enakih možnosti, 

 z mediacijo na različnih področjih, 

 z motivacijo in poklicno orientacijo brezposelnih oseb, načrtovanjem kariere ter 

usposabljanjem in izobraževanjem, 

 s projekti na področju kulture (ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine, 

povečanje javne dostopnosti kulturnoumetniških programov in prireditev ter 

podpiranje kulturnega razvoja), 

 s področjem razvoja podeželja in turizma na ekoloških kmetijah (razvoj in 

vključevanje naravovarstvenih vsebin, ekogradnja, ekočistila, trajnostno ravnanje 

z vodo in energijo, recikliranje odpadkov …), 

 z varovanjem okolja. 

 

Pri načrtovanju programa smo predvideli področja izvajanja projekta, vendar smo ključno 

vlogo pri načrtovanju projektov prepustili izvajalcem. Priprava inovativnih, novih, 

pilotnih projektov je predstavljala za marsikaterega izvajalca (pre)velik izziv, vendar smo 

tako spodbujali izvirnost in inovativnost, kot tudi razvoj in uresničevanje idej. Poslovanje 

in izboljšanje poslovanja smo pri delodajalcih podprli s subvencioniranimi zaposlitvami. 

Tako je delodajalec dobil novo zaposlitev, novo osebo in sredstva za zaposlitev.  

 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007–2013, in sicer 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 
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neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 

neaktivnih«. 

 

Cilj OPRČV je doseganje večje zaposljivosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega 

standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s povečanim 

vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarske rasti. 

 

V okviru APZ se je projekt izvajal znotraj UKREPA 4 - Kreiranje delovnih mest, ki je 

namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in 

delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Ukrep se izvaja kot subvencioniranje 

začasnih zaposlitev, lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri neprofitnih 

delodajalcih ali v javnem sektorju. 

 

 

3.1.2 Rezultati projekta  

 

 

Po podatkih ZRSZ (2012) je na javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010« prispelo 1.285 vlog, od katerih je bilo izbranih 483 vlog 

za 731 dolgotrajno brezposelnih oseb. V okviru programa DBO je ZRSZ uradno sklenil 

452 pogodb z izvajalci in 696 pogodb z brezposelnimi osebami, vendar je bilo zaradi 

podvajanj teh pogodb dejansko sklenjenih 449 pogodb z izvajalci in 694 pogodb z 

osebami, od tega pa 439 sklenjenih pogodb z osebami ženskega spola.  

 

Razpredelnica 12: Vključene dolgotrajno brezposelne osebe v projekt po spolu 

Vir: ZRSZ (2012) 

 

 

Spol M Ž Skupaj 

2009 51 87 138 

2010 204 352 556 

Skupaj 255 439 694 
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V letu 2009 se je 138 dolgotrajno brezposelnih oseb vključilo v projekt, od tega 87 ali 

63,0 % oseb ženskega spola. V letu 2010 se je v projekt vključilo 556 oseb, od tega 352 

ali 63,3 % oseb ženskega spola. V program je bilo od skupnega števila, vključenih 24 

invalidov, od tega 15 oseb ženskega spola, 24 prejemnikov denarnega nadomestila, od 

tega 9 oseb ženskega spola in 269 prejemnikov denarne pomoči na Centru za socialno 

delo, od tega 166 oseb ženskega spola (ZRSZ, 2012).  

 

Razpredelnica 13: Starostna struktura dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v projekt 

Vir: ZRSZ (2012) 

 

V projekt je bilo vključenih največ brezposelnih oseb starih od 30 do 40 let, sledili sta 

starostni skupini oseb starih od 25 do 30 let ter skupina oseb starih od 40 do 50 let. Pri 

obeh spolih, v program ni bila vključena nobena oseba mlajša od 18 let, medtem ko so 

bile vključene 4 osebe starejše od 60.  

 

Razpredelnica 14: Izobrazbena struktura dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v projekt 

Vir: ZRSZ (2012) 

Starost M Ž Skupaj 

Do 18 0 0 0 

18 do 25 10 10 20 

25 do 30 54 123 177 

30 do 40 87 179 266 

40 do 50 58 87 145 

50 do 60 43 39 82 

60 in več 3 1 4 

Skupaj 255 439 694 

Raven izobrazbe M Ž Skupaj 

Prva raven 26 11 37 

Druga raven 10 3 13 

Tretja raven 3 2 5 

Četrta raven 27 33 60 

Peta raven 98 144 242 

Šesta raven 24 40 64 

Sedma raven 66 203 269 

Bolonjski programi 1 3 4 

Skupaj 255 439 694 
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V projekt je bilo vključenih največ brezposelnih oseb s sedmo ravnjo izobrazbe, kar velja 

zlasti za ženske (46,2 %) ter osebe s končano peto ravnjo izobrazbe oziroma 

srednješolsko izobrazbo, kar velja zlasti za moške (38,4 %). Najmanj vključenih oseb je 

bilo s končano izobrazbo določeno z Bolonjskimi programi. V projekt je bilo največ 

vključenih iskalcev prve zaposlitve oziroma oseb brez delovne dobe. Na drugi strani je 

bilo najmanj oseb s 30 ali več let delovne dobe. 

 

Razpredelnica 15: Delovna doba dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v projekt 

Delovna doba M Ž Skupaj 

Brez delovne dobe 52 91 144 

Do 1 leta 29 48 77 

1 do 2 leti 26 67 93 

2 do 3 leta 7 24 31 

3 do 5 let 15 30 45 

5 do 10 let 32 43 75 

10 do 20 let 41 77 118 

20 do 30 let 36 48 85 

30 let in več 17 11 28 

Skupaj 255 439 694 

Vir: ZRSZ (2012) 

 

Potem ko je brezposelna oseba uspešno opravila enomesečno usposabljanje na delovnem 

mestu, je bil delodajalec upravičen do subvencije v višini 15.000,00 EUR na podlagi 

sklenjene Pogodbe o izvajanju programa DBO o zaposlitvi brezposelne osebe za obdobje 

18 mesecev. Po enomesečnem usposabljanju na delovnem mestu je bilo zaradi 49 

primerov predčasnih prekinitev aktivnosti sklenjenih 645 pogodb o zaposlitvi med 

izvajalci in brezposelnimi osebami za obdobje najmanj 18 mesecev. Od vseh sklenjenih 

pogodb o zaposlitvi je bilo 400 ali 62,0 % oseb ženskega spola.  

 

Delodajalci so predčasno prekinili aktivnosti z dolgotrajno brezposelno osebo zaradi 

njene neustrezne usposobljenosti za zasedbo delovnega mesta, medtem, ko je dolgotrajno 

brezposelna oseba predčasno prekinila aktivnosti zaradi nezadovoljstva na delovnem 

mestu. Od vseh predčasno prekinjanih aktivnosti je 3 prekinitve izvedel ZRSZ, v enem 

primeru je Inšpektorat za delo ugotovil, da je oseba že predhodno delala na črno pri 

izbranem izvajalcu, medtem ko pri preostalih dveh osebah zaposlitev ni bila možna, saj bi 
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v tem primeru prišlo do samozaposlitve. Za predčasno prekinitev aktivnosti tako s strani 

izvajalcev, kot s strani vključenih oseb je izstopal en razlog.  

 

Od 645 pogodb o zaposlitvi je bilo 109 predčasno prekinjenih, od tega jih je 55 prekinil 

delodajalec, 54 pa vključene osebe. Glavni razlog izvajalca za predčasno prekinitev 

pogodbe je bil poslovne narave, predvsem finančna nezmožnost nadaljevanja izvajanja 

programa, medtem ko sta bila glavna razloga pri brezposelnih osebah pridobitev 

ugodnejše zaposlitve in kršitve pogodbenih obveznosti delodajalca, predvsem 

neizplačevanja plač in prispevkov. Iz podatkov ZRSZ (2012) je razvidno, da je bilo 

največ brezposelnih oseb, s katerimi je ZRSZ sklenil pogodbo o vključitvi v program 

DBO, prijavljenih na Območni službi Ljubljana, najmanj pa je bilo sklenjeno pogodb z 

osebami, ki so bile prijavljene na Območni službi Trbovlje. 

 

Razpredelnica 16: Rezultati javnega razpisa 

 Realizacija Delež (v %) 

Vloge prejete na javnem razpisu 1285 100 

Obravnavane vloge 1259 98,0 

Izbrane vloge 483 38,4 

Neizbrane vloge (zavrnitve, zavržene, vrnjene vloge) 764 60,7 

Odstopi 12 1,0 

Sklenjene pogodbe med ZRSZ in izbranimi izvajalci 449 93,0 

Tržni izvajalci 242 53,9 

Sklenjene pogodbe med ZRSZ in brezposelnimi osebami 694 94,9 

Sklenjene pogodbe med ZRSZ in brezposelnimi osebami 

(ženske) 
439 63,3 

Predčasno prekinjene aktivnosti (pred zaposlitvijo) 49 7,1 

Sklenjene pogodbe o zaposlitvi med izvajalci in brezposelnimi 

osebami 
645 92,9 

Sklenjene pogodbe o zaposlitvi med izvajalci in brezposelnimi 

osebami (ženske) 
400 62,0 

Predčasno prekinjene pogodbe o zaposlitvi 109 16,9 

Uspešno opravljene pogodbene obveznosti (18 mesecev) - 

prejeto končno poročilo 
536 82,5 

Podaljšane pogodbe o zaposlitvi 230 43,2 

Sredstva namenjena za program (skladno s spremenjenim 

finančnim načrtom) 
10.712.190,27 100,0 

Vir: ZRSZ (2012) 
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3.2 CILJ RAZISKAVE 

 

 

Cilj raziskave je: 

 

 analizirati vse možne in dejansko izvajane ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti, 

 prispevati k večjemu razumevanju in socialni integraciji brezposelnih oseb, 

 preveriti uspešnost in zadovoljstvo brezposelnih oseb pri vseh fazah strokovne 

pomoči, 

 preveriti zadovoljstvo in uspešnost brezposelnih oseb pri vključevanju v program, 

 preveriti pridobljene kompetence, socialno vključenost in socialno mrežo pri 

brezposelnih osebah, 

 preveriti motivacijo in udeležbo v vseživljenjskem učenju pri brezposelnih osebah, 

 preveriti vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih oseb po poteku pogodbe 

o zaposlitvi, 

 preveriti fleksibilnosti na trgu delovne sile in zaposlitvene možnosti ter 

zaposlitveno prilagodljivost brezposelnih oseb, 

 preveriti uspešnost programa glede na kriterij nadaljnje zaposlitve. 

 

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

 

Glede na glavne izzive na področju dela, zaposlovanja in brezposelnosti s predvidenimi 

ukrepi na trgu dela, v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010«, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1 – Čim daljši čas je oseba brezposelna oziroma prijavljena na Zavodu RS za 

zaposlovanje, večja je možnost manjšega občutka lastnega nadzora nad 

življenjem in večje so negativne psihosocialne posledice. 

H2 – Čim daljši čas je oseba brezposelna oziroma prijavljena na Zavodu RS za 

zaposlovanje, več pomoči potrebuje pri karierni orientaciji in zaposlovanju. 

H3 – Predvidevamo, da v kolikor imajo brezposelne osebe nižjo raven izobrazbe, 
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dalj časa so brez službe in predstavljajo večji delež dolgotrajno brezposelnih 

oseb. 

H4 – Predvidevamo, da brezposelne osebe ženskega spola težje dobijo zaposlitev v 

primerjavi z osebami moškega spola. 

H5 – Predvidevamo, da imajo osebe, ki so bile vključene v usposabljanje na 

delovnem mestu v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010«, večjo možnost za pridobitev subvencionirane 

zaposlitve za obdobje 18 mesecev, v primerjavi z osebami, ki niso bile 

vključene v tovrstno usposabljanje. 

H6 – Predvidevamo, da imajo osebe, ki so bile vključene v subvencionirano 

zaposlitev v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010«, večjo možnost za pridobitev zaposlitve v 

prihodnosti v primerjavi z osebami, ki niso bile vključene v subvencionirano 

zaposlitev. 

H7 – Osebe, ki so bolj razvile socialno mrežo v času subvencionirane zaposlitve, 

imajo večjo možnost, da bodo dobile zaposlitev v prihodnosti. 

H8 – Osebe, ki so se po pridobljeni formalni izobrazbi dodatno izobraževale in 

usposabljale oziroma si pridobivale dodatne kompetence, imajo večjo 

možnost zaposlitve. 
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4 METODOLOŠKI PRISTOPI 

 

 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno-kvalitativno metodologijo. 

 

 

4.1 VZOREC OZIROMA CILJNA SKUPINA 

 

Ciljna skupina so »dolgotrajno brezposelne osebe, t.j. osebe, ki so več kot 12 mesecev v 

zadnjih 16 mesecih prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih 

oseb ali v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja«, ki so bile 

vključene v projekt DBO.  

 

 

Slika 11: Struktura vzorca glede na občino stalnega bivališča (v %) 
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Iz Slike 11 je razvidno, da največji delež vzorca, glede na občino stalnega bivališča, 

prihaja iz naših največjih mest, iz Ljubljane, Maribora in Velenja, v katerih so prav tako 

največje možnosti zaposlovanja. 

 

Razpredelnica 17: Struktura vzorca glede na državljanstvo 

Državljanstvo f % 

Slovensko 112 99,1 

Francosko 1 0,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 12: Struktura vzorca glede na državljanstvo (v %) 

 

 

Brezposelnost in socialno izključenost oziroma težave v socialni integraciji velikokrat 

povezujemo s priseljenci, zato nas je v raziskavi zanimala struktura anketirancev glede na 

državljanstvo. Želeli smo preveriti, ali so med dolgotrajno brezposelnimi osebami tudi 

tujci, ki imajo osebno delovno dovoljenje oziroma prost dostop na slovenski trg dela v 

RS. Ugotavljamo, da je bil v vzorcu zajet le en državljan EU, ostali anketiranci so bili 

slovenski državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. 
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V evropski družboslovni raziskavi European Social Survey (Čelebič, 2010), ki se je leta 

2006 izvajala v 25 državah, so anketiranci podali svoje mnenje o tem, ali je dobro ali 

slabo za gospodarstvo, da prihajajo v njihovo državo živet priseljenci iz drugih držav. V 

tej raziskavi se Slovenija uvršča med države, katerih anketiranci so se leta 2006 bolj 

nagibali k odgovoru, da je priseljevanje tujcev slabo za naše gospodarstvo. Nižje so se 

uvrstile Madžarska, Rusija in Ciper, najvišje pa Irska, Švica in Španija.  

 

Razpredelnica 18: Struktura vzorca glede na starost 

Starost 
f % F% 

26 1 0,9 0,9 

27 2 1,8 2,7 

28 1 0,9 3,5 

29 8 7,1 10,6 

30 9 8,0 18,6 

31 14 12,4 31,0 

32 8 7,1 38,1 

33 6 5,3 43,4 

34 10 8,8 52,2 

35 6 5,3 57,5 

36 1 0,9 58,4 

37 3 2,7 61,1 

38 2 1,8 62,8 

39 5 4,4 67,3 

40 2 1,8 69,0 

41 4 3,5 72,6 

43 4 3,5 76,1 

44 2 1,8 77,9 

45 3 2,7 80,5 

46 1 0,9 81,4 

47 3 2,7 84,1 

48 2 1,8 85,8 

49 5 4,4 90,3 

50 2 1,8 92,0 

51 3 2,7 94,7 

52 1 0,9 95,6 

54 1 0,9 96,5 

56 2 1,8 98,2 

58 1 0,9 99,1 

59 1 0,9 100,0 

Skupaj 113 100,0 
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Me = 34 let 

 

Polovica anketirancev je bila starih 34 let ali manj. 

 

 

Slika 13: Struktura vzorca glede na starost (v %) 

 

 

M = 37,35 let 

Mo = 31 let 

SD = 8,03 let 

VR = 34 let 

 

 

Položaj mladih in starejših oseb na trgu delovne sile je eden od najtrših problemov tako v 

Sloveniji kot tudi v Evropski Uniji. Zato tudi država v okviru programov APZ namenja 

veliko pozornosti tema dvema ciljnima skupinama. V našem vzorcu izstopajo anketiranci 

stari 31 let, polovica anketirancev pa je bila starih 34 let ali manj. Povprečna starost 

anketirancev je bila dobrih 37 let. Največ anketirancev je imelo 31 let. Variacijski razmik 

je 34 let.  
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Razpredelnica 19: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f % 

Moški   35   31,0 

Ženski   78   69,0 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

 

Slika 14: Struktura vzorca glede na spol (v %) 

 

 

Razpredelnica 20: Opisna statistika za starost glede na spol 

 Spol N M SD 

Starost Moški 35 38,40 9,105 

Ženski 78 36,88 7,516 

 

 

Velikokrat predvidevamo, da so ženske v primerjavi z moškimi v slabšem položaju na 

trgu dela, in da je brezposelnost žensk v primerjavi z moškimi bistveno bolj pogosta. Tudi 

raziskave kažejo, da so delodajalci predvsem zaradi pogostejše odsotnosti z dela zaradi 

rojevanja in skrbi za otroke bolj naklonjeni zaposlovanju moških (prim. Kanjuo-Mrčela in 

Černigoj-Sadar, 2006). V vzorcu anketirancev je sodelovala slaba tretjina moških 

(31,0 %) in dobri dve tretjini žensk ali (69,0 %). Glede na spol vzorec povezujemo 

predvsem slabšim položajem žensk na trgu dela in z vrsto izobrazbe, oziroma 
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feminizacijo izobrazbe in poklica, kajti v raziskavo je bilo vključenih največ s področja 

»Družbenih ter poslovnih, upravnih in pravnih ved«. 

 

Razpredelnica 21: Test razlik med variancami in test razlik med aritmetičnimi sredinami. 

 

Leveneov F-test 

homogenosti varianc 

t-test razlik med 

aritmetičnimi sredinami 

F p t df 2p 

Starost 4,647 0,033 0,862 55,675 0,393 

 

 

Iz Razpredelnice 21 ugotavljamo, da obstaja statistično pomembna razlika v variabilnosti 

v starosti moških in žensk, pri čemer so moški v starosti bolj razpršeni kot ženske. V 

povprečni starosti pa med moškimi in ženskami ni statistično pomembne razlike. 

 

 

4.2 MERSKI INSTRUMENTI  

 

 

Za namen raziskave smo na podlagi teoretičnih izhodišč in osnovnih strateških ciljev 

ukrepov na trgu dela oblikovali anketni vprašalnik, ki je obsegal 67 vprašanj, od katerih 

so nekatera vključevala tudi podvpraševanja. Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo 

poleg zaprtih in polodprtih tipov vprašanj predvideli tudi nekaj odprtih vprašanj, na katera 

so anketiranci odgovarjali opisno, brez vnaprej ponujenih možnosti. V anketnem 

vprašalniku smo uporabili tudi različne vsebinske trditve, na katere so anketiranci 

odgovarjali na petstopenjski lestvici Likertovega tipa (1  pomeni zelo malo izraženo, 2 –

 malo, 3 –srednje, 4 – veliko in 5 – zelo veliko). 

 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika so ocenili trije eksperti. Zanesljivost ocenjevalnih 

lestvic smo preverili z metodo notranje konsistentnosti, pri čemer je bil Cronbachov 

koeficient alfa od 0,748 do 0,837 (Sagadin, 1993). 
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4.3 SPREMENLJIVKE 

 

 

V statističnih obdelavah se v kvantitativnem delu doktorske disertacije ukvarjamo z 

različnimi spremenljivkami, ki jih lahko razdelimo v dve kategoriji. 

 

Neodvisne spremenljivke, ki se nanašajo na brezposelnost:  

 

 spol,  

 starost,  

 izobrazba,  

 poklic, 

 čas trajanja brezposelnosti do vključitve v program. 

 

Odvisne spremenljivke so se nanašale na: 

 

 osebno doživljanje brezposelnosti, 

 motivacijo,  

 interese,  

 samoučinkovitost,  

 zadovoljstvo pri usposabljanju na delovnem mestu in zaposlitvi,  

 socialni kapital, 

 kompetence,  

 socialno mrežo, 

 karierno orientacijo. 

 

 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

 

Anketiranje smo izvedli s pomočjo spletnega anketiranja. Podatke smo zbirali v 

sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, v skladu s Konvencijo o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Anketni vprašalnik in pridobljeni podatki so anonimni, 
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zagotovljena je bila tudi prostovoljna udeležba in odstop v vseh fazah raziskave. 

Anketiranje smo izvedli v mesecu januarju in februarju leta 2012, preden so se končale 

vse predvidene aktivnosti na projektu. Do tega datuma so vse dolgotrajno brezposelne 

osebe, vključene v projekt, končale usposabljanje na delovnem mestu in se vključile v 

subvencionirano zaposlitev. Predviden datum zaključka subvencionirane zaposlitve je bil 

dne 30. 9. 2012. Glede na datum izvedbe projekta in analizo pridobljenih podatkov, 

pojasnjujemo, da raziskava glede na časovni razmik in družbene tokove, ne zgubi veljave. 

Menimo, da so podatki, glede na družbeno situacijo, še vedno aktualni, služijo lahko za 

nadaljnje razumevanje brezposelnosti in načrtovanja, tako novih kot tudi prožnejših oblik 

pomoči. 

 

Anketni vprašalnik smo pripravil v elektronski obliki in ga posredovali na elektronske 

naslove vsem (449) delodajalcem, ki so z ZRSZ sklenili Pogodbo o izvajanju programa 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010« in Pogodbo o 

vključitvi v program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–

2010« z dolgotrajno brezposelnimi osebami (536). Izvajalci (delodajalci) so nato 

elektronsko pošto oziroma spletno anketo posredovali osebam, vključenim v program, 

katerim je bil anketni vprašalnik tudi namenjen. Spletni vprašalnik je bil prvotno 

posredovan na elektronske naslove izvajalcev (delodajalcev), zato ker ZRSZ razpolaga le 

z elektorskimi naslovi izbranih izvajalcev in ne vključenih oseb v program. Zaradi 

premajhnega odziva smo postopek ponovili večkrat. Do 23. 2. 2012 se je odzvalo 113 

anketirancev, kar pomeni 21 % odziv.  

 

 

4.5 POSTOPEK ANALIZE PODATKOV  

 

 

4.5.1 Statistična analiza 

 

Podatke smo statistično analizirali z računalniškim programom IBM SPSS Statistics. 

Uporabili smo naslednje statistične metode (Sagadin, 2003): 

 



Empirični del 

Doktorska disertacija Stran 111 

 opisna statistika: frekvence (f), strukturni odstotki (%), kumulativa odstotkov 

(F %), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), koeficienti asimetrije 

(KA) in koeficienti sploščenosti (KS), Shapiro-Wilkov test normalnosti 

porazdelitve, 

 normalizacija numeričnih spremenljivk preko površin standardizirane normalne 

porazdelitve, 

 χ2-test za neodvisne vzorce (z Yatesovim popravkom), 

 Kullbackov test kot aproksimativni χ2-test, 

 prilagojeni standardizirani ostanki, 

 χ2-test (hipoteza enake verjetnosti), 

 t-test za neodvisne vzorce, 

 Leveneov test homogenosti varianc, 

 analiza variance, 

 aposteriorne primerjave po analizi variance: Fisherjev LSD test (ang. least 

significant difference). 

 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,050. Rezultate smo predstavili v 

razpredelnicah in grafih. 

 

 

4.5.2 Kvalitativna analiza 

 

 

V okviru kvalitativnega raziskovanja smo za analizo odprtih vprašanj uporabili vsebinsko 

analizo kot obliko analiziranja pisnega gradiva (Vogrinc, 2008). Za razliko od intervjuja, 

kjer gre za neposreden pogovor med dvema osebama, smo v anketnem vprašalniku kot 

raziskovalnem orodju predvideli odprti tip vprašanj, na katera so lahko anketiranci 

odgovarjali v poljubnem obsegu. V vprašalniku smo anketirance najprej prosili, da na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa označijo svoje odgovore, potem smo jih v obliki 

odprtega vprašanja prosili, da utemeljijo svoj odgovor na prejšnje vprašanje. Odprta 

vprašanja so se predvsem nanašala na strokovno pomoč oziroma doživljanje in 

zadovoljstvo svetovalnega dela na ZRSZ in odnos svetovalcev zaposlitve na ZRSZ, kot 

tudi na pridobitev kompetenc, socialno vključenost in socialno mrežo. 
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V okviru vsebinske analize smo se organizirali na način: 

 

– zbiranje podatkov, ki smo jih dobili v okviru anketnega vprašalnika. Pridobljene 

opisne odgovore smo iz vprašalnika v izvirni obliki izvozil iz Excel datoteke v 

Wordovo datoteko, 

– urejanje in prikazovanje podatkov, 

– oblikovanje kategorij in podkategorij na osnovi konkretnih pripovedi, 

– analiza podatkov, pri katerih smo bili pozorni in usmerjeni na dominantne izjave 

oziroma na ravnanja ter na doživljanja sogovornikov. Prav tako smo sledili 

navodilom Rapuš Pavel (1999) in izbirali dele ali sporočila pripovedi, v katerih so 

anketiranci nazorno pokazali pomembne dogodke, v katerih so prišli do izraza vsi 

tematsko opredeljeni segmenti. Pri interpretaciji pogovorov smo torej izhajali le iz 

tega, kar so anketiranci zares zapisali.  
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5 REZULTATI 

 

 

5.1 OPISNA STATISTIKA ZA NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

 

5.1.1 Značilnosti vzorca 

 

 

Iz teoretičnih izhodišč sledi, da brezposelnost, poleg samopodobe, prizadene tudi 

finančno področje, partnerske in družinske odnose, vključenost posameznika v socialno 

okolje. Ignjatović in Trbanc (2009), menita, da starostna segmentacija trga dela (ki je 

»prožnejši« za mlade) vodi do večje negotovosti glede stabilnosti zaposlitve, to pa vpliva 

na možnost »polne ekonomske in socialne osamosvojitve« ter na pomembne življenjske 

odločitve, med drugim tudi o oblikovanju družine, meni Kmet Zupančič (2008).  

 

Raziskave kažejo, da imajo brezposelni v prvi fazi po izgubi zaposlitve podporo svojih 

partnerjev in družine, po preteku šestih do dvanajstih mesecev pa se pojavijo napetosti v 

partnerskih in družinskih odnosih. Posledice brezposelnosti doživljajo vsi družinski člani, 

ker izguba zaposlitve enega ali celo več družinskih članov spremeni in ovira ustaljeni 

način zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb v družini, poleg tega jih obremenjuje 

tudi stigma, da imajo med seboj brezposelnega člana. Prav tako se spremeni odnos 

brezposelnega do drugih članov družine, ki lahko postane agresiven in nasilen (Čepin 

Čander, 2008).  

 

Razpredelnica 22: Struktura vzorca glede na zakonski stan 

Zakonski stan f % 

Zunajzakonska skupnost 40 36,0 

Samski/a 40 36,0 

Razvezan/a 7 6,3 

Poročen/a 24 21,6 

Skupaj 111 100,0 
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V raziskavi nas je zanimal zakonski stan glede na socialno osamosvojitev kot tudi na 

socialno oporo, ki je sestavni del strategij preseganja socialne izolacije in socialne 

izključenosti, s tem pa tudi sestavni del strategij socialnega vključevanja. Iz 

Razpredelnice 22 je razvidno, da približno tretjina anketirancev ali 36 % živi v 

zunajzakonski skupnosti ali so samski, približno četrtina anketirancev ali 21,6 % je 

poročenih in nekaj malega ali 6,3 % je ločenih. 

 

 

 

Slika 15: Struktura vzorca glede na zakonski stan (v %) 

 

 

Brezposelnost se večinoma povezuje z nizko izobraženimi in usposobljenimi, vendar v 

zadnjem času opažamo tudi naraščajočo brezposelnost mladih diplomantov in diplomantk 

na terciarni ravni. Čeprav za večino evropskih držav še vedno velja, da tveganje 

brezposelnosti upada z doseženo ravnjo izobrazbe, se vrednost diplome kot zagotovila za 

varen vstop na trg dela hitro zmanjšuje (EU Youth Report v Klanjšek in Lavrič, 2011). To 

potrjujejo tudi podatki za Slovenijo. Brezposelnost pri visoko izobraženih je po mnenju 

Vertot (2009; prim. Klanjšek in Lavrič, 2011), posledica trendov, kjer po eni strani 

izjemno hitro narašča število diplomantov, po drugi strani pa povpraševanje po visoko 

kvalificirani delovni sili stagnira. Kmet Zupančič (2013), ugotavlja, da je število prostih 

delovnih mest za terciarno izobražene zelo upadlo, najbolj v umetnosti in humanistiki in 

na področju družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved.  
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Razpredelnica 23: Izobrazbena struktura vzorca 

Raven izobrazbe f % F% 

Nižja poklicna izobrazba 1 0,9 0,9 

Srednja poklicna izobrazba 7 6,2 7,1 

Srednja strokovna izobrazba 10 8,8 15,9 

Srednja splošna izobrazba 17 15,0 31,0 

Višja strokovna izobrazba 9 8,0 38,9 

Visoka strokovna izobrazba 10 8,8 47,8 

Visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 7 6,2 54,0 

Univerzitetna izobrazba 50 44,2 98,2 

Univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 1 0,9 99,1 

Specializacija 1 0,9 100,0 

Skupaj 113 100,0  

 

 

 

Slika 16: Izobrazbena struktura vzorca (v %) 

 

 

Na trgu dela dosežena izobrazba pomembno določa poklicni položaj posameznika. V 

raziskavi nas je zanimala tudi izobrazbena struktura vzorca. Naš vzorec glede na 
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izobrazbeno strukture sestavlja 44,2 % anketirancev z univerzitetno izobrazbo 

(Razpredelnica 23) pri čemer po klasifikacij področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 

(Uradni list RS, št. 46/2006; Statistični urad …, 2006) izstopajo predvsem »Družbene ter 

poslovne, upravne in pravne vede,« v okviru katerih izstopa področje »ekonomija«, nato 

sledi »politologija in pravo«. Dolgotrajno brezposelnih oseb v našem vzorcu z izobrazbo 

s področja »Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva« nismo zasledili. Pri vzorcu 

nekoliko izstopa tudi srednja splošna izobrazba, oziroma »Splošne izobraževalne 

aktivnosti/izidi« kot je opredeljeno po klasifikaciji področij izobraževalnih 

aktivnosti/izidov (Uradni list RS, št. 46/2006; Statistični urad …, 2006), in sicer 

gimnazijski maturant (Razpredelnica 23). V vzorcu je bilo zajetih najmanj anketirancev, 

ki imajo končano specializacijo, izobrazbo z bolonjskimi programi in nižjo poklicno 

izobrazbo. 

 

V skladu s klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (Uradni list RS, št. 

46/2006; Statistični urad …, 2006) smo izobrazbo anketirancev, ki smo jo dobili v 

odgovorih, umestili na posamezno izobraževalno področje (Razpredelnica 24). 

 

Razpredelnica 24: Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 

Opisi kategorij KLASIUS-P f % 

0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 13 11,5 

1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 10 8,8 

2 Umetnost in humanistika 10 8,8 

3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 51 45,1 

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo  7 6,2 

5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 13 11,5 

6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 0 0 

7 Zdravstvo in sociala 2 1,8 

8 Storitve 7 6,2 

9 Neopredeljeno po širokem področju  0 0 

 Skupaj 113 100,0 
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Razpredelnica 25: Pridobljena dodatna formalna izobrazba ali usposabljanje po doseženi formalni ravni 

izobrazbe (v %) 

Odgovor f % 

Da 62 54,9 

Ne 51 45,1 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 17: Pridobljena dodatna formalna izobrazba ali usposabljanje po doseženi formalni ravni 

izobrazbe (v %) 

 

 

Na vprašanje »Ali ste se po doseženi formalni ravni izobrazbe dodatno formalno 

izobraževali ali usposabljali?« je pritrdilno odgovorilo 62 anketirancev ali 54,9 %. Po 

doseženi ravni izobrazbe se ni dodatno formalno izobraževalo ali usposabljalo 51 

anketirancev ali 45,1 % (Razpredelnica 25). Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da 

je bila več kot polovica zajetega vzorca pripravljena na vseživljenjsko karierno 

orientacijo, in na dodatno izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami na trgu 

dela. Iz Razpredelnice 26 je razvidno, da se je največ anketirancev izobraževalo na 

področju računalništva in tujih jezikov ter pridobilo komunikacijske spretnosti, znanja 

javnega nastopanja, osnov knjigovodstva in znanje iz delovnopravne zakonodaje. Nekaj 

anketirancev je opravilo tudi NPK maser, NPK refleksoterapevt. 
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Razpredelnica 26: Pridobljena dodatna formalna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti pridobljeni po 

doseženi formalni ravni izobrazbe 

Odgovor f % 

Komunikacijske spretnosti 2 4,2 

Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, strokovni 

izpit za področje socialnega varstva, NPK maser, NPK refleksoterapevt 

1 2,1 

Licenca za posrednika v posredovanju pri prometu z nepremičninami 1 2,1 

Nobenih 1 2,1 

Pedagoško - andragoško izobraževanje 1 2,1 

Področje psihoterapije-še traja 1 2,1 

Pomoč prisebni oskrbi ljudi 1 2,1 

Računalniška znanja 3 6,3 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti 2 4,2 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje desetprstnega slepega tipkanja, Znanje osnov 

knjigovodstva 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje upravljanja različnih strojev 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika 7 14,6 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti 3 6,3 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

osnov knjigovodstva 

2 4,2 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

osnov knjigovodstva, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz priprave 

analiz 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti 

2 4,2 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz 

priprave analiz 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje osnov knjigovodstva 1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje osnov knjigovodstva, 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje , pridobitev licenc 

1 2,1 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje osnov knjigovodstva, 

Znanje iz priprave analiz 

1 2,1 

Varnostnik 1 2,1 
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Znanje iz delovnopravne zakonodaje 1 2,1 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 3 6,3 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, komerciala, prodaja 1 2,1 

Znanje tujega jezika 4 8,3 

Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti 1 2,1 

Znanje upravljanja različnih strojev, Delovna praksa v tujini 1 2,1 

Skupaj 48 100,0 

 

 

Razpredelnica 27: Razlogi za opustitev izobraževanja po doseženi ravni izobrazbe 

Odgovor f % 

Družinske obveznosti 2 3,9 

Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi starost) 1 2,0 

Pomanjkanje časa 1 2,0 

Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 43 84,3 

V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 3 5,9 

Zdravstveni razlogi 1 2,0 

Skupaj 51 100,0 

 

 

Brezposelnost predstavlja pomemben ekonomski kot tudi socialni problem. Zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev se brezposelne osebe ne morejo dodatno izobraževati in 

razvijati na svoji karierni poti, zato so nekonkurenčne na trgu dela, se počasi oddaljujejo 

in izstopajo iz sistema (Smerdu, 1992). V raziskavi ugotavljamo, da se po doseženi ravni 

izobrazbe v naši raziskavi ni dodatno formalno izobraževalo ali usposabljalo 51 

anketirancev ali 45,1 % (Razpredelnica 25), od tega, kot glavni razlog, da se niso 

udeležili nobenega izobraževanja 84,3 % izpostavi predrago izobraževanje oziroma 

pomanjkanje denarja (Razpredelnica 27).  
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Slika 18: Razlogi za opustitev izobraževanja po poseženi ravni izobrazbe (v %) 

 

 

Razpredelnica 28: Trajanje brezposelnosti 

Odgovor f % F% 

od 1 do 2 leti 83 73,5 73,5 

od 2 do 3 leta 21 18,6 92,0 

od 3 do 5 let 7 6,2 98,2 

od 5 do 8 let 2 1,8 100,0 

Skupaj 113 100,0  
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Slika 19: Trajanje brezposelnosti (v %) 

 

 

Ciljno skupino sestavljajo dolgotrajno brezposelne osebe, t. j. osebe, ki so bile več kot 12 

mesecev v zadnjih 16 mesecih (lahko s prekinitvami) prijavljene na ZRSZ bodisi v 

evidenci brezposelnih oseb bodisi v evidenci oseb, vključenih v programe APZ. Iz 

Razpredelnice 28 je razvidno, da naš vzorec sestavlja približno 73,5 % oseb prijavljenih v 

evidenci ZRSZ v obdobju od 1 do 2 leti in 26,5 oseb v kategoriji izredno dolgotrajne 

brezposelnosti, kar pomeni, da so brez zaposlitve 2 leti ali več. 

 

Menimo, da je potrebno zaposlitev iskati na več načinov hkrati in izkoristiti vse možnosti, 

ki jih ponuja tako odprti kot tudi skriti trg delovne sile. Odprti trg predstavljajo vidne 

objave prostih delovnih mest, medtem ko se v skritem trgu nahajajo še nerazpisana 

delovna mesta in priložnosti za sodelovanje s potencialnimi delodajalci. Liptak (2010) 

ugotavlja, da obstajata dva tipa iskalcev zaposlitve, in sicer tisti, ki so pri iskanju 

usmerjeni v samostojnost, in iskalci zaposlitve, ki se pri iskanju zanašajo na pomoč 

drugih ljudi oziroma na okoliščine. Iskanje službe na pasiven način (odprt trg) pomeni, da 

so anketiranci čakali na objave prostih mest na zaposlitvenih spletnih portalih, rubrikah v 

časopisih, zaposlitvenih agencijah ali ZRSZ. Aktivni načini (skriti trg) iskanja zaposlitve 

pomenijo vzpostavitev neposrednih stikov s potencialnimi delodajalci ter iskanje 

zaposlitve s pomočjo socialne mreže, ki jo sestavljajo, starši, sorodniki, prijatelji, 
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znanci ... Dejstvo je, da 20 % iskalcev zaposlitve najde delo s pasivnim načinom iskanja 

zaposlitve in 80 % z aktivnim načinom iskanja (Stritar, b.d.).  

 

Razpredelnica 29: Način iskanja zaposlitve v času prijave na ZRSZ 

Odgovor f % 

Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem 2 1,8 

Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se dogovoril z 

delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, lastna ponudba 

1 ,9 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Družina in sorodniki 

so mi pomagali, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih 

2 1,8 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Neposredno sem se 

obračal na bližnje delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem 

1 ,9 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Neposredno sem se 

obračal na bližnje delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem, Družina in 

sorodniki so mi pomagali 

1 ,9 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Neposredno sem se 

obračal na bližnje delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih 

1 ,9 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Preko zasebnih 

agencij za zaposlovanje 

1 ,9 

Preko oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje 7 6,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno sem se obračal na bližnje 

delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem 

1 ,9 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno sem se obračal na bližnje 

delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi 

pomagali, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno sem se obračal na bližnje 

delodajalce/ se dogovoril z delodajalcem, Prijatelje sem spraševal o prostih 

delovnih mestih 

3 2,7 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh 

5 4,4 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Družina in sorodniki so mi pomagali 

3 2,7 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem spraševal 

o prostih delovnih mestih 

3 2,7 
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Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem spraševal 

o prostih delovnih mestih, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem 

9 8,0 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Dajal sem oglase 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Preko 

zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 ,9 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Preko 

zasebnih agencij za zaposlovanje, sejmi 

1 ,9 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih 

19 16,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih, Dajal sem oglase 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

7 6,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Družina in sorodniki so mi pomagali, Prijatelje sem 

spraševal o prostih delovnih mestih, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje, 

Dajal sem oglase 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 ,9 
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Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje, Dajal sem 

oglase 

1 ,9 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih 

12 10,6 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Neposredno sem se obračal na bližnje delodajalce/ se 

dogovoril z delodajalcem, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih, 

Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

2 1,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih 

10 8,8 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih, Preko 

zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 ,9 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih 

mestih 

1 ,9 

Prijatelje sem spraševal o prostih delovnih mestih 1 ,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

V naši raziskavi nas je zanimalo, na kakšen način so anketiranci iskali zaposlitev, 

oziroma ali so jo iskali na pasiven ali aktiven način. Ugotavljamo, da je večina 

anketirancev izkoristila vse ponujene možnosti iskanja zaposlitve. Iskali so jo s pomočjo 

ZRSZ, iz oglasov v tiskanih medijih ali na spletnih straneh. Obračali so se tudi 

neposredno na bližnje delodajalce in se za zaposlitev dogovarjali z njimi. Pomagali so jim 

tudi družina in sorodniki, prijatelji, katere so spraševali o prostih delovnih mestih. Rapuš 

Pavel (2005c) navaja izsledke Shamirjeve študije (1989), ki je pokazala povezanost med 

samopodobo in uporabo različnih načinov iskanja zaposlitve. Mladi z nižjo samopodobo, 

ki so po obdobju nezaposlenosti ponovno vstopili v zaposlitev, so se pri iskanju dela bolj 

opirali na javne institucije, kot so zavod za zaposlovanje in druge agencije za 

zaposlovanje. Mladi z višjo samopodobo so se odločili za bolj osebne in aktivne načine 

iskanja zaposlitve in se pogosteje obračali neposredno na delodajalce.  
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Gospodarska kriza zelo močno vpliva na socialnoekonomski položaj prebivalstva, zato v 

raziskavi ugotavljamo in prikazujemo tudi gibanje števila prejemnikov nadomestil za 

brezposelnost in denarne socialne pomoči, ki je močno povezano s stanjem na trgu dela. 

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre, 2010) ureja pravico do 

denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka osebi, ki si ne more 

preživetja zagotoviti zase in za svoje družinske člane z delom, s pravicami iz dela ali 

zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili.  

 

Razpredelnica 30: Oblike pomoči, namenjene brezposelnim osebam v času prijave na ZRSZ 

Odgovor f % 

Finančne pomoči (denarno nadomestilo, socialna denarna pomoč) 51 45,1 

Finančne pomoči (denarno nadomestilo, socialna denarna pomoč), Neke druge 

pomoči: 

1 ,9 

Finančne pomoči (denarno nadomestilo, socialna denarna pomoč), Programov 

pomoči za brezposelne 

13 11,5 

Finančne pomoči (denarno nadomestilo, socialna denarna pomoč), Programov 

pomoči za brezposelne, Strokovne pomoči in svetovanja 

11 9,7 

Finančne pomoči (denarno nadomestilo, socialna denarna pomoč), Strokovne 

pomoči in svetovanja 

13 11,5 

Ničesar 4 3,5 

Programov pomoči za brezposelne 10 8,8 

Programov pomoči za brezposelne, Ničesar 1 ,9 

Programov pomoči za brezposelne, Strokovne pomoči in svetovanja 2 1,8 

Strokovne pomoči in svetovanja 7 6,2 

Skupaj 113 100,0 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031
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Slika 20: Oblike pomoči namenjene brezposelnim osebam v času prijave na ZRSZ (v %) 

 

 

Anketiranci, ki sestavljajo naš vzorec, so bili v času prijave na ZRSZ deležni tudi 

različnih oblik pomoči, ki so namenjene brezposelnim osebam. Iz Razpredelnice 30 je 

razvidno, da je bilo največ anketirancev ali 45,1 % deležno finančne pomoči (denarno 

nadomestilo, socialna denarna pomoč), ki je namenjena zadovoljevanju minimalnih 

življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, nobene oblike pomoči pa ni sprejelo 

0,9 % anketirancev. Največ anketirancev ali v poprečju 3,73 jih je o vrstah pomoči dobilo 

informacije s strani ZRSZ, od znancev in prijateljev 3,08, najmanj anketirancev je za te 

oblike pomoči izvedelo iz medijev 2,72, doma, v družini 2,50 in iz časopisov 2,46 

(Razpredelnice 31).  
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Razpredelnica 31: Opisna statistika za spremenljivke, ki se nanašajo na izvor informacij o oblikah pomoči v 

času brezposelnosti 

Trditev M SD 

V medijih 2,72 1,12 

Doma, v družini 2,50 1,16 

Od znancev in prijateljev 3,08 1,05 

V časopisih 2,46 0,98 

Na Zavodu RS za zaposlovanje 3,73 1,03 

 

 

 

 

Slika 21: Aritmetične sredine za spremenljivke, ki se nanašajo na izvor informacij o oblikah 

pomoči v času brezposelnosti 

 

 

Informiranje o trgu dela je storitev, ki obsega različne oblike informiranja o možnostih 

zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh ter druge informacije 

vezane na trg dela. Glavne naloge služb za zaposlovanje so (Glazer in Halz, 2002 str. 

204) »posredovanje zaposlitev, informiranje o trgu delovne sile, upravljanje programov 

zaposlovanja, izvajanje sistema za primer brezposelnosti«. Informiranje kot najpogostejšo 

obliko storitev vseživljenjske karierne orientacije izpostavi tudi Watts (1993). 
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Razpredelnica 32: Opisna statistika za spremenljivke o vrstah pomoči pri iskanju zaposlitve 

Trditev M SD 

Pomoč pri izbiri najbolj ustreznega dela zame 2,70 1,41 

Informacije o tem, kje se lahko zaposlujem s svojim poklicem 2,72 1,42 

Informacije o poklicih in možnostih na trgu dela 2,96 1,25 

Pomoč pri pisanju prijav na delovna mesta 1,70 0,94 

Pripravo na zaposlitveni razgovor pri delodajalcu 1,87 1,10 

Informacije o podjetništvu in možnostih za samozaposlitev 2,43 1,30 

Informacije o izobraževanju za drugi poklic 2,24 1,25 

Informacije o dodatnih znanjih v obliki krajših tečajev in usposabljanj 3,24 1,31 

 

 

 

Slika 22: Aritmetične sredine za spremenljivke, ki se nanašajo na vrsto pomoči 

 

 

V raziskavi ugotavljamo, da so anketiranci v času brezposelnosti pri iskanju zaposlitve od 

ZRSZ v poprečju najbolj potrebovali informacije, ki se navezujejo na njihovo 

vseživljenjsko karierno orientacijo: informacije o pridobitvi dodatnih znanjih v obliki 

krajših tečajev in usposabljanj (3,24), informacije o poklicih in možnostih na trgu dela 

(2,96), najmanj pa jih je potrebovalo pomoč pri pisanju prijav na delovna mesta (1,70) in 

pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor pri delodajalcu (Razpredelnice 32). 
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Jelenc (1996) meni, da ima vsako življenjsko obdobje svoje značilnosti, ki v ospredje 

postavlja drugačne želje in potrebe po doseganju drugačnih ciljev. To velja tudi za 

značilnosti učenja v vsakem od teh obdobij. Najpomembnejši odgovori povezani z 

razvojem kariere so skriti v posameznikovi osebnosti. Pomembno je, da posameznik 

pozna (in spoznava) svoje potrebe, osebnostne lastnosti, sposobnosti, spretnosti, interese, 

želje, vrednote in stališča, močne in šibke plati, da bi si lahko postavil osebne in karierne 

cilje. »Pot do zavedanja sebe ni nikoli do kraja prehojena, saj se s časom spreminjata tako 

popotnik kot pot sama« (Ažman idr., 2012, str. 14). Novejše teorije poklicnega svetovanja 

poudarjajo, da je narava mnogih problemov, zaradi katerih ljudje iščejo pomoč pri 

odločitvah o svojem izobraževanju, učenju, poklicni poti in karieri takšna, da jih ni 

mogoče reševati ločeno od osebnih vprašanj, osebne življenjske poti, osebnega razvoja ter 

s tem povezanih problemov. Zato je naloga svetovalca zaposlitve spodbuditi brezposelne 

osebe k spoznavanju in odkrivanju osebnostnih lastnosti, spoznavanju zanimanj, nagnjenj 

in sposobnosti zavedanja izvirnosti, na način, da jim omogoča razvijanje le-teh, da jih 

izražajo z različnimi dejavnostmi in v vsej njihovi raznovrstnosti. Ob tem mora 

svetovalec zaposlitve posredovati brezposelnim osebam didaktične pripomočke in jim 

nuditi ključ, s katerim lahko odbirajo koristne informacije in ugotavljajo različne vire 

zanje (prim. Grcić, 2008). Prav tako je naloga svetovalca zaposlitve pomagati brezposelni 

osebi, da pridobi izkušnje, razvija in prepozna interese, se poglobi v svoja prepričanja, 

vrednote, se sooči z delovnimi navadami in osebnimi kvalitetami. Naloga svetovalca 

zaposlitve je tudi, da usposobi vsakega med brezposelnimi iskalci zaposlitve do te mere, 

da si lahko ustvari zadovoljivo življenje s stalnim spreminjanjem delovnega okolja (prim. 

Niklanović, 1997). 

 

Razpredelnica 33: Opisna statistika za spremenljivko dosedanje izkušnje s svetovalnimi delavci na ZRSZ 

Trditev M SD 

»Kakšne so vaše dosedanje izkušnje s svetovalnimi delavci na Zavodu RS za 

zaposlovanje, ki so vam nudili svetovalno pomoč?« 

3,57 1,18 

 

 

Iz Razpredelnice 33 ugotavljamo, da so izkušnje dolgotrajno brezposelnih oseb s 

svetovalci zaposlitve na ZRSZ precej slabe. Ugotavljamo, da v poprečju svetovalno delo 

na ZRSZ ocenjujejo z oceno 3,57. 
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Iskanje prve zaposlitve pogosto ni enostavna naloga. Brezposelnost med mladimi je na 

žalost vse pogostejša, predvsem v obdobju med zaključevanjem izobraževanja in prvo 

zaposlitvijo. Vedno več mladih pa se srečuje tudi z dolgotrajno brezposelnostjo. Mladi 

načeloma ne povezujejo višje izobrazbe z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi. Bolj kot 

raven izobrazbe izpostavljajo socialno mrežo kot tisto, ki igra pomembnejšo vlogo pri 

kandidiranju za delovno mesto (Rees, 1966; Granovetter, 1973; Granovetter,1995). Zato 

mladi trg dela vidijo kot »problematičen« (Vertot, 2009). 

 

Razpredelnica 34: Iskalci prve zaposlitve pred vključitvijo v projekt DBO 

Odgovor f % 

Da 32 28,3 

Ne 81 71,7 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 23: Iskalci prve zaposlitve pred vključitvijo v projekt DBO (v %) 

 

 

Iz Razpredelnica 34 je razvidno, da naš vzorec sestavlja 32 oseb ali 28,3 % iskalcev prve 

zaposlitve, kar lahko povežemo z mladimi in njihovim prvim vstopom na trg dela ter 81 

oseb ali 71,7 %, ki so že bile v delovnem razmerju, kar lahko povežemo tudi s povprečno 

starostjo našega vzorca, ki je bila 37 let.  

http://www.proznamladina.si/slovar-pojmov#Dolgotrajna%20brezposelnost
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Razpredelnica 35: Delovna doba vključenih v projekt DBO 

Odgovor f % F% 

Manj kot 1 leto 8 10,0 10,0 

Nad 1 do 5 let 29 36,3 46,3 

Nad 5 do 10 let 9 11,3 57,5 

Nad 10 do 20 let 20 25,0 82,5 

Več kot 20 let 14 17,5 100,0 

Skupaj 80 100,0  

 

 

 

Slika 24: Delovna doba vključenih v projekt DBO (v %) 

 

 

Razpredelnica 36: Razlogi za prenehanje zaposlitve 

Odgovor f % 

Ker sem bil/a zaposlen/a za določen čas 35 52,2 

Ker sem dobil odpoved 8 11,9 

Ker sem dal odpoved 2 3,0 

Zaradi opustitve dejavnosti iz ekonomskih razlogov (nerentabilnost) 14 20,9 

Zaradi nadaljevanja izobraževanja 1 1,5 

Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 5 7,5 

Sprejel sem drugo boljšo zaposlitev 2 3,0 

Skupaj 67 100,0 
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Slika 25: Razlogi za prenehanje zaposlitve (v %) 

 

 

Iz Razpredelnice 35 lahko ugotovimo, da ima največ oseb našega vzorca, in sicer 29 ali 

36,3 delovno dobo od 1 do 5 let, manj kot 1 leto 8 oseb ali 10,0 %, več kot 20 let ima 14 

oseb ali 17,5 %. Razlogi za prenehanje zaposlitve so razvidni iz Razpredelnice 36. Dobra 

polovica anketirancev navaja, da so bili razlogi za prenehanje zaposlitve zaposlitev za 

določen čas, kar odraža tudi trend zaposlovanja pri nas. Zanimivo je, da je 8 oseb dobilo 

odpoved, 2 sta dala odpoved, 2 sta sprejela drugo boljšo zaposlitev in 1 prekinitev 

delovnega razmerja zaradi nadaljevanja izobraževanja. 

 

Dolgotrajno brezposelne osebe, ki sestavljajo naš vzorec, so imele možnost, da se v času 

brezposelnosti vključijo v različne programe, ki jih izvaja in financira ZRSZ. Programi so 

namenjeni pridobivanju novih znanj in veščin glede na potrebe trga dela. Programi 

usposabljanja na delovnem mestu ali javna dela, predvsem omogočajo usposabljanje ali 

zaposlitev, posledično tudi višjo socialno varnost, nova znanja in delovne izkušnje, ki 

povečajo zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne 

mreže. Vključitev v javna dela zagotavlja brezposelni osebi usposabljanje za opravljanje 
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dela, plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške, letni dopust in regres 

za letni dopust ter spodbudo in podporo mentorja. 

 

Razpredelnica 37: Vključitve v programe v času brezposelnosti ZRSZ 

Odgovor f % 

Da 86 76,1 

Ne 27 23,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 26: Vključitve v programe v času brezposelnosti ZRSZ (v %) 

 

 

Iz Razpredelnice 37 je razvidno, da je možnost vključevanja v različne programe v času 

brezposelnosti, ki jih ponuja ZRSZ, izkoristilo 76,1 % anketirancev. Največ anketirancev 

ali 57,1 % je bilo vključenih v programe usposabljanja, v javna dela 42,9 %, kar je 

razvidno iz Razpredelnice 38. 

 

Razpredelnica 38: Vrste programov vključitve na ZRSZ 

Odgovor f % 

Javna dela 18 42,9 

Usposabljanje 24 57,1 

Skupaj 42 100,0 
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Slika 27: Vrste programov vključitve na ZRSZ (v %) 

 

 

Brezposelnost se je v zadnjem desetletju bistveno bolj povečala v okvirih ženske 

populacije, s čimer so se tudi razlike v položaju na trgu dela med spoloma močno 

povečale. Slabši položaj žensk glede zaposlovanja ne omejujemo zgolj na izobrazbo. Po 

mnenju Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar (2006) so ženske bolj izključene predvsem 

zaradi svoje materinske vloge, zaradi česar so tudi delodajalci raje zaposlovali moške. 

 

Razpredelnica 39: Opisna statistika za spremenljivko o pomembnosti spola pri iskanju zaposlitve 

Trditev M SD 

»Ali ima po vašem mnenju spol pomembno 

oziroma odločilno vlogo pri iskanju zaposlitve?« 

 

2,91 

 

1,14 

 

 

Tudi v naši raziskavi ugotavljamo, da ima spol pomembno vlogo pri zaposlovanju. 

Anketiranci so pomembnost spola pri zaposlovanju v povprečju označili z 2,91.  
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5.2 OPISNA STATISTIKA ZA ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

 

Aktivna vloga brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve predstavlja prevzemanje 

odgovornost in pobude za svojo zaposlitev. V okviru programov APZ to pomeni, da sami 

poiščejo stik s potencialnimi delodajalci in jim predstavijo vključitev v program glede na 

svojo strokovno izobrazbo, znanje, delovne izkušnje. V primeru dogovora med 

delodajalcem in brezposelno osebo, delodajalec predloži ponudbo na javno povabilo, ki 

mu omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za zaposlitev in/ ali usposabljanje za 

zaposlitev izbranega kandidata s pomočjo subvencije.  

 

Razpredelnica 40: Izvor informacij za javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 

oseb 2009–2010« 

Odgovor f % 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje 53 46,9 

Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh 9 8,0 

Neposredno ste vprašali delodajalca/ se dogovorili z delodajalcem 40 35,4 

Preko družine, sorodnikov 1 ,9 

Prijateljev 10 8,8 

Skupaj 113 100,0 

 

 

V enem izmed vprašanj nas je zanimalo, kako so anketiranci izvedeli za javni razpis 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«. Iz Razpredelnice 

40 je razvidno, da je večina našega vzorca ali 46,9 % za javni razpis izvedela od 

svetovalca zaposlitve na ZRSZ, najmanj pa od družine in sorodnikov (0,9 %).  

 

Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da je 35,4 % oseb iz našega vzorca delovalo 

aktivno in so za javni razpis izvedeli neposredno od delodajalcev in se sami dogovorili za 

subvencionirano zaposlitev v okviru programa DBO. 
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Slika 28: Seznanitev z javnim razpisom »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–

2010« (v %) 

 

 

V skladu s storitvami izvajalcev projekta je potekalo tudi usposabljanje na delovnem 

mestu. Namen usposabljanja je bil, da se brezposelno osebo preko načrtovanega, 

organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja seznani z vsemi 

vsebinami dela, in jo pripravi za samostojno opravljanje dela.  

 

Razpredelnica 41: Potekanje »Usposabljanje na delovnem mestu« 

Odgovor f % 

V podjetju 37 32,7 

Organizaciji 18 15,9 

Nevladni organizaciji 41 36,3 

Pri obrtniku (s.p.) 6 5,3 

V kmetijstvu 2 1,8 

Drugo 9 8,0 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Iz Razpredelnice 41 je razvidno, da je usposabljanje na delovnem mestu v okviru projekta 

DBO večina našega vzorca ali 36,3 % opravila v nevladnih organizacijah, za katere je bil 

javni razpis tudi najbolj zanimiv, predvsem s finančnega vidika. Prav tako je tretjina 
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našega vzorca ali 32,7 %, opravila usposabljanje na delovnem mestu v nekem podjetju. 

Usposabljanje na delovnem mestu je najmanj ali 1,8 % anketirancev opravilo v 

kmetijstvu. 

 

 

Slika 29: Potekanje »Usposabljanje na delovnem mestu« (v %) 

 

Razpredelnica 42: Storitve izvajalca projekta 

Odgovor f % 

Brizganje plastike 1 0,9 

Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo 

Izdelava ušesnih znamk za označitev živali 

1 0,9 

Cirkuška pedagogika, delo z otroki in mladostniki 2 1,9 

Davčno svetovanje, računovodstvo in knjigovodstvo 5 4,8 

Eko-čistila, čista pitna voda 1 0,9 

Izdelovanje spletnih aplikacij in portalov 1 0,9 

Izobraževanje odraslih 2 1,9 

Izvajanje pomoči občanom 1 0,9 

Izvajanje projektov na področju zaposlovanja 2 1,9 

Javna uprava - občina 1 0,9 

Kmetijstvo. 1 0,9 

Knjižnične dejavnosti 3 2,8 

Kulturnoumetniške dejavnosti 19 18,2 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 138 

Lončarsko podjetje, lonci, okrasna in uporabna keramika 2 1,9 

Naravovarstvo, projekti, sonaravni turizem 1 0,9 

Negospodarska dejavnost 1 0,9 

Pisarniško poslovanje 3 2,8 

Prodaja in servis mobilnih naprav ter ostale opreme, povezane z mobilnimi 

aparati 

1 0,9 

Podjetniško in poslovno svetovanje 5 4,8 

Pomoč invalidnim osebam pri opravljanju dela 1 0,9 

Pomoč izgnanim osebam med drugo svetovno vojno 1 0,9 

Posredovanje v prometu nepremičnin 1 0,9 

Pravno svetovanje, zastopanje strank na sodišču, ... 1 0,9 

Prevozne storitve 1 0,9 

Proizvodnja medu in drugih čebelarskih proizvodov. Predavanja o 

čebelarstvu različnim skupinam, s čebelarstvom povezane kreativne 

delavnice, peka medenjakov, izdelovanje sveč iz čebeljega voska, obisk 

čebelnjaka, predstavitve ... 

1 0,9 

Projektno in raziskovalno delo na temo trajnostnega razvoja, varovanja 

okolja in ekologije 

1 0,9 

Projektno svetovanje 4 3,8 

Psihosocialna pomoč 2 1,9 

Računalništvo in posredništvo, trgovina 1 0,9 

Raziskave in razvoj 1 0,9 

Raziskave učinkov revitalizirane vode, izobraževanja na temo uporabe vode 

in ekološkega ozaveščanja, veleprodaja revitalizatorja za vodo 

1 0,9 

Razvoj ekološkega kmetijstva, razvoj podeželja, ekološkega turizma, 

organizacija predavanj, projektno delo 

1 0,9 

Razvojni projekt brizganja ušesnih znamk za drobnico 1 0,9 

Socialno pedagoške dejavnosti 21 20,1 

Storitvena dejavnost 2 1,9 

Svetovanje 1 0,9 

Tradicionalno graditeljstvo, ekološko kmetijstvo, ekološka pridelava in 

predelava živil, nega krajine 

1 0,9 

Turistične dejavnosti 5 4,8 

Ukvarja se z inženiringom in trgovino 1 0,9 

Univerzitetno izobraževanje 1 0,9 

Ohranjanje, skrb in promocijo kulturne dediščine 1 0,9 

Vključevanje starejših v aktivno življenje 1 0,9 

Zbiranje, varovanje in predstavitev kulturne dediščine 1 0,9 

Skupaj 104 100,0 
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Iz Razpredelnice 42 je razvidno, da se je največ delodajalcev v okviru projekta ukvarjalo 

tako s storitvami v povezavi s socialnopedagoškimi in psihosocialnimi dejavnostmi, z 

vzgojo in izobraževanjem otrok, mladostnikov in odraslih, kot tudi kulturnoumetniškimi 

ter turističnimi dejavnostim. Pri projektu so sodelovala tudi podjetja, katerih storitve so 

bile usmerjene na poslovno in davčno svetovanje ter računalniške in računovodske 

storitve. Nekaj storitev je bilo tudi obrtniških in kmetijskih, predvsem povezanih s 

kulturno dediščino in ekologijo.  

 

Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da so se dejansko usposabljali za sodelovanje na 

projektu DBO. Njihovo usposabljanje je bilo predvsem usmerjeno tako na spoznavanje 

organizacije kot tudi na vrsto in potek dela v njej. Iz Razpredelnice 43 je razvidno, da so 

se brezposelne osebe v okviru usposabljanja na delovnem mestu usposabljale predvsem 

za administrativno delo na projektih, kot je pisarniško delo, knjigovodstvo in 

računovodstvo. Prav tako so se usposabljale za pomoč pri organizaciji in koordinaciji 

projekta. Sporočajo tudi, da so se usposabljali za različne oblike strokovnega dela na 

projektu, kot so socialno pedagoška dela, administratorska, računalniška, pravna in 

preprosta kmetijska dela ter druga preprosta dela, povezana s kmetijskimi storitvami. 

 

V času usposabljanja na delovnem mestu je največji del anketirancev ali 37 % opravljalo 

administrativna dela pri delodajalcu, 16 % jih je opravljalo strokovno in svetovalno delo 

na projektu, 10 % jih je vodilo in koordiniralo projekt. Pri opravljanju dela v času 

usposabljanja na delovnem mestu predvsem izstopa delo na kulturnoumetniškem 

področju ter na področju izobraževanja in sociale.  
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Razpredelnica 43: Opravljeno delo v času usposabljanja na delovnem mestu 

Odgovor f % 

Administrativna dela 37 37,0 

Blagajničarka v novo ustanovljeni mestni blagajni 1 1,0 

Delavec za preprosta kmetijska dela ter druga preprosta dela 1 1,0 

Pravno svetovanje 2 2,0 

Domoznanstvo 1 1,0 

Izdelovanje Šaleškega biografskega leksikona 1 1,0 

Izdelovanje spletnih učnih gradiv. Snemanje, montaža in objavljanje spletnih 

učnih gradiv 

1 1,0 

Izobraževanje uporabnikov in zaposlenih 1 1,0 

Izvajanje storitev za starostnike 1 1,0 

Komunalna dela 1 1,0 

Koordinacija mladinskih programov 3 3,0 

Menedžer organizacije, inž. multimedije, oblikovalec 1 1,0 

Mediator v gospodarskih sporih 1 1,0 

Priprava, izvedba in zaključek ekološke akcije v skupnosti; sodelovanje pri 

delavnicah z glino v vrtcih; spoznavanje osnov lončarstva 

1 1,0 

Nepremičninski posrednik 1 1,0 

Organizacija in izvedba kulturnih dogodkov 12 12,0 

Organizator izobraževanja odraslih 1 1,0 

Pravljičarka, vodnik po učni poti, animator, predavatelj 1 1,0 

Producentka 1 1,0 

Proizvodnja in ostala dela 1 1,0 

Prva psihosocialna pomoč in podpora uporabnikom  1 1,0 

Razvojni tehnolog 1 1,0 

Spoznavanje čebelarstva 1 1,0 

Strokovno in svetovalno delo na projektu 16 16,0 

Trženje programov za razvoj socialnih kompetenc  1 1,0 

Urejanje spletnih strani 1 1,0 

Uvajanje v zagovorništvo za področje socialnega varstva 1 1,0 

Vodenje in koordinacija projekta 10 10,0 

Video snemanje in montaža kulturnih prireditev in izdelava video arhiva 1 1,0 

Vodenje programa globalnega prostovoljstva 1 1,0 

Vožnja splava na Savi, urejanje okolice splava 1 1,0 

Skupaj 105 100,0 
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Tehnološke spremembe in z njimi povezane spremembe v zahtevnosti in vrsti dela bodo v 

prihodnje zahtevale od zaposlenih ne le večkratno izpopolnjevanje, temveč tudi občasno 

temeljito obnovo znanja ali pridobitev višje ravni izobrazbe. S podaljševanjem delovne 

dobe oziroma starosti za upokojitev bo to še nujnejše, menita Svetlik in Lorenčič (2002). 

 

Razpredelnica 44: Dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje v času usposabljanja na delovnem 

mestu 

Odgovor f % 

Da 41 36,3 

Ne 72 63,7 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 30: Dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje v času usposabljanja na delovnem 

mestu (v %) 

 

 

V času usposabljanja na delovnem mestu je 36,3 % anketirancev pridobilo dodatna 

formalna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti (Razpredelnica 44). Največ se jih je 

izobraževalo na več različnih področjih, s katerimi so si širili in povečevali možnosti 

zaposlovanja na trgu dela. Iz Razpredelnice 45 je razvidno, da so tako anketiranci 

največkrat pridobili računalniška znanja, kot tudi znanje javnega nastopanja in 

komunikacijske spretnosti. Izpostavijo tudi pridobljena znanja iz tujih jezikov, osnov 
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knjigovodstva in delovnopravne zakonodaje. Nekaj se jih je udeležilo tudi izobraževanja 

iz priprave analiz, znakovnega sporazumevanja in upravljanja različnih strojev. 

Anketiranci prav tako sporočajo o pridobljenih tako socialnopedagoških znanjih kot so 

mentorstvo za mlade, usmerjanje, vodenje, organiziranja in upravljanja z ljudmi, 

poslovanje NVO, znanja za vseživljenjsko uspešnost in družbeno odgovornost, kot tudi o 

pridobljenih specifičnih znanjih kot so marketing, znanje o napakah pri brizganju 

plastičnih mas in prepoznavanja pristnosti in primernosti gotovine. Izpostavijo tudi 

pridobljena kulturnoumetniška znanja povezana z analogno fotografijo ter animiranim 

filmom. V času usposabljanja na delovnem mestu je ena oseba zaključevala univerzitetni 

študij. 

 

Razpredelnica 45: Pridobljena dodatna formalna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti v času 

usposabljanja na delovnem mestu 

Odgovor f % 

Drugo 1 1,9 

Iskanje finančnih virov s poudarkom na evropskih sredstvih, projektni 

menedžment 

1 1,9 

Komunikacijske spretnosti 1 1,9 

Komunikacijske spretnosti, Vodja NVO 1 1,9 

Mentor za mladino 1 1,9 

Poslovanje NVO 1 1,9 

Računalniška znanja 2 3,7 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti 1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, marketinška znanja 1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanja povezana z analogno 

fotografijo ter animiranim filmom, prav tako znanja povezana s sposobnostjo 

usmerjanja, vodenja, organiziranja in upravljanja z ljudmi 

1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje 

1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz priprave analiz, 

Znanje upravljanja različnih strojev 

1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje osnov knjigovodstva 1 1,9 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje osnov knjigovodstva, 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz priprave analiz 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje desetprstnega slepega tipkanja, Komunikacijske 

spretnosti, Znanje osnov knjigovodstva 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, arhiviranje 1 1,9 
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Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 4 7,4 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, 

Znanje iz priprave analiz 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, 

Znanje osnov knjigovodstva, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje 

upravljanja različnih strojev 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Znanje iz priprave analiz 

panja, Komunikacijske spretnosti, Znanje znakovnega sporazumevanja 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje osnov knjigovodstva 1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika 2 3,7 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

iz priprave analiz 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

osnov knjigovodstva 

2 3,7 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

osnov knjigovodstva, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz priprave 

analiz 

1 1,9 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti 

2 3,7 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje osnov knjigovodstva 2 3,7 

Seminar o družbeni odgovornosti 1 1,9 

Seminar TECOS Celje o napakah pri brizganju plastičnih mas 1 1,9 

Tečaj prepoznavanja pristnosti in primernosti gotovine 1 1,9 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Andragoški center Slovenije 1 1,9 

Zaključeval sem univerzitetni študij 1 1,9 

Znanja s področja socialnega varstva 1 1,9 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje 2 3,7 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje, licence 1 1,9 

Znanje javnega nastopanja 1 1,9 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 3 5,6 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz 

delovnopravne zakonodaje 

2 3,7 

Znanje osnov knjigovodstva, Znanje iz priprave analiz 1 1,9 

Znanje tujega jezika 2 3,7 

Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti 1 1,9 

Skupaj 54 100,0 
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Razpredelnica 46: Razlogi za opustitev izobraževanja v času usposabljanja na delovnem mestu 

 f % 

Družinske obveznosti 6 8,3 

Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 4 5,6 

Ker ni bilo nobene ponudbe, zelo veliko interesa sem pokazala tudi na zavodu, pa 

so rekli, da ni možno, lahko bi se izobraževala le do srednje stopnje 

1 1,4 

Neformalna izobraževanja 1 1,4 

Ni bilo možnosti in verjetno tudi potrebe ne. 1 1,4 

Ni bilo potrebno 3 4,2 

Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi starost) 1 1,4 

Pomanjkanje časa 22 30,6 

Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 13 18,1 

Preveč sem bil zaposlen na delovnem mestu 12 16,7 

Samoizobraževanje in nič od zgoraj naštetega me ni oviralo 2 2,8 

V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 4 5,6 

Več zgoraj naštetih odg 1 1,4 

Zdravstveni razlogi 1 1,4 

Skupaj 72 100,0 

 

 

V času usposabljanja na delovnem mestu, dodatnih formalnih znanj, sposobnosti, veščin 

ter spretnosti ni pridobilo 72 ali 63,7 % anketirancev (Razpredelnica 44). Od tega števila, 

največ ali 30,6 % kot razlog za opustitev izobraževanje navaja pomanjkanje časa, 16,7 % 

pa jih izpostavi, da so bili preveč zaposleni na delovnem mestu. Oba odgovora lahko 

povežemo in ugotavljamo, da so bili anketiranci dejansko osredotočeni na svoje 

usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev. Iz ekonomskih razlogov, 

oziroma predragega izobraževanja in pomanjkanja denarja se 18,1 % anketirancev ni 

udeležilo nobenega izobraževanja ali usposabljanja v času usposabljanja na delovnem 

mestu (Razpredelnica 46).  

 

Razpredelnica 47: Opisna statistika za spremenljivke o dodatno pridobljenih znanjih, sposobnostih, 

veščinah ter spretnostih, pridobljenih v času usposabljanja na delovnem mestu 

Odgovor M SD 

Pri aktivnem iskanju zaposlitve 2,88 1,34 

Pri zaposlitvenih možnostih 3,30 1,32 

Pri neposredni zaposlitvi pri istem delodajalcu 3,69 1,45 

Pri zaposlitvi pri drugem delodajalcu 2,63 1,32 



Empirični del 

Doktorska disertacija Stran 145 

 

Slika 31: Aritmetične sredine za spremenljivke o koristi dodatno pridobljenih znanj, sposobnosti, veščin ter 

spretnosti v času usposabljanja na delovnem mestu 

 

 

Dodatno pridobljena znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti, pridobljeni v času 

usposabljanja na delovnem mestu, so anketirancem v našem vzorcu v povprečju največ 

koristila (Razpredelnica 47) pri neposredni zaposlitvi pri istem delodajalcu (3,69) in pri 

zaposlitvenih možnostih (3,30), kar je bil tudi cilj in namen usposabljanja na delovnem 

mestu. Dodatno pridobljena znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti, pridobljeni v času 

usposabljanja na delovnem mestu, so anketirancem v našem vzorcu najmanj koristila pri 

aktivnem iskanju zaposlitve (2,88) in pri zaposlitvi pri drugem delodajalcu (2,63).  

 

Za uspešno vključitev na trg dela z višjo produktivnostjo posameznika za dolgoročno 

zaposljivostjo ter večjo socialno vključenostjo je izrednega pomena usposobljenost ter 

ustrezne kompetence. Usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu so predvsem 

osredotočena na razvoj kompetenc zaposlenega za opravljanje točno določenega dela pri 

delodajalcu. 
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Razpredelnica 48: Pogrešana dodatna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti v času usposabljanja na 

delovnem mestu 

Odgovor f % 

Delo s turisti, promocija kraja 1 1,3 

Desetprstno slepo tipkanje 2 2,7 

Dodatna izobraževanja s področja trženja in marketinga 1 1,3 

Izobraževanje s področja psihosocialne pomoči mladim 1 1,3 

Komunikacije, retorike in javnega nastopanja 4 5,3 

Mediacije kot reševanja sporov 1 1,3 

Organizacijske veščine 2 2,7 

Pravna znanja, ZUP 3 4,0 

Računalniška znanja (Excel ali Word - novejše različice) 9 12,0 

Računovodska ali knjigovodska znanja 4 5,3 

Širina in informacije v zvezi z obstoječimi razpisi, finančnimi podporami 1 1,3 

V času usposabljanja nisem pogrešala nobenih dodatnih znanj 33 44,0 

V glavnem sem sam iskal informacije o konkretnem produktu 1 1,3 

Več informacij, več prakse (dejansko), pomoč pri tovrstnem delu 1 1,3 

Več izobraževanj in seminarjev 3 4,0 

Več samostojnega dela 1 1,3 

Veščine vodenja tima 1 1,3 

Več terenskega dela, kar pa v tistem času ni bilo tako bistveno 1 1,3 

Vso izobraževanje je potekalo skozi delo. Pogrešala sem izobraževanje, ki bi bilo 

podprto s pedagoškim pristopom in ciljno zasnovano 

1 1,3 

Znanja, veščine in licence za opravljanje dejavnosti, kar pomeni več znanj, 

spretnosti in veščin pri iskanju zaposlitve 

1 1,3 

Znanje tujega jezika  3 4,0 

Skupaj 75 100,0 

 

 

Iz podanih odgovorov v Razpredelnici 48 ugotavljamo, da je bila skoraj polovica 

anketirancev ali 44,0 % zadovoljna s usposabljanjem na delovnem mestu pri delodajalcu 

in da niso pogrešali nobenih dodatnih znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti. 

Anketiranci so mnenja, da je bilo usposabljanje na delovnem mestu strokovno korektno in 

zelo učinkovito. Anketiranci, ki so pogrešali dodatna znanja, sposobnosti, veščine ter 

spretnosti v času usposabljanja na delovnem mestu, predvsem izpostavijo dodatna znanja 

iz računalništva (Excel ali Word - novejše različice), komunikacije, retorike in javnega 

nastopanja, znanje tujega jezika in prava. 
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Razpredelnica 49: Stiki z drugimi potencialnimi delodajalci v času usposabljanja na delovnem mestu 

Odgovor 
f % 

Da 48 42,5 

Ne 65 57,5 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 32: Stiki z drugimi potencialnimi delodajalci v času usposabljanja na delovnem mestu (v %) 

 

 

V času enomesečnega usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu oziroma 

izvajalcu projekta je 42,5 % anketirancev vzpostavilo stike z drugimi potencialnimi 

delodajalci, 57,5 % ne (Razpredelnica 49). Velika večina anketirancev oziroma 35,2 % 

(Razpredelnica 50) v svojih odgovorih sporoča, da za vzpostavitev stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci ni bilo potrebe, kajti po usposabljanju na delovnem mestu se 

jim je obetala zaposlitev in delo pri istem delodajalcu. Iz odgovorov ugotavljamo, da so 

trije anketiranci tudi po subvencionirani zaposlitvi sklenili pogodbo z istim delodajalcem, 

za nedoločen čas. Ugotavljamo tudi, da je 30,7 % anketirancev na delovnem mestu 

spoznalo nove ljudi, nove delovne kroge, na katere so se lahko kasneje obrnili za pomoč 

pri iskanju nove zaposlitve oziroma dela. Menijo tudi, da je pomembno iskati nove 

priložnosti in možnosti za delo. Nekateri anketiranci sporočajo, da so se v času 

usposabljanja na delovnem mestu posvečali delu pri svojem delodajalcu (5,7 %) v želji po 

nadaljnji zaposlitvi. Drugi so iskali novo zaposlitev, zato so se prijavljali na prosta 
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delovna mesta in se udeleževali zaposlitvenih razgovorov pri drugih delodajalcih. Nekaj 

anketirancev izpostavi tudi svojo izobrazbo kot nekonkurenčno na trgu dela 

(Razpredelnica 50). 

 

Razpredelnica 50: Razlogi za iskanje ali opustitev iskanja nove zaposlitve v času usposabljanja na 

delovnem mestu 

Odgovor f % 

Po usposabljanju na delovnem mestu je sledila pogodba za zaposlitve za določen 

čas 18 mesecev pri istem delodajalcu, zato ni bilo potrebe 

31 35,2 

Iskanje zaposlitve neposredno z razgovori z delodajalci, prijava na prosta 

delovna mesta 

4 4,5 

Javni sektor oziroma zaprt sektor 1 1,1 

Ker imam drugačne načrte 1 1,1 

Ker sem sedaj na porodniškem dopustu, nisem iskala stikov 1 1,1 

Ko se zaposliš, izgubiš status iskalca zaposlitve 1 1,1 

Na delovnem mestu sem spoznal nove ljudi, nove delovne kroge, na katere sem 

se kasneje obrnil/a za pomoč pri iskanju nove zaposlitve oziroma dela. 

Pomembno je iskati nove priložnosti in možnosti za delo 

27 30,7 

Ne, ker je danes takšnih delodajalcev, ki imajo prosta delovna mesta, zelo malo 4 4,5 

Ni bilo časa in tovrstnih priložnosti 2 2,3 

Nisem imel stikov z drugimi delodajalci, kateri bi bili interesantni za mojo 

izobrazbo 

1 1,1 

Po izteku usposabljanja sem pridobil/a subvencijo za zaposlovanje dolgotrajno 

brezposelnih in kmalu po tem tudi sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas 

v istem delodajalcu 

3 3,4 

Prekratko časovno obdobje usposabljanja 3 3,4 

Premalo druženja z drugimi institucijami 1 1,1 

V času usposabljanja sem se posvečala obstoječemu delodajalcu 5 5,7 

V pogled mi je bila mreža invalidskih podjetij 1 1,1 

Večinoma zaposlujejo za krajši čas ali honorarno in projektno 1 1,1 

Želja po večjem zaslužku 1 1,1 

Skupaj 88 100,0 
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Razpredelnica 51: Opisna statistika za spremenljivko o pomembnosti stikov z drugimi potencialnimi 

delodajalci v času usposabljanja na delovnem mestu pri iskanju zaposlitve 

Vprašanje M SD 

»Koliko so vam stiki z drugimi potencialnimi delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem mestu koristili pri iskanju zaposlitve?« 

2,16 1,27 

 

 

Anketiranci v naši raziskavi sporočajo, da so jim stiki z drugimi potencialnimi delodajalci 

v času usposabljanja na delovnem mestu malo (v povprečju 2,16) koristili pri iskanju 

zaposlitve (Razpredelnica 51). 

 

V okviru usposabljanja na delovnem mestu brezposelna oseba pridobi praktična znanja, 

spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključi v 

delovno okolje in si poveča možnosti za zaposlitev.  

 

Razpredelnica 52: Uspešno zaključeno usposabljanje na delovnem mestu in vključitev v subvencionirano 

zaposlitev pri delodajalcu za obdobje 18 mesecev 

Odgovor f % 

Da 113 100,0 

Ne 0 0,0 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Po enomesečnem usposabljanju na delovnem mestu je moral izvajalec oziroma 

delodajalec ZRSZ posredovati poročilo o uspešnem ali neuspešnem zaključku 

usposabljanja na delovnem mestu. Za osebe, ki jih izvajalec ni zaposlil, je moral slednji 

navesti razloge za to odločitev. V okviru našega vzorca je usposabljanje na delovnem 

mestu uspešno končalo 100,0 % anketirancev in se s pomočjo subvencije za zaposlitev 

zaposlilo pri istem delodajalcu (Razpredelnica 52).  

 

 

 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 150 

Razpredelnica 53: »Ali Opravljate/ ste opravljali isto delo, za katerega ste se usposabljali na delovnem 

mestu v okviru projekta?« 

Odgovor f % 

Da 105 92,9 

Ne 8 7,1 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 33: Opravljanje dela v času subvencionirane zaposlitve (v %) 

 

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali so anketiranci v času subvencionirane zaposlitve 

opravljali isto delo kot v času usposabljanja na delovne mestu. Večina anketirancev ali 

92,9 % sporoča, da so v nadaljevanju zaposlovanja pri istem delodajalcu opravljali isto 

delo, za katerega so se tudi v prvi fazi usposabljali (Razpredelnica 53). Anketiranci prav 

tako izpostavljajo, da so v času usposabljanja na delovnem mestu pridobili ogromno 

znanj in izkušenj, s čimer sta se tudi struktura in obseg dela povečal. Delo, ki so ga 

opravljali v času subvencionirane zaposlitve, se je nanašalo na delo, vezano na projekt, 

kot je pisarniško delo oziroma administrativno-računovodsko delo, psihosocialno oziroma 

socialnopedagoško delo (izobraževanje, organiziranje izobraževanja, svetovalno delo, 

izvajanje različnih delavnic), kulturnoumetniško delo (organizacija in izvedba kulturnih 

dogodkov), delo v turizmu in obrtniško delo v povezavi z energetiko in gradbeništvom ter 

na področje razvoja podeželja, na ekoloških kmetijah, v čebelarstvu (pridelavi medu). 
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Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, predvsem v formalno izobraževanje, se je 

od začetka krize zmanjšala, še vedno pa je višja kot v EU, ugotavlja Kmet Zupančič 

(2014). Zmanjšanje povezuje s padcem razpoložljivega dohodka prebivalstva, pa tudi z 

manjšimi možnostmi podjetij za financiranje izobraževanja zaposlenim v neugodnih 

gospodarskih razmerah. »Za učenje ni nikoli prepozno« (Komisija evropskih skupnosti, 

2006) in »Za učenje je vedno pravi čas« (Komisija evropskih skupnosti, 2007) je 

sporočilo Evropske komisije, ki poudarja pomemben prispevek izobraževanja in 

usposabljanja odraslih k večji konkurenčnosti, boljši zaposljivosti in socialni vključenosti.  

 

Razpredelnica 54: Pridobitev formalne ravni izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve 

Odgovor f % 

Da 8 7,1 

Ne 105 92,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 34: Pridobitev formalne ravni izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve (v %) 

 

 

Iz Razpredelnice 54 je razvidno, da je v času subvencionirane zaposlitve 8 ali 7,1 % 

anketirancev pridobilo višjo raven formalne izobrazbe, od tega po en višjo strokovno 

izobrazbo in visoko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) in 6 anketirancev 
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univerzitetno izobrazbo (Razpredelnica 55). Zato menimo, da bi bilo smiselno odrasle, ki 

imajo ob brezposelnosti težave pri iskanju ponovne zaposlitve, spodbuditi v vključevanje 

v formalno in neformalno izobraževanje tudi z možnostjo brezplačnega študija kadarkoli 

v življenju ob določenih pogojih.  

 

Razpredelnica 55: Pridobljene raven formalne izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve 

Raven izobrazbe f % 

Višjo strokovno izobrazbo 1 12,5 

Visoko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) 1 12,5 

Univerzitetno izobrazbo 6 75,0 

Skupaj 8 100,0 

 

 

 

Slika 35: Pridobljena raven formalne izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve 

 

 

Ekonomske in družbene spremembe spreminjajo značilnosti temeljnih spretnosti, ki 

omogočajo delovanje v delovnem, družinskem in družbenem življenju. Temeljne 

spretnosti, ki so potrebne za aktivno participacijo brezposelnih oseb na trgu dela in na 

delu, v družbi znanja, so vsekakor informacijska tehnologija, spretnosti, tuji jeziki, 

tehnološka kultura, podjetništvo in socialne spretnosti. Zato je Evropska komisija s 

svojimi članicami v okviru Evropske strategije zaposlovanja opredelila vseživljenjsko 
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učenje kot namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in 

veščine (Komisija Evropske skupnosti, 2000).  

 

Razpredelnica 56: Dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje v času subvencionirane zaposlitve 

Odgovor f % 

Da 62 54,9 

Ne 51 45,1 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 36: Pridobljena raven formalne izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve 

 

 

Iz Razpredelnica 56 ugotavljamo, da se je v času subvencionirane zaposlitve dodatno 

formalno izobraževala ali usposabljala več kot polovica našega vzorca (54,9 %). Glede na 

potrebe sodobnega pisarniškega zaposlovanja in dela iz Razpredelnice 57 ugotavljamo, da 

se je največ oseb v času subvencionirane zaposlitve pri delodajalcu izobraževalo na več 

različnih področjih hkrati. Največ anketirancev izpostavi pridobljena znanja iz 

računalništva, kar kaže na slabo informacijsko pismenost našega vzorca in slabo 

zastopanost v nekaterih izobraževalnih programih. Pred leti je veljal za računalniško 

pismeno osebo, tisti, ki je znal brati in pošiljati elektronsko pošto, za silo uporabljati 

urejevalnik besedil in elektronske preglednice ter znal v spletu priti na želeno spletno 
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stran. Danes se od zaposlenih na delovnem mestu pričakuje, da obvladajo tako osnovne 

programe kot tudi kakšne specifične, ki se za določeno delovno mesto zahtevajo. Prav 

tako kot pomembna pridobljena znanja anketiranci izpostavijo javno nastopanje, 

komunikacijske spretnosti, znanje tujega jezika in delovnopravne zakonodaje. 

 

Razpredelnica 57: Pridobljena dodatna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti v času subvencionirane 

zaposlitve 

Odgovor f % 

Delavnice, predavanja na področju dela v kulturi 1 1,8 

Komunikacijske spretnosti 3 5,3 

Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne zakonodaje 1 1,8 

Licenca za turističnega vodnika 1 1,8 

Magisterij 1 1,8 

Projektne zaposlitve 1 1,8 

Projektni in prostovoljski menedžment, trenerske veščine itd. 1 1,8 

Računalniška znanja 5 8,8 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti 2 3,5 

Računalniška znanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje osnov knjigovodstva, 

Znanje iz priprave analiz, Znanje grafičnega oblikovanja 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje desetprstnega slepega tipkanja 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje iz delovnopravne zakonodaje 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje iz priprave analiz 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja 2 3,5 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, 

Znanje osnov knjigovodstva, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje 

upravljanja različnih strojev 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje osnov knjigovodstva 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje osnov knjigovodstva, Znanje iz priprave analiz 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz 

priprave analiz 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti, Znanje 

osnov knjigovodstva, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz priprave 

analiz 

2 3,5 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanja iz gradbene fizike 1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje desetprstnega slepega tipkanja, 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja 1 1,8 
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Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti 

2 3,5 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti, Organizacijske in vodstvene sposobnosti, Projektno 

pisanje ... 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Znanje iz 

priprave analiz 

1 1,8 

Računalniška znanja, Znanje tujega jezika, Znanje javnega nastopanja, 

Komunikacijske spretnosti, Znanje osnov knjigovodstva 

2 3,5 

Strokovni izpit ZUP 1 1,8 

Tečaj prepoznavanja pristnosti in primernosti gotovine 1 1,8 

Zdrav način prehranjevanja, zdrav način življenja, Bioresonančni terapevt 1 1,8 

Znanja s področja socialnega varstva, psihologije, delo s skupinami 1 1,8 

Znanje iz delovnopravne zakonodaje 2 3,5 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti 5 8,8 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje 

1 1,8 

Znanje javnega nastopanja, Komunikacijske spretnosti, Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje, Strokovna izobraževanja s pravnega področja 

1 1,8 

Znanje javnega nastopanja, Znanje iz delovnopravne zakonodaje, Zakonodaja iz 

področja družine in sociale, Začela sem s študijem integrativne psihoterapije 

1 1,8 

Znanje javnega nastopanja, Znanje osnov knjigovodstva, Znanje iz priprave analiz 1 1,8 

Znanje tujega jezika 2 3,5 

Znanje tujega jezika, Komunikacijske spretnosti 2 3,5 

Skupaj 57 100,0 

 

 

Iz Razpredelnice 57 je razvidno, da so anketiranci največkrat pridobili računalniška 

znanja, znanje javnega nastopanja, komunikacijskih spretnosti in tujega jezika. 

Izpostavijo tudi pridobljena znanja iz tujih jezikov, osnov knjigovodstva in 

delovnopravne zakonodaje. Anketiranci prav tako sporočajo o pridobljenih alternativnih 

znanjih kot so zdrav način prehranjevanja, zdrav način življenja in izobraževanja za 

bioresonančnega terapevta. 
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Razpredelnica 58: Glavni razlogi za neudeležbo izobraževanj 

Odgovor f % 

Družinske obveznosti 5 9,8 

Ni bilo potrebno 3 5,9 

Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi starost) 1 2,0 

Pomanjkanje časa 16 31,4 

Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 9 17,6 

Preveč sem bil zaposlen na delovnem mestu 6 11,8 

V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 1 2,0 

Zadovoljen sem bil s to zaposlitvijo 8 15,7 

Zdravstveni razlogi 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 

 

 

V času subvencionirane zaposlitve, dodatnih formalnih znanj, sposobnosti, veščin ter 

spretnosti ni pridobilo 51 ali 45,1 % anketirancev (Razpredelnica 56). Od tega števila, kot 

je razvidno iz Razpredelnice 58, največ anketirancev ali 31,4 %, tako kot v času 

usposabljanja na delovnem mestu (30,6 %) kot razlog za opustitev izobraževanje navaja 

pomanjkanje časa, 11,8 % pa jih izpostavi, da so bili preveč zaposleni na delovnem 

mestu. Iz ekonomskih razlogov oziroma predragega izobraževanja in pomanjkanja 

denarja se 17,6 % anketirancev ni udeležilo nobenega izobraževanja ali usposabljanja v 

času subvencionirane zaposlitve, kar je skoraj enako kot v času usposabljanja na 

delovnem mestu (18,1 %). Ugotavljamo, da si brezposelni stroške izobraževanja 

večinoma krijejo sami, zato ima na možnost udeležbe v izobraževanju velik vpliv 

premoženje posameznika in družine. Iz primerjave podatkov lahko ugotovimo, da so le-ti 

v obeh primerih, torej pri pridobivanju dodatnih formalnih znanj, sposobnosti, veščin ter 

spretnosti v času usposabljanja na delovnem mestu ali v času subvencionirane zaposlitve, 

skoraj enaki, kar kaže na konsistentnost odgovorov anketirancev ali njihov osebni pristop 

in vrednotenje dela in izobraževanja. Menimo, da je udeležba v izobraževanju 

najpogosteje posledica lastne iniciative in interesa brezposelnih, ki se najpogosteje 

nanašajo na možnost napredovanja na karierni poti, možnost obdržati trenutno zaposlitev  

in težnja po višji plači.  
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Razpredelnica 59: Pogrešana dodatna znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti v času subvencionirane 

zaposlitve 

Odgovor f % 

Računalniška znanja 8 10,5 

Znanje tujih jezikov 7 10,0 

Znanje javnega nastopanja 3 3,9 

Komunikacijske spretnosti 4 5,2 

Znanje iz računovodstva in financ 3 3,9 

Socialnopedagoška znanja (izobraževanje, mediacija) 5 6,5 

Znanje iz trženja in marketinga 2 2,6 

Znanje iz zdravstvene stroke 1 1,3 

Znanje v povezavi z delom na projektu 7 10,0 

Slepo tipkanje, znanje iz delovnopravne zakonodaje 1 1,3 

Znanja, veščine, spretnosti in veščine pri iskanju zaposlitve 1 1,3 

Nobenih dodatnih znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti 34 44,7 

Skupaj 76 100,0 

 

 

Iz strukture odgovorov anketirancev smo zaradi preglednosti združili pogrešana znanja 

anketirancev in oblikovali področja, na katerih so znanja potrebovali v času 

subvencionirane zaposlitve. Iz podatkov ugotavljamo, da (44,7 %) anketirancev ni 

potrebovalo nobenih dodatnih znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti. Najbolj pogrešana 

znanja pri subvencionirani zaposlitvi so se nanašala tako kot v času usposabljanja na 

delovnem mestu na računalniška znanja, znanje tujih jezikov in konkretno znanje v 

povezavi z delom na projektu (Razpredelnica 59). Potrebe po pridobitvi znanja, 

sposobnosti, veščin ter spretnosti so se predvsem nanašale na v 47,7 % na osebnostni 

razvoj in interes ter 44,2 % na potrebe dela (Razpredelnica 60). 

 

Razpredelnica 60: Potrebe po pridobitvi znanja, sposobnosti, veščin ter spretnosti 

Odgovor f % 

Potreb dela 38 44,2 

Osebnega razvoja ali vašega interesa 41 47,7 

Potreb dela in osebnega razvoja ali vašega interesa 7 8,1 

Skupaj 86 100,0 
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Slika 37: Potrebe po pridobitvi znanja, sposobnosti, veščin ter spretnosti (v %) 

 

 

Komisija Evropske skupnosti (2000) pri uveljavljanju vseživljenjskega učenja v prakso 

izpostavlja povezavo med učenjem, delom in družinskim življenjem. Kot najboljšo pot 

med ostalimi izpostavlja prilagajanje ponudbe izobraževanja in usposabljanja in 

plačanega dela. 

 

Razpredelnica 61: Časovni potek dodatnega izobraževanje 

Odgovor f % 

Samo med delovnim časom 16 18,4 

Večinoma med delovnim časom 51 58,6 

Samo zunaj delovnega časa 8 9,2 

Večinoma zunaj delovnega časa 12 13,8 

Skupaj 87 100,0 



Empirični del 

Doktorska disertacija Stran 159 

 

Slika 38: Časovni potek dodatnega izobraževanje (v %) 

 

 

Izobraževanja, katerega so se anketiranci udeležili, je v 58,6 % večinoma potekalo med 

delovnim časom, 9,2 % se je izobraževanja udeležilo zunaj delovnega časa 

(Razpredelnica 61). V 40,5 % pa je izobraževanje financiral delodajalce ali je bilo 

brezplačno, 17,7 % jih je samih plačalo izobraževanje (Razpredelnica 62). 

 

Razpredelnica 62: Način financiranja dodatnega izobraževanja 

Odgovor f % 

Sam oziroma družina 14 17,7 

Delodajalec 32 40,5 

Izobraževanje je bilo brezplačno 32 40,5 

Drugo 1 1,3 

Skupaj 79 100,0 
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Slika 39: Način financiranja dodatnega izobraževanja (v %) 

 

 

Razpredelnica 63: Vzpostavitev stikov s potencialnimi delodajalci v času subvencionirane zaposlitve 

Odgovor f % 

Da 60 53,1 

Ne 53 46,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Slika 40: Vzpostavitev stikov s potencialnimi delodajalci v času subvencionirane 

zaposlitve (v %) 
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Iz Razpredelnice 63 ugotavljamo, da je 53,1 % anketirancev vzpostavilo stike s 

potencialnimi delodajalci, prav tako jih je bilo 54,0 % v dogovoru z delodajalcem, pri 

katerem je potekala subvencionirana zaposlitev o morebitni zaposlitvi po poteku 

subvencionirane zaposlitve (Razpredelnica 64). Stike s potencialnimi delodajalci ni 

vzpostavilo 46,9 % anketirancev (Razpredelnica 63), prav tako 46,0 % anketirancev ni 

bilo v dogovoru z delodajalcem pri katerem je potekala subvencionirana zaposlitev o 

morebitni zaposlitvi po poteku subvencionirane zaposlitve (Razpredelnica 64). 

 

Razpredelnica 64: Dogovor z delodajalcem o morebitni zaposlitvi po poteku subvencionirane zaposlitve 

Odgovor f % 

Da 61 54,0 

Ne 52 46,0 

Skupaj 113 100,0 

 

 

 

Slika 41: Dogovor z delodajalcem o morebitni zaposlitvi po poteku subvencionirane zaposlitve 

(v %) 

 

Razpredelnica 65: Iskanje zaposlitve v času subvencionirane zaposlitve 

Odgovor f % 

Da 71 62,8 

Ne 23 20,4 

Ne, ker sem zaposlitev že našel/a 19 16,8 

Skupaj 113 100,0 
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Slika 42: Iskanje zaposlitve v času subvencionirane zaposlitve (v %) 

 

 

V času subvencionirane zaposlitve je drugo zaposlitev iskalo 71 ali 62,8 % anketirancev, 

16,8 % anketirancev je drugo zaposlitev v tem času našlo (Razpredelnica 65). Največ 

anketirancev ali 26,8 % je v času izpolnjevanja vprašalnika, zaposlitev aktivno iskalo dva 

meseca, izstopa 16,1 % anketirancev, ki so aktivno zaposlitev iskali tri in šest mesecev 

(Razpredelnica 66). Pri tem jih je 72,0 % iskalo zaposlitev pri delodajalcu, le 4,0 % jih je 

razmišljalo o samozaposlitvi (Razpredelnica 67). 

 

Razpredelnica 66: Čas aktivnega iskanja zaposlitve 

Število mesecev f % F% 

1 7 12,5 12,5 

2 15 26,8 39,3 

3 9 16,1 55,4 

4 3 5,4 60,7 

5 2 3,6 64,3 

6 9 16,1 80,4 

8 1 1,8 82,1 

9 1 1,8 83,9 

12 3 5,4 89,3 

13 1 1,8 91,1 

14 1 1,8 92,9 

15 1 1,8 94,6 

18 2 3,6 98,2 

22 1 1,8 100,0 

Skupaj 56 100,0  
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Slika 43: Čas aktivnega iskanja zaposlitve 

 

 

Razpredelnica 67: Vrsta iskane zaposlitve 

Odgovor f % 

Zaposlitev 54 72,0 

Samozaposlitev 3 4,0 

Oboje 18 24,0 

Skupaj 75 100,0 

 

 

 

Slika 44: Vrsta iskane zaposlitve (v %) 
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Razpredelnica 68: Način iskanja zaposlitve po končani subvencionirani zaposlitvi na projektu 

Odgovor f % 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu 

7 8,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in 

sorodnikov 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Povprašal bom prijatelje, ustanovitev lastne turistične agencije - 

podjetja 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Neposredno se bom 

obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, Povprašal bom 

prijatelje 

2 2,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Neposredno se bom 

obračal na bližnje delodajalce, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Preko družine in 

sorodnikov 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Preko družine in 

sorodnikov, Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje 

2 2,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce 

2 2,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje, Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 
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Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Povprašal bom prijatelje, 

Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce 

2 2,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Povprašal 

bom prijatelje 

2 2,4 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko 

družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje 

5 6,0 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko 

družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje, Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko 

družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje, Preko zasebnih agencij za 

zaposlovanje 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko 

družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje, Preko zasebnih agencij za 

zaposlovanje, Dajal/a bom oglase 

3 3,6 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko 

zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Na podlagi subvencionirane zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem 

delodajalcu, Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh, Preko družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje 

3 3,6 

Ne nameravam, ker sem zaposlena 2 2,4 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov 3 3,6 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 166 

Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh 1 1,2 

Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Povprašal bom prijatelje 1 1,2 

Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, Preko družine in sorodnikov, 

Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje 1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na bližnje 

delodajalce, Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na bližnje 

delodajalce, Povprašal bom prijatelje 

2 2,4 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na bližnje 

delodajalce, Povprašal bom prijatelje , Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Neposredno se bom obračal na bližnje 

delodajalce, Preko družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh 1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce 

2 2,4 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje 

3 3,6 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje, 

Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje, 

Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Povprašal bom prijatelje, 

Preko zasebnih agencij za zaposlovanje, Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, 

Povprašal bom prijatelje 

3 3,6 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, 

Povprašal bom prijatelje, Dajal/a bom oglase 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, 

Povprašal bom prijatelje, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

3 3,6 
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Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Neposredno se bom obračal na bližnje delodajalce, Preko družine in sorodnikov, 

Povprašal bom prijatelje, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje, Dajal/a bom 

oglase 

3 3,6 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Povprašal bom prijatelje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Preko družine in sorodnikov 

2 2,4 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Preko družine in sorodnikov, Povprašal bom prijatelje, Preko zasebnih agencij 

za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Preko družine in sorodnikov, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko oglasov v tisku ali na spletnih straneh, 

Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

1 1,2 

Preko Zavoda RS za zaposlovanje, Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 1 1,2 

Skupaj 83 100,0 

 

 

Iskanje zaposlitve je lahko dolgotrajen, psihično naporen in izčrpavajoč proces, ki 

zahteva veliko aktivnosti in odgovornosti. Iskalci zaposlitve jo lahko iščejo na različne 

načine: s pomočjo ZRSZ, formalnega in neformalnega mreženja ali različnih medijev ... 

Iz strukture odgovorov anketirancev (Razpredelnica 68) ugotavljamo, da je največ 

oziroma 8,4 % anketirancev nameravalo iskati zaposlitev le na podlagi subvencionirane 

zaposlitve in delovnih izkušenj pri istem delodajalcu. Poleg tega jih je 6,0 % nameravalo 

iskati zaposlitev s pomočjo ZRSZ, oglasov v tisku ali na spletnih straneh, kot tudi z 

neposrednim stikom z bližnjimi delodajalce ali s pomočjo družine in sorodnikov ter 

prijateljev. 

 

Razpredelnica 69: Opravljeni razgovori ali testiranja pri drugem delodajalcu 

Odgovor f % 

Da 62 54,9 

Ne 51 45,1 

Skupaj 113 100,0 
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Slika 45: Opravljeni razgovori ali testiranja pri drugem delodajalcu (v %) 

 

 

Svetlik (1985) opozarja, da gre pri selekciji zaposlitev v prvi vrsti za kriterij izobrazbe 

oziroma kvalificiranosti in delovnih izkušenj, v želji po minimaliziranju tveganja pa 

delodajalci vse bolj ocenjujejo tudi določene osebnostne lastnosti, kot so zanesljivost, 

prizadevnost itd. Iz Razpredelnice 69 ugotavljamo, da je 54,9 % anketirancev v času naše 

raziskave opravilo razgovor ali bilo na testiranju pri drugem delodajalcu. Prav tako 

ugotavljamo, da 45,1 % anketirancev ni bilo na testiranju pri drugem delodajalcu, od tega 

jih 29,4 % meni, da na trgu dela ni dovolj ponudb, 23,5 % jih bo nadaljevalo z 

izobraževanjem, 11,8 % za opustitev iskanja zaposlitve navaja nezmožnost za delo 

(bolezen, invalidnost) (Razpredelnica 70). 

 

Razpredelnica 70: Glavni razlogi za opustitev iskanja zaposlitve 

Odgovor f % 

Ker bom ostala na tem delovnem mestu še nekaj časa 1 5,9 

Menim, da na trgu dela ni dovolj ponudb 5 29,4 

Nadaljeval bom z izobraževanjem 4 23,5 

Nadomeščam porodniško 1 5,9 

Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2 11,8 

Nisem še bila uspešna do te faze 1 5,9 

Osebni ali družinski razlogi 1 5,9 

Sem na porodniškem dopustu. 1 5,9 

Sem še zaposlena, iščem drugo zaposlitev 1 5,9 

Skupaj 17 100,0 
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Slika 46: Glavni razlogi za opustitev iskanja zaposlitve 

 

Razpredelnica 71: Opisna statistika za spremenljivki o možnostih zaposlitve 

Trditev M SD 

Ostal bom / sem zaposlen pri delodajalcu, pri katerem sem se usposabljal 

in opravljal subvencionirano zaposlitev. 

3,09 1,60 

Našel bom/ sem našel novo zaposlitev v času 12 mesecev po poteku 

subvencionirane zaposlitve. 

2,94 1,49 

 

 

 

Slika 47: Aritmetični sredini za spremenljivki o možnostih zaposlitve 
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Anketiranci, ki sestavljajo naš vzorec, možnost zaposlovanja pri istem delodajalcu 

ocenjujejo v povprečju z 3,09 in z 2,94, da bodo ali so že našli novo zaposlitev v času 12 

mesecev po poteku subvencionirane zaposlitve (Razpredelnica 71). 

 

Razpredelnica 72: »Opisna statistika za spremenljivke v razpredelnici, ki se nanašajo na vprašanje »Kaj 

vam zaposlitev pomeni oziroma omogoča?« 

Trditev M SD 

Socialno varnost 4,59 0,67 

Socialne stike 3,84 0,87 

Neodvisnost 4,50 0,70 

Status 3,39 1,11 

Moč in vplivnost 2,86 1,16 

Ugled 3,17 1,06 

Samospoštovanje 4,29 0,79 

Samoizpopolnjevanje 4,36 0,81 

Drugo 4,37 0,80 

 

 

 

Slika 48: Aritmetične sredine za spremenljivke o pomenu zaposlitve 
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Na vprašanje »Kaj vam zaposlitev pomeni oziroma omogoča?«, so anketiranci v 

povprečju ocenili, da jim največ pomeni Socialno varnost (4,59), Neodvisnost (4,50), 

Samoizpopolnjevanje (4,36) in Samospoštovanje (4,29). Nekoliko manj pomembnosti 

pripisujejo Socialnim stikom (3,84), Socialnem statusu (3,39) in Ugledu (3,17). 

Anketiranci so najmanj pomembno ocenili Moč in vplivnost (2,86) (Razpredelnice 72).  

 

Razpredelnica 73: Opisna statistika za spremenljivke o doživljanju samega sebe 

Trditev M SD 

Zaradi svojih sposobnosti imam v življenju veliko možnosti 4,01 0,75 

Zadovoljen/na sem s seboj takšnim/no, kot sem 3,91 0,78 

Do sedaj sem se v življenju dobro odrezal/la 3,85 0,73 

Zelo dober/a sem na različnih področjih 4,05 0,71 

Pogosto mi je neprijetno razmišljati o sebi 2,14 1,01 

Nagnjen/a sem k razvrednotenju same/ga sebe 2,06 1,08 

Osredotočam se na svoje dobre strani 3,87 0,73 

Od časa do časa se počutim nič vredno/a 2,21 1,23 

Na splošno sem sposobna oseba 4,14 0,57 

Mislim, da ni veliko tega, na kar bi lahko bil/a ponosen/a 1,74 0,99 

Imam občutek lastne vrednosti 3,77 0,76 

Nimam dovolj spoštovanja do samega sebe 2,02 1,13 

Nadarjen/a sem za mnoge stvari 3,92 0,76 

Dobro se počutim, ko pomislim, kdo sem 3,74 0,800 

Gledano v celoti, nisem zelo sposoben/a 1,50 0,70 

Imam negativno mnenje o sebi 1,62 0,92 

Slabo rešujem svoje probleme 1,85 0,93 

Pogosto se neprimerno vedem v kritičnih situacijah 1,67 0,75 

 

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kakšno mnenje imajo anketiranci sami o sebi. V 

pozitivnem smislu se le-ti v povprečju ocenjujejo visoko, in sicer kot splošno sposobne 

osebe (4,14) in zelo dobre na različnih področjih (4,05) in imajo zaradi svojih sposobnosti 

v življenju veliko možnosti (4,01). Menijo tudi, da so nadarjeni za mnoge stvari in da so 

zadovoljni sami s seboj. Hkrati se v »celoti« nizko ocenjujejo in zase mislijo, da niso 

sposobni (1,50). Prav tako si pripisujejo negativno mnenje o sebi (1,62). V povprečju 

(0,75) anketirancev zase meni, da se v kritičnih situacijah pogosto neprimerno vedejo. 

Zaradi vseh neprimernih situacij in okoliščin, s katerimi se srečujejo brezposelne osebe, 
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vsekakor dolgotrajna brezposelnost vpliva na samopodobo posameznika, kar je razvidno 

iz trditve »Mislim, da ni veliko tega, na kar bi lahko bil/a ponosen/a«, v kateri se 

anketiranci v povprečju ocenjujejo dokaj nizko (1,74) (Razpredelnica 73). 

 

 

 

Slika 49: Aritmetične sredine za spremenljivke o doživljanju samega sebe 
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5.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

 

5.3.1 Preverjanje hipoteze 1: 

 

Čim daljši čas je oseba brezposelna oziroma prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, 

večji so občutki izgube kontrole nad lastnim življenjem in večje so negativne 

psihosocialne posledice. 

 

Razpredelnica 74: Odvisnost spremenljivk doživljanja in pomembnosti zaposlitve glede na čas prijave v na 

ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

Kategorija Čas na Zavodu N M SD 

 

Socialno varnost 

od 1 do 2 leti 80 4,59 0,59 

od 2 do 3 leta 21 4,43 0,98 

od 3 do 8 let   8 5,00 0,00 

 

Socialne stike 

od 1 do 2 leti 80 3,78 0,81 

od 2 do 3 leta 21 3,90 1,00 

od 3 do 8 let   8 4,38 1,06 

 

Neodvisnost 

od 1 do 2 leti 80 4,50 0,60 

od 2 do 3 leta 21 4,48 1,03 

od 3 do 8 let   8 4,63 0,74 

 

Status 

od 1 do 2 leti 80 3,33 1,12 

od 2 do 3 leta 21 3,24 1,00 

od 3 do 8 let   8 4,38 0,92 

 

Moč in vplivnost 

od 1 do 2 leti 78 2,79 1,10 

od 2 do 3 leta 21 2,76 1,30 

od 3 do 8 let   8 3,75 1,17 

 

Ugled 

od 1 do 2 leti 79 3,18 1,04 

od 2 do 3 leta 21 2,81 1,08 

od 3 do 8 let   8 4,00 0,93 

 

Samospoštovanje 

od 1 do 2 leti 77 4,25 0,76 

od 2 do 3 leta 21 4,29 0,90 

od 3 do 8 let   8 4,75 0,71 

 

Samoizpopolnjevanje 

od 1 do 2 leti 80 4,36 0,77 

od 2 do 3 leta 21 4,19 0,98 

od 3 do 8 let   8 4,75 0,71 

 

Drugo 

od 1 do 2 leti 80 4,38 0,75 

od 2 do 3 leta 21 4,19 0,98 

od 3 do 8 let   8 4,75 0,71 
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Razpredelnica 75: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

Kategorije 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p F p 

Socialna varnost - - 
-* -* 

Socialni stiki   0,472 0,625 
1,806 0,169 

Neodvisnost   2,393 0,096 
0,134 0,874 

Status   0,964 0,385 
3,632 0,030 

Moč in vplivnost   0,529 0,591 
2,626 0,077 

Ugled   0,033 0,967 
3,838 0,025 

Samospoštovanje   0,542 0,583 
1,476 0,233 

Samoizpopolnjevanje   0,814 0,446 
1,394 0,253 

Drugo   0,821 0,443 
1,440 0,242 

* - izračun testa ni možen, ker je pri eni od starostnih kategorij SD = 0 

 

Variance so homogene.  

Razlika med M je statistično pomembna pri kategoriji »status« in »ugled«. 

 

Razpredelnica 76: Aposteriorne primerjave 

Kategorija  Čas na Zavodu Čas na Zavodu p 

 

Status 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,983 

od 3 do 8 let 0,031 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,039 

 

Ugled 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,387 

od 3 do 8 let 0,100 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,020 

 

 

V raziskavi smo predvidevali, da na samopodobo brezposelne osebe in razvoj 

psihosocialnih posledic vpliva čas trajanja brezposelnosti. Pri našem vzorcu ugotavljamo, 

da so se naša predvidevanja potrdila le pri kategoriji »status« in »ugled«. Zato je tudi 

hipoteza 1 delno potrjena, za kategoriji »status« in »ugled«. 
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Razpredelnica 77: Odvisnost spremenljivk doživljanja samega sebe glede na čas brezposelnosti pred 

vključitvijo v projekt DBO 

Trditev  Čas prijave na ZRSZ N M SD 

A. Zaradi svojih sposobnosti imam v 

življenju veliko možnosti 

od 1 do 2 leti 80 4,00 0,76 

od 2 do 3 leta 21 3,95 0,81 

od 3 do 8 let   8 4,25 0,46 

B. Zadovoljen/na sem s seboj 

takšnim/no, kot sem 

od 1 do 2 leti 80 3,90 0,74 

od 2 do 3 leta 21 4,10 0,70 

od 3 do 8 let   8 3,50 1,205 

C. Do sedaj sem se v življenju dobro 

odrezal/la 

od 1 do 2 leti 80 3,90 0,69 

od 2 do 3 leta 21 3,95 0,59 

od 3 do 8 let   8 3,13 1,13 

D. Zelo dober/a sem na različnih 

področjih 

od 1 do 2 leti 79 4,08 0,71 

od 2 do 3 leta 19 3,84 0,69 

od 3 do 8 let   8 4,25 0,71 

E. Pogosto mi je neprijetno razmišljati 

o sebi 

od 1 do 2 leti 79 2,14 1,00 

od 2 do 3 leta 21 1,81 0,81 

od 3 do 8 let   8 3,00 1,20 

F. Nagnjen/a sem k razvrednotenju 

same/ga sebe 

od 1 do 2 leti 80 2,00 1,029 

od 2 do 3 leta 21 2,14 1,24 

od 3 do 8 let   8 2,50 1,31 

G. Osredotočam se na svoje dobre 

strani 

od 1 do 2 leti 78 3,86 0,72 

od 2 do 3 leta 20 4,00 0,56 

od 3 do 8 let   8 3,63 1,19 

H. Od časa do časa se počutim nič 

vredno/a 

od 1 do 2 leti 78 2,24 1,26 

od 2 do 3 leta 21 2,05 1,12 

od 3 do 8 let   8 2,25 1,39 

I. Na splošno sem sposobna oseba od 1 do 2 leti 79 4,14 0,59 

od 2 do 3 leta 21 4,19 0,40 

od 3 do 8 let   8 4,00 0,76 

J. Mislim, da ni veliko tega, na kar bi 

lahko bil/a ponosen/a 

od 1 do 2 leti 80 1,68 0,98 

od 2 do 3 leta 21 1,86 1,06 

od 3 do 8 let   8 2,13 0,99 

K. Imam občutek lastne vrednosti od 1 do 2 leti 79 3,75 0,71 

od 2 do 3 leta 21 3,95 0,67 

od 3 do 8 let   8 3,50 1,31 

L. Nimam dovolj spoštovanja do 

samega sebe 

od 1 do 2 leti 80 1,98 1,10 

od 2 do 3 leta 21 2,00 1,00 

od 3 do 8 let   8 2,50 1,69 
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M. Nadarjen/a sem za mnoge stvari od 1 do 2 leti 79 3,91 0,79 

od 2 do 3 leta 21 3,86 0,66 

od 3 do 8 let   8 4,13 0,84 

N. Dobro se počutim, ko pomislim, kdo 

sem 

od 1 do 2 leti 78 3,73 0,78 

od 2 do 3 leta 21 3,86 0,66 

od 3 do 8 let   7 3,43 1,27 

O. Gledano v celoti, nisem zelo 

sposoben/a 

od 1 do 2 leti 80 1,49 0,68 

od 2 do 3 leta 21 1,48 0,60 

od 3 do 8 let   8 1,75 1,17 

P. Imam negativno mnenje o sebi od 1 do 2 leti 79 1,61 0,91 

od 2 do 3 leta 20 1,50 0,69 

od 3 do 8 let   8 2,00 1,41 

Q. Slabo rešujem svoje probleme od 1 do 2 leti 79 1,84 0,93 

od 2 do 3 leta 19 1,53 0,61 

od 3 do 8 let  8 2,75 1,17 

R. Pogosto se neprimerno vedem v 

kritičnih situacijah 

od 1 do 2 leti 80 1,61 0,74 

od 2 do 3 leta 21 1,62 0,50 

od 3 do 8 let   8 2,38 1,06 

 

Razpredelnica 78: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

Trditve  

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p F p 

A. Zaradi svojih sposobnosti 

imam v življenju veliko 

možnosti 

0,409 0,666 0,472 0,625 

B. Zadovoljen/na sem s seboj 

takšnim/no, kot sem 
1,944 0,148 1,744 0,180 

C. Do sedaj sem se v življenju 

dobro odrezal/la 
2,948 0,057 4,622 0,012 

D. Zelo dober/a sem na različnih 

področjih 
0,178 0,837 1,192 0,308 

E. Pogosto mi je neprijetno 

razmišljati o sebi 
1,317 0,272 4,280 0,016 

F. Nagnjen/a sem k 

razvrednotenju same/ga sebe 
1,294 0,278 0,842 0,434 

G. Osredotočam se na svoje 

dobre strani 
2,456 0,091 0,770 0,466 

H. Od časa do časa se počutim 

nič vredno/a 
1,281 0,282 0,211 0,810 
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I. Na splošno sem sposobna 

oseba 
0,831 0,438 0,318 0,728 

J. Mislim, da ni veliko tega, na 

kar bi lahko bil/a ponosen/a 
0,052 0,949 0,914 0,404 

K. Imam občutek lastne 

vrednosti 
3,910 0,023 0,636 0,547 

L. Nimam dovolj spoštovanja do 

samega sebe 
3,919 0,023 0,533 0,599 

M. Nadarjen/a sem za mnoge 

stvari 
0,641 0,529 0,360 0,699 

N. Dobro se počutim, ko 

pomislim, kdo sem 
2,605 0,079 0,763 0,469 

O. Gledano v celoti, nisem zelo 

sposoben/a 
4,353 0,015 0,312 0,737 

P. Imam negativno mnenje o 

sebi 
1,519 0,224 0,861 0,426 

Q. Slabo rešujem svoje 

probleme 
2,069 0,132 5,260 0,007 

R. Pogosto se neprimerno 

vedem v kritičnih situacijah 
3,872 0,024 3,097 0,082 

 

Variance so pri večini trditev homogene.  

 

Razpredelnica 79: Aposteriorne primerjave 

Trditev Čas na Zavodu Čas na Zavodu p 

C. Do sedaj sem se  

v življenju dobro 

odrezal/la 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,987 

od 3 do 8 let 0,011 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,017 

E. Pogosto mi je 

neprijetno razmišljati o 

sebi 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,433 

od 3 do 8 let 0,058 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,013 

Q. Slabo rešujem svoje 

probleme 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,448 

od 3 do 8 let 0,021 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,005 

 

Samopodobo brezposelnih oseb in psihosocialne posledice smo v raziskavi prav tako 

povezovali s časom trajanja brezposelnosti in doživljanjem le-te. Ugotavljamo, da je 

razlika med M v našem vzorcu, statistično pomembna pri trditvi C – »Do sedaj sem se v 
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življenju dobro odrezal/la«, E – »Pogosto mi je neprijetno razmišljati o sebi« in Q – 

»Slabo rešujem svoje probleme«. Zato je hipoteza 1 delno potrjena za omenjene trditve. 

 

 

5.3.2 Preverjanje hipoteze 2: 

 

Čim daljši čas je oseba brezposelna oziroma prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, 

več pomoči potrebuje pri karierni orientaciji in zaposlovanju. 

 

Razpredelnica 80: Odvisnost spremenljivk, ki se nanašajo na vrsto pomoči brezposelni osebi glede na čas 

prijave na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

Vrsta pomoči  Čas na Zavodu N M SD 

A. Pomoč pri izbiri najbolj 

ustreznega dela zame 

od 1 do 2 leti 83 2,67 1,41 

od 2 do 3 leta 21 2,81 1,29 

od 3 do 8 let   9 2,67 1,87 

B. Informacije o tem, kje 

se lahko zaposlujem s 

svojim poklicem 

od 1 do 2 leti 83 2,59 1,37 

od 2 do 3 leta 21 3,14 1,39 

od 3 do 8 let   9 2,89 1,83 

C. Informacije o poklicih 

in možnostih na trgu 

dela 

od 1 do 2 leti 83 2,86 1,18 

od 2 do 3 leta 21 3,24 1,34 

od 3 do 8 let   9 3,22 1,64 

D. Pomoč pri pisanju 

prijav na delovna mesta 

od 1 do 2 leti 83 1,58 0,87 

od 2 do 3 leta 21 2,00 0,89 

od 3 do 8 let   9 2,11 1,45 

E. Pripravo na zaposlitveni 

razgovor pri 

delodajalcu 

od 1 do 2 leti 83 1,76 1,04 

od 2 do 3 leta 21 2,10 1,09 

od 3 do 8 let   9 2,33 1,50 

F. Informacije o 

podjetništvu in 

možnostih za 

samozaposlitev 

od 1 do 2 leti 83 2,37 1,29 

od 2 do 3 leta 21 2,62 1,32 

od 3 do 8 let   9 2,56 1,51 

G. Informacije o 

izobraževanju za drugi 

poklic 

od 1 do 2 leti 83 2,12 1,17 

od 2 do 3 leta 21 2,24 1,34 

od 3 do 8 let   9 3,33 1,32 

H. Informacije o dodatnih 

znanjih v obliki krajših 

tečajev in usposabljanj 

od 1 do 2 leti 83 3,12 1,32 

od 2 do 3 leta 21 3,52 1,17 

od 3 do 8 let   9 3,67 1,50 
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Razpredelnica 81: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

Vrsta pomoči 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p F p 

A. Pomoč pri izbiri najbolj ustreznega 

dela zame 
2,024 0,137 0,078 0,925 

B. Informacije o tem, kje se lahko 

zaposlujem s svojim poklicem 
2,048 0,134 1,354 0,262 

C. Informacije o poklicih in možnostih 

na trgu dela 
1,391 0,253 1,009 0,368 

D. Pomoč pri pisanju prijav na delovna 

mesta 
4,347 0,015 1,660 0,222 

E. Pripravo na zaposlitveni razgovor 

pri delodajalcu 
1,947 0,148 1,687 0,190 

F. Informacije o podjetništvu in 

možnostih za samozaposlitev 
0,308 0,735 0,337 0,715 

G. Informacije o izobraževanju za 

drugi poklic 
0,150 0,861 4,040 0,020 

H. Informacije o dodatnih znanjih v 

obliki krajših tečajev in usposabljanj 
0,789 0,457 1,321 0,271 

I. Drugo: 
2,024 0,137 0,078 0,925 

 

 

V analizi ugotavljamo, da so variance pri vseh vrstah pomoči homogene. Izjema je le 

vrsta pomoči D – »Pomoč pri pisanju prijav na delovna mesta«, kjer variance niso 

homogene. 

 

 

Razpredelnica 82: Aposteriorne primerjave za vrsto pomoči, ki se nanašajo na informacije o izobraževanju 

za drugi poklic 

Čas na Zavodu Čas na Zavodu p 

od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta 0,971 

od 3 do 8 let 0,016 

od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 0,075 
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V raziskavi smo želeli preveriti, ali je od časa trajanja brezposelnosti odvisna tudi pomoč 

brezposelni osebi. Pri našem vzorcu ugotavljamo, da čim daljši čas je oseba brezposelna 

oziroma prijavljena na ZRSZ, več pomoči potrebuje dejansko pri karierni orientaciji, in 

sicer informacije o izobraževanju za drugi poklic.  

 

Zato je hipoteza 2 delno potrjena, in sicer le za vrsto pomoči pod točko G – 

»Informacije o izobraževanju za drugi poklic«. 

 

 

Razpredelnica 83: Odvisnost med spremenljivkama vključitve v programe, ki jih izvaja ZRSZ in časom 

prijave v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

 

Čas prijave v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ 

pred vključitvijo v projekt DBO 

Skupaj od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 

 

 

Vključitve v 

programe ZRSZ 

v času 

brezposelnosti 

 

Da 

f 60 17 9 86 

% 72,3 % 81,0 % 100,0 % 76,1 % 

pr -1,6 0,6 1,8  

 

Ne 

f 23 4 0 27 

% 27,7 % 19,0 % 0,0 % 23,9 % 

pr 1,6 -0,6 -1,8  

Skupaj f 83 21 9 113 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 3,762; p = 0,152 

 

Pred vključitvijo v projekt DBO so imele brezposelne osebe možnost vključiti se v 

programe, ki jih izvaja ZRSZ z namenom zmanjševanja brezposelnosti. Ugotavljamo, da 

med vključitvami v programe ZRSZ v času brezposelnosti in časom prijave v evidenci 

brezposelnih oseb na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO ni statistično pomembne 

odvisnosti oziroma razlike.  

 

Zato hipoteza 2 ni potrjena. 
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Razpredelnica 84: Odvisnost med spremenljivkama, ki opredelita vključitve v programe ZRSZ v času 

brezposelnosti in časom prijave na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

 

Čas prijave v evidenci brezposelnih oseb na 

ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

Skupaj od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 

 

Vključitve v 

programe ZRSZ 

v času 

brezposelnosti 

 

Javna dela 

f 11 5 2 18 

% 36,7 % 62,5 % 50,0 % 42,9 % 

pr -1,3 1,2 0,3  

 

Usposabljanje 

f 19 3 2 24 

% 63,3 % 37,5 % 50,0 % 57,1 % 

pr 1,3 -1,2 -0,3  

Skupaj f 30 8 4 42 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

KT = 1,805; p = 0,406 

 

 

Med spremenljivkami, ki opredelijo programe ZRSZ, v katerih so bile vključene 

brezposelne osebe (javna dela in usposabljanje) in časom prijave v evidenci 

brezposelnih oseb na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO ni statistično pomembne 

odvisnosti oziroma razlike.  

 

Zato hipoteza 2 ni potrjena. 
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5.3.3 Preverjanje hipoteze 3: 

 

Predvidevamo, da v kolikor imajo brezposelne osebe nižjo raven izobrazbe, bodo daljši 

čas brez zaposlitve in predstavljajo večji delež dolgotrajno brezposelnih oseb. 

 

Razpredelnica 85: Odvisnost med spremenljivkama najvišje dosežene formalne ravni izobrazbe in časom 

prijave na ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

 

Čas prijave v evidenci brezposelnih oseb na 

ZRSZ pred vključitvijo v projekt DBO 

Skupaj od 1 do 2 leti od 2 do 3 leta od 3 do 8 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvišja 

dosežena 

formalna 

raven 

izobrazbe 

Nižja poklicna 

izobrazba 

f 1 0 0 1 

% 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 

pr ,6 -,5 -,3  

Srednja 

poklicna 

izobrazba 

f 4 1 2 7 

% 4,8 % 4,8 % 22,2 % 6,2 % 

pr -1,0 -,3 2,1  

Srednja 

strokovna 

izobrazba 

f 7 3 0 10 

% 8,4 % 14,3 % 0,0 % 8,8 % 

pr -,3 1,0 -1,0  

Srednja splošna 

izobrazba 

f 11 4 2 17 

% 13,3 % 19,0 % 22,2 % 15,0 % 

pr -,9 ,6 ,6  

Višja strokovna 

izobrazba 

f 7 1 1 9 

% 8,4 % 4,8 % 11,1 % 8,0 % 

pr ,3 -,6 ,4  

Visoka 

strokovna 

izobrazba 

f 9 0 1 10 

% 10,8 % 0,0 % 11,1 % 8,8 % 

pr 1,2 -1,6 ,2  

Visoka 

strokovna 

izobrazba (prva 

bolonjska 

stopnja) 

f 7 0 0 7 

% 8,4 % 0,0 % 0,0 % 6,2 % 

pr 1,6 -1,3 -,8 

 

Univerzitetna 

izobrazba 

f 35 12 3 50 

% 42,2 % 57,1 % 33,3 % 44,2 % 

pr -,7 1,3 -,7  

Univerzitetna 

izobrazba (prva 

f 1 0 0 1 

% 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 
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bolonjska 

stopnja) 

pr ,6 -,5 -,3 
 

Specializacija f 1 0 0 1 

% 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 

pr ,6 -,5 -,3  

Skupaj f 83 21 9 113 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

KT = 17,225; p = 0,508 

 

 

V raziskavi smo predvidevali, da je čas trajanja brezposelnosti povezan s ravnjo 

izobrazbe, da nižja raven izobrazbe posledično pomeni daljše obdobje trajanja 

brezposelnosti. Ugotavljamo, da v našem vzorcu med najvišjo doseženo formalna raven 

izobrazbe in časom prijave v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ pred vključitvijo v 

projekt DBO ni statistično pomembne odvisnosti oziroma razlike.  

 

Zato hipoteza 3 ni potrjena. 

 

 

 

 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 184 

5.3.4 Preverjanje hipoteze 4:  

 

Predvidevamo, da brezposelne osebe ženskega spola težje dobijo zaposlitev v primerjavi z 

osebami moškega spola. 

 

Razpredelnica 86: Opisna statistika za spremenljivko zaposlovanja glede na spol 

Vloga spola  Spol N M SD 

Pomembnost in vloga spola pri  

iskanju zaposlitve 

Moški 35 2,66 0,97 

Ženski 78 3,03 1,20 

 

 

Razpredelnica 87: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

Pomembnost in vloga spola pri 

iskanju zaposlitve 
1,744 0,189 -1,735 0,043 

 

Variance so homogene. 

 

V raziskavi smo predvidevali, da so brezposelnosti na splošno in s tem tudi dolgotrajni 

brezposelnosti bolj podvržene ženske kot moški. Vzroki za neenakopravnem in 

neenakovrednem položaj na trgu dela predvsem izostajanje od dela materinska vloga 

ženske, zaradi česar so delodajalci raje zaposlovali moške. V našem vzorcu ugotavljamo, 

da je razlika med M statistično pomembna. Ženske na lestvici (M = 3,03) dajejo v 

povprečju višjo oceno pomembnosti vloge spola kot moški (M = 2,66). 

 

Hipoteza 4 je potrjena. 
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5.3.5 Preverjanje hipoteze 5: 

 

Predvidevamo, da imajo osebe, ki so bile vključene v usposabljanje na delovnem mestu v 

okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, 

večjo možnost za pridobitev subvencionirane zaposlitve za obdobje 18 mesecev, v 

primerjavi z osebami, ki niso bile vključene v tovrstno usposabljanje. 

 

Razpredelnica 88: Odvisnost med spremenljivkama iskalci prve zaposlitve in subvencionirana zaposlitev po 

zaključku usposabljanja na delovnem mestu 

 

Iskalci prve zaposlitve 

pred vključitvijo v projekt DBO 

Skupaj Da Ne 

Zaključek usposabljanja na 

delovnem mestu in zaposlitev pri 

delodajalcu za obdobje 18 

mesecev, v okviru projekta DBO 

 

Da 

f 32 81 113 

% 28,3 % 71,7 % 100,0 % 

Skupaj f 32 81 113 

%  28,3 % 71,7 % 100,0 % 

 

Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 5 je potrjena. 
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5.3.6 Preverjanje hipoteze 6: 

 

Predvidevamo, da imajo osebe, ki so bile vključene v subvencionirano zaposlitev v okviru 

projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«, večjo 

možnost za pridobitev zaposlitve v prihodnosti v primerjavi z osebami, ki niso bile 

vključene v subvencionirano zaposlitev. 

 

Razpredelnica 89: Odvisnost med spremenljivkama subvencionirana zaposlitev v okviru projekta DBO in 

vzpostavitev stikov s drugimi potencialnimi delodajalci 

 

Ali ste v času subvencionirane 

zaposlitve vzpostavili stike s 

potencialnimi delodajalci? 

Skupaj Da Ne 

Zaključek usposabljanja na 

delovnem mestu in zaposlitev pri 

delodajalcu za obdobje 18 mesecev, 

v okviru projekta DBO 

 

Da 

f 60 53 113 

% 53,1 % 46,9 % 100,0 % 

Skupaj f 60 53 113 

%  53,1 % 46,9 % 100,0 % 

 

Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 6 je potrjena. 

 

Razpredelnica 90: Odvisnost med spremenljivkama subvencionirana zaposlitev v okviru projekta DBO in 

zaposlitev po poteku le-te pri istem delodajalcu 

 

Ali ste (bili) morda dogovorjeni z 

delodajalcem, pri katerem ste 

trenutno zaposleni, da vas zaposli 

tudi po poteku subvencionirane 

zaposlitve? 

Skupaj Da Ne 

Zaključek usposabljanja na 

delovnem mestu in zaposlitev pri 

delodajalcu za obdobje 18 mesecev, 

v okviru projekta DBO 

 

Da 

f 61 52 113 

% 54,0 % 46,0 % 100,0 % 

Skupaj f 61 52 113 

%  54,0 % 46,0 % 100,0 % 
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Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 6 je potrjena. 

 

 

Razpredelnica 91: Odvisnost med spremenljivkama subvencionirana zaposlitev v okviru projekta DBO in 

iskanje zaposlitve po poteku le-te  

 

Kakšno vrsto zaposlitve iščete / ste 

iskali? 

 

Zaposlitev Samozaposlitev Oboje Skupaj 

Zaključek usposabljanja na 

delovnem mestu in zaposlitev pri 

delodajalcu za obdobje 18 

mesecev, v okviru projekta DBO 

 

Da 

f 54 3 18 75 

% 72,0 % 4,0 % 24,0 % 100,0 % 

Skupaj f 54 3 18 75 

%  72,0 % 4,0 % 24,0 % 100,0 % 

 

Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 6 je potrjena. 

 

 

Razpredelnica 92: Odvisnost med spremenljivkama subvencionirana zaposlitev v okviru projekta DBO in 

aktivnosti pri iskanju nove zaposlitve 

 

Ste že bili na razgovoru ali 

testiranju pri delodajalcu? 

Skupaj Da Ne 

Zaključek usposabljanja na 

delovnem mestu in zaposlitev pri 

delodajalcu za obdobje 18 mesecev, 

v okviru projekta DBO 

 

Da 

f 62 51 113 

% 54,9 % 45,1 % 100,0 % 

Skupaj f 62 51 113 

%  54,9 % 45,1 % 100,0 % 

 

Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 6 je potrjena. 
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Razpredelnica 93: Opisna statistika za spremenljivki o možnostih subvencionirane zaposlitve po končanem 

usposabljanju na delovnem mestu, v okviru projekta DBO 

 Ali ste uspešno zaključili 

usposabljanje na delovnem 

mestu in se v okviru projekta 

»Spodbujanje zaposlovanja 

dolgotrajno brezposelnih oseb 

2009–2010« zaposlili pri 

delodajalcu za obdobje 18 

mesecev? 
N M SD 

Ostal bom/sem zaposlen pri 

delodajalcu, pri katerem sem se 

usposabljal in opravljal 

subvencionirano zaposlitev. 

Da 102 3,09 1,60 

Našel bom/sem našel novo 

zaposlitev v času 12 mesecev po 

poteku subvencionirane 

zaposlitve. 

Da 97 2,94 1,49 

 

Statistično testiranje razlike sploh ni možno, ker je ena od spremenljivk konstanta. 

Hipoteza 6 je potrjena. 
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5.3.7 Preverjanje hipoteze 7: 

 

Osebe, ki so bolj razvile socialno mrežo v času subvencionirane zaposlitve, imajo večjo 

možnost za pridobitev zaposlitev v prihodnosti, v primerjavi z osebami, ki niso bile 

vključene v tovrstno zaposlitev. 

 

Razpredelnica 94: Odvisnost med spremenljivkama pomembnosti vzpostavitve stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci v času usposabljanja na delovnem mestu pri iskanju 

 Vzpostavitev stikov z 

drugimi potencialnimi 

delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem 

mestu N M SD 

Ocena pomembnosti stikov 

z drugimi potencialnimi 

delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem 

mestu pri iskanju zaposlitve 

 

Da 

 

48 

 

2,71 

 

1,29 

Ne 65 1,75 1,09 

 

 

Razpredelnica 95: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

Ocena pomembnosti stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem mestu pri 

iskanju zaposlitve 

 

4,023 

 

0,047 

 

4,153 

 

0,000 

 

Variance niso homogene. 

 

Razlika med M je statistično pomembna. Tisti, ki so vzpostavili stike z drugimi 

potencialnimi delodajalci, so v povprečju višje ocenili, da so jim stiki koristili pri iskanju 

zaposlitve kot tisti, ki niso vzpostavili stikov.  

 

Hipoteza 7 je potrjena. 
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Razpredelnica 96: Odvisnost med spremenljivkama vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci 

v času usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve 

 

Vzpostavitev stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem 

mestu  

Skupaj Da Ne 

 

 

Vzpostavitev stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci v času 

subvencionirane zaposlitve  

 

Da 

f 40 20 60 

% 83,3 % 30,8 % 53,1 % 

pr 5,5 -5,5  

 

Ne 

f 8 45 53 

% 16,7 % 69,2 % 46,9 % 

pr -5,5 5,5  

Skupaj f 48 65 113 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 28,558; p = 0,000 

 

 

Med vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci v času usposabljanja na 

delovnem mestu in vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci v času 

subvencionirane zaposlitve obstaja statistično pomembna odvisnost oziroma razlika v 

odgovorih. V vseh štirih odgovorih je statistično pomembna razlika med tistimi, ki so 

vzpostavili stike z drugimi potencialnimi delodajalci in tistimi, ki stikov niso vzpostavili.  

 

V teh odgovorih je hipoteza 7 potrjena. 
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Razpredelnica 97: Odvisnost med spremenljivkama vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci 

v času usposabljanja na delovnem mestu z namenom iskanja zaposlitve 

 

Vzpostavitev stikov z drugimi 

potencialnimi delodajalci v času 

usposabljanja na delovnem 

mestu 

Skupaj Da Ne 

 

 

 

Razgovori ali testiranja pri 

potencialnih delodajalcih 

 

Da 

f 31 31 62 

% 64,6 % 47,7 % 54,9 % 

pr 1,8 -1,8  

 

Ne 

f 17 34 51 

% 35,4 % 52,3 % 45,1 % 

pr -1,8 1,8  

Skupaj f 48 65 113 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 2,536; p = 0,111 

 

 

Med »Vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci v času usposabljanja na 

delovnem mestu« in »Razgovori ali testiranja pri potencialnih delodajalcih« ne obstaja 

statistično pomembna odvisnost oziroma razlika v odgovorih, čeprav se kaže določena 

tendenca, ki bi hipotezo 7 lahko potrdila. 

 

 

Hipoteza 7 ni potrjena. 
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5.3.8 Preverjanje hipoteze 8: 

 

 

Osebe, ki so se po pridobljeni formalni izobrazbi dodatno izobraževale in usposabljale 

oziroma si pridobivale dodatne kompetence, imajo večjo možnost zaposlitve, v primerjavi 

z osebami, ki se po pridobljeni formalni izobrazbi niso dodatno izobraževale in 

usposabljale oziroma si pridobivale dodatne kompetence. 

 

Razpredelnica 98: Odvisnost med spremenljivkama dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje po 

doseženi formalni ravni izobrazbe in v času usposabljanja na delovnem mestu 

 

Dodatno formalno 

izobraževanje ali usposabljanje 

po doseženi formalni ravni 

izobrazbe 

Skupaj Da Ne 

 

 

Dodatno formalno izobraževanje 

ali usposabljanje v času 

usposabljanja na delovnem mestu 

 

Da 

f 
21 20 41 

% 
33,9 % 39,2 % 36,3 % 

pr 
-0,6 0,6 

 

 

Ne 

f 
41 31 72 

% 
66,1 % 60,8 % 63,7 % 

pr 
0,6 -0,6 

 

Skupaj f 62 
51 113 

% 100,0 % 
100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 0,153; p = 0,695 

 

Med spremenljivkama »Dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje po doseženi 

formalni ravni izobrazbe« in »Dodatno formalno izobraževanje ali usposabljanje v času 

usposabljanja na delovnem mestu« ni statistično pomembne odvisnosti oziroma razlike v 

odgovorih. 

 

V teh odgovorih hipoteza 8 ni potrjena. 
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Razpredelnica 99: Odvisnost med spremenljivko o pomembnosti dodatno pridobljenih znanj, sposobnosti, 

veščin ter spretnosti, v času usposabljanja na delovnem mestu po doseženi formalni ravni izobrazbe 

 Dodatno formalno 

izobraževanje ali 

usposabljanje po doseženi 

formalni ravni izobrazbe 
N M SD 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 

Da 
62 2,87 1,41 

Ne 
51 2,90 1,27 

b) Pri zaposlitvenih 

možnostih 

Da 
62 3,32 1,32 

Ne 
51 3,27 1,33 

c) Pri neposredni 

zaposlitvi pri istem 

delodajalcu 

Da 
62 3,74 1,40 

Ne 
51 3,63 1,51 

d) Pri zaposlitvi pri 

drugem delodajalcu 

Da 
62 2,50 1,30 

Ne 
51 2,78 1,35 

 

 

Razpredelnica 100: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 

1,332 0,251 -0,122 0,451 

b) Pri zaposlitvenih možnostih 0,004 0,951 0,192 0,424 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri 

istem delodajalcu 

0,572 0,451 0,417 0,338 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

0,116 0,734 -1,137 0,129 

 

Variance so homogene. 

 

Razlike med M niso statistično pomembne.  

 

Hipoteza 8 ni potrjena. 
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Razpredelnica 101: Odvisnost med spremenljivkama o dodatno formalnem izobraževanju ali usposabljanju 

po doseženi formalni ravni izobrazbe in pridobljeni ravni izobrazbe v času subvencionirane zaposlitve 

 

Ali ste se po doseženi formalni 

ravni izobrazbe dodatno 

formalno izobraževali ali 

usposabljali? 

Skupaj Da Ne 

 

 

Ali ste v času subvencionirane 

zaposlitve pridobili kakšno ravni 

formalne izobrazbe? 

 

Da 

f 
5 3 8 

% 
8,1 % 5,9 % 7,1 % 

pr 
0,5 -0,5 

 

 

Ne 

f 
57 48 105 

% 
91,9 % 94,1 % 92,9 % 

pr 
-0,5 0,5 

 

Skupaj f 
62 51 113 

% 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

KT = 0,205; p = 0,651 

 

Med spremenljivko »Ali ste se po doseženi formalni ravni izobrazbe dodatno formalno 

izobraževali ali usposabljali« in »Ali ste v času subvencionirane zaposlitve pridobili 

kakšno raven formalne izobrazbe?« ne obstaja statistično pomembna odvisnost oziroma 

razlika v odgovorih.  

 

Hipoteza 8 ni potrjena. 
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Razpredelnica 102: Odvisnost med spremenljivkama o dodatnem formalnem izobraževanju ali 

usposabljanju po doseženi formalni ravni izobrazbe in dodatnem formalnem izobraževanju ali 

usposabljanju v času subvencionirane zaposlitve 

 

Ali ste se po doseženi formalni 

ravni izobrazbe dodatno 

formalno izobraževali ali 

usposabljali? 

Skupaj Da Ne 

 

Ali ste se v času subvencionirane 

zaposlitve, dodatno formalno 

izobraževali ali usposabljali? 

 

Da 

f 
33 29 62 

% 
53,2 % 56,9 % 54,9 % 

pr 
-0,4 0,4 

 

 

Ne 

f 
29 22 51 

% 
46,8 % 43,1 % 45,1 % 

pr 
0,4 -0,4 

 

Skupaj f 
62 51 113 

% 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 0,039; p = 0,844 

 

Med spremenljivkama o dodatnem formalnem izobraževanju ali usposabljanju po 

doseženi formalni ravni izobrazbe in dodatnem formalnem izobraževanju ali 

usposabljanju v času subvencionirane zaposlitve ne obstaja statistično pomembna 

odvisnost oziroma razlika v odgovorih. 

 

Hipoteza 8 ni potrjena. 
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Razpredelnica 103: Opisna statistika za spremenljivko pomembnost dodatnega izobraževanja glede na 

pridobljena znanja, sposobnosti, veščine v času usposabljanja na delovnem mestu  

 Ali ste se v času usposabljanja 

na delovnem mestu dodatno 

formalno izobraževali ali 

usposabljali? 
N M SD 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 

Da 
41 3,22 1,35 

Ne 
72 2,69 1,31 

b) Pri zaposlitvenih 

možnostih 

Da 
41 3,66 1,22 

Ne 
72 3,10 1,33 

c) Pri neposredni 

zaposlitvi pri istem 

delodajalcu 

Da 
41 4,17 1,30 

Ne 
72 3,42 1,46 

d) Pri zaposlitvi pri 

drugem delodajalcu 

Da 
41 2,59 1,34 

Ne 
72 2,65 1,32 

 

 

Razpredelnica 104: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

a) Pri aktivnem iskanju zaposlitve 0,003 0,958 2,028 0,022 

b) Pri zaposlitvenih možnostih 0,426 0,515 2,219 0,014 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri istem 

delodajalcu 

3,628 0,059 2,742 0,004 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

0,212 0,646 -,259 0,398 

Variance so homogene. 

 

Razlike med M so statistično pomembne za spremenljivke »Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve«, »Pri zaposlitvenih možnostih« in »Pri neposredni zaposlitvi pri istem 

delodajalcu«, ne pa za spremenljivko »Pri zaposlitvi pri drugem delodajalcu«. 

 

Hipoteza 8 je potrjena. 
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Razpredelnica 105: Opisna statistika za spremenljivko pomembnost pridobljene ravni izobrazbe v času 

subvencionirane zaposlitve 

 Ali ste v času subvencionirane 

zaposlitve pridobili kakšno 

raven formalne izobrazbe? 
N M SD 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 

Da 
8 2,38 1,30 

Ne 
105 2,92 1,34 

b) Pri zaposlitvenih možnostih Da 
8 3,25 1,49 

Ne 
105 3,30 1,31 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri 

istem delodajalcu 

Da 
8 4,00 1,31 

Ne 
105 3,67 1,46 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

Da 
8 2,75 1,28 

Ne 
105 2,62 1,33 

 

 

Razpredelnica 106: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

a) Pri aktivnem iskanju zaposlitve 0,006 0,938 -1,117 0,133 

b) Pri zaposlitvenih možnostih 0,072 0,788 -0,113 0,455 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri istem 

delodajalcu 

3,046 0,084  0,627 0,266 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

0,145 0,704  0,269 0,394 

 

Variance so homogene. 

Razlike med M niso statistično pomembne.  

 

Hipoteza 8 ni potrjena. 
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Razpredelnica 107: Opisna statistika za spremenljivko pomembnost dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja v času subvencionirane zaposlitve 

 Ali ste se v času subvencionirane 

zaposlitve dodatno formalno 

izobraževali ali usposabljali? 
N M SD 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 

Da 62 3,08 1,38 

Ne 51 2,65 1,26 

b) Pri zaposlitvenih 

možnostih 

Da 62 3,52 1,28 

Ne 51 3,04 1,33 

c) Pri neposredni zaposlitvi 

pri istem delodajalcu 

Da 62 4,00 1,31 

Ne 51 3,31 1,53 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

Da 62 2,74 1,25 

Ne 51 2,49 1,41 

 

 

Razpredelnica 108: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

Test homogenosti varianc Test razlik med M 

F p t p 

a) Pri aktivnem iskanju zaposlitve 0,459 0,499 1,725 0,043 

b) Pri zaposlitvenih možnostih 0,038 0,847 1,942 0,027 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri istem 

delodajalcu 

5,403 0,022 2,534 0,007 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 

1,087 0,299 1,006 0,158 

 

 

Variance so homogene pri spremenljivki »Pri aktivnem iskanju zaposlitve«, »Pri 

zaposlitvenih možnostih« in »Pri zaposlitvi pri drugem delodajalcu«, pri spremenljivki 

»Pri neposredni zaposlitvi pri istem delodajalcu« pa niso homogene. 

 

Razlike med M so statistično pomembne za spremenljivke »Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve«, »Pri zaposlitvenih možnostih« in »Pri neposredni zaposlitvi pri istem 

delodajalcu«, ne pa za spremenljivko »Pri zaposlitvi pri drugem delodajalcu«. 

 

Hipoteza 8 je potrjena. 
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5.4 OCENE IN MNENJA ANKETIRANCEV 

 

 

Poglavje prikazuje rezultate kvalitativnega raziskovanja. V postopku vsebinske analize 

smo oblikovali dve kategoriji: (1) Doživljanje in odnos brezposelne osebe do svetovalcev 

zaposlitve na ZRSZ in svetovalnega procesa in (2) Doživljanje in ocena pridobljenih 

znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti v času usposabljanja na delovnem mestu. 

Posamezne kategorije in podkategorije predstavimo v spodnjih preglednicah, v katerih so 

razvidne izjave anketirancev. 

 

 

5.4.1 Doživljanje in odnos brezposelne osebe do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ 

in svetovalnega procesa 

 

 

Pozitiven odnos dolgotrajno brezposelnih oseb 

do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

2 Ž Kar sem povprašala sem vedno dobila odgovor, mogoče malo več spodbude in 

sugestij sem pogrešala na področju zaposlovanja. 

3 Ž Svetovalke so bile ustrezno strokovno usposobljene, prijazne in dostopne za vsa 

vprašanja. 

5 Ž Svetovalci so zelo prijazni in ti želijo pomagati. 

7 Ž Odprtost, motivacija, dodatno usposabljanje. 

16 M Skupaj s svetovalko sva oblikovala zaposlitveni načrt. 

18 Ž Izkušnje so dobre, zdi se mi, da delavci ZRSZ svoje delo opravljajo dobro in 

strokovno. Veliko mi pomeni, da so odkriti in znajo usmeriti tudi na druge ustanove, 

ki ponujajo storitve, izobraževanja ali druge oblike pomoči, za katere ZRSZ ni 

pristojen. 

20 M Razumevanje za situacijo, podpora pri iskanju nove zaposlitve in možnosti 

dogovorov s svetovalcem. 

21 Ž Svetovalka je bila zelo suportivna in mi je dejansko natresla idej in svetovala. 

Razumela je, da mi je nerodno na glas povedati da sem prijavljena na zavodu in 

tudi, da mi je neugodno prositi za pomoč na socialni. 

22 Ž Svetovalci so se znali prilagoditi mojim potrebam in željam, ki so bile specifične ... 

24 Ž Svetovalci s katerimi sodelujem so izjemno korektni, posedujejo potrebno znanje za 

podajanje informacij in so fleksibilni v iskanju rešitev, ki so v skladu z mojimi 

željami in potrebami. Pomembno vlogo igra prijaznost ter posluh za zame 

specifična vprašanja, hotenja, želje ... Izjemno so v pomoč pri podajanju informacij, 

ki razširjajo moje možnosti zaposlovanja. 

27 M Sicer so nekateri neprijazni, a osebno imam dobre izkušnje z njimi. Pri pomoči pri 

iskanju informacij so bili zelo zavzeti.  

28 Ž Glede na sodelovanje z mojim zaposlitvenim svetovanjem smatram, da se je le ta 

precej angažiral, da me je obveščal o primernih delovnih mestih zame in mi 

posredoval tudi informacijo, ki me je pripeljala do sedanje zaposlitve. 
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30 M Izkušnje so dobre oziroma nimam pripomb. 

31 Ž Šlo je za različne svetovalce, nekateri so bili bolj »birokrati«, ena pa me je zelo 

prijetno presenetila in se res poglobila v posameznikovo situacijo, odlično 

svetovala, tudi komunikacijsko zelo dobra. Prijetna in sposobna.  

32 Ž Z zadnjo svetovalno delavko sem imela zelo dobre izkušnje. Bila je polna idej, 

vzpodbud in koristnih informacij. Z eno od prejšnjih pa so bile izkušnje precej 

slabe, od nje nisem dobila praktično nebnega pozitivnega impulza. Zato je 

posploševanje nedopustno, izkušnje so namreč odvisne od posameznikov, ki so del 

dialoga. 

34 M Prijaznost, pripravljenost na pomoč, strokovnost, profesionalen odnos, vendar zelo 

težko priklicati po telefonu oziroma dolgi intervali med posameznimi srečanji s 

svetovalcem. 

35 M Moja referentka je bila vedno dosegljiva, informirana in pripravljena pomagati. Z 

njo sem vzpostavil dober odnos, kar je veliko prispevalo k dejstvu, da sem se 

odločil za zaposlitev v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih«. 

36 Ž Vedno na voljo, strokovno podkovani, koristne informacije. 

37 M Večina svetovalk, me je vzpodbujala in mi dopovedovala, da je potrebno vztrajati, 

da sicer je težko, nikakor ni pa nemogoče, da se v današnjih časih človek zaposli. 

Imele so odgovore na moja vprašanja, prav tako so bile seznanjene z dodatnimi 

opcijami, ki so me zanimale (tečaji, javna dela idr ...). 

39 M Svetovalka je bila zelo prijazna, in prav tako ustrežljiva. Trudila se je pomagati pri 

iskanju ustrezne zaposlitve glede na izobrazbo ter želje moje. 

40 Ž Svetovalka zaposlitve je bila vedno prijazna in je nudila pomoč, problem je bil v 

tem, da ko sem želela prekvalifikacijo ali kakšne tečaje, se takrat tega ni financiralo, 

kar pa ni stvar svetovalke zaposlitve. 

46 Ž Svetovalka se je zelo potrudila in mi pomagala pri iskanju zaposlitve. 

47 Ž Svetovalka mi je bila pripravljena pomagati, spodbujala me je, mi znala svetovati 

oziroma odgovoriti na vprašanja, ki sem jih imela. zelo potrudila in mi pomagala pri 

iskanju zaposlitve. 

48 M Sem imel konkretno vprašanje za svetovalce (o tečaj slovenščina, usposabljanje na 

delavnem mestu ...) in sem vedno dobil jasne odgovore in veliko pomoč pri 

pripravljanje prijavnice na raznih programov. 

50 Ž Svet delavec se je poglobil oziroma zavzel zame, tako da je pregledal vse opcije 

glede zaposlitve ali preko javnih del ali javnih razpisov; vedno je bil dosegljiv, ko 

sem ga potrebovala; razumel in pomagal mi je v primeru nejasnosti prijave na del. 

mestu; podal mi je vse možnosti nadaljnjega izobraževanja; strokovno podkovan 

kader tudi na CIPS-u, kjer sem iskala pomoč in svetovanje glede zaposlitvenih 

možnosti. 

52 Ž Dober odnos do brezposelnih, skrb za novo zaposlitev, prijaznost. 

53 Ž Korektni, pripravljeni na pomoč in sodelovanje. 

55 Ž Delavke so premalo dostopne in ne ločijo, kdo si želi zaposlitve in kdo ne. Niti 

nimajo pravih možnosti ponuditi zaposlitev težje zaposljivim, kot sem tudi sama. 

Ob tem navajam, da sem prejemnica socialne denarne pomoči in ne nadomestila za 

brezposelne. Moje navedbe glede del, ki sem jih pripravljena opravljati, so široke, a 

očitno ni povpraševanja. Kar se tiče predavanj in svetovanj delavke, ki nas je 

seznanjala s pisanjem življenjepisov ipd., so zastareli predlogi, sama menim, da 

znam to bolje. 

56 Ž So prijazni in ti svetujejo. 

57 Ž Dobro sodelovanje, dobra razlaga željnega. 

62 M Moja svetovalka je bila zelo strokovna in mi je vedno bila na razpolago za 

pojasnila. Svetovala mi je razne tečaje, katere naj bi še opravila za lažjo zaposlitev 

in me vključevala na razgovore, ki so potekali preko zavoda. 

65 Ž Dosegljivost svetovalke na telefon, hitri odgovori preko e-pošte, ogromno 

informacij in odgovorov na moja vprašanja je imela, spoštovanje in toplina. 

67 Ž Imam dobre izkušnje z svetovalnimi delavci. 

69 Ž Načeloma mi je vsak bil pripravljen pomagati, se trudil po svojih najboljših močeh. 
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72 M Strokovno zelo usposobljeno osebje in svetovalci, v okviru svojih možnosti se zelo 

posvetijo svojemu delu in svetovanju. 

73 Ž Osebno nimam veliko izkušenj s tem, ker sem bila na zavodu krajši čas in sem 

opravila le 2 razgovora. 

75 M Zaposleni na Zavodu za zaposlovanje so bili vedno korektni in ustrežljivi kadarkoli 

sem potreboval pomoč. Ko je bilo na razpolago ustrezno delovno mesto zame, so 

me poklicali in me napotili na razgovor. 

77 Ž Prijaznost in strokovnost. 

79 M S svetovalnim delavcem sva imela vedno korekten odnos in sva se lahko brez večjih 

težav pogovorila o vseh možnostih, ki jih imam. Praktično vedno sem dobil vse 

odgovore, ki sem jih potreboval v zvezi z iskanjem zaposlitve. 

80 Ž Nekateri svetovalni delavci na Zavodu za zaposlovanje so nudili zelo kvalitetno 

pomoč, medtem ko sem od nekaterih dobila zelo splošne informacije in premalo 

konkretnih. 

82 Ž S strani moje svetovalke sem prejela najboljšo možno podporo pri iskanju 

zaposlitve, pravilno svetovanje v skladu z mojimi željami in potrebami, veliko 

angažiranost pri reševanju brezposelnega statusa ter iskanje alternativ pri dodatnih 

izobraževanjih in zaposlitvah. 

83 Ž Svetovalke so mi pri vsakem obisku poskušale predstaviti možnosti zaposlitve, 

čeprav jih za mojo stroko ni oziroma jih je zelo malo. 

84 Ž Socialne delavke so dale odgovor na točno tisto vprašanje, ki jim ga postaviš. 

Seveda pa ne morejo delati čudežev. Glede na situacijo na trgu dela opravljajo svoje 

delo dobro is solidno. 

85 M S svetovalnim delavcem sva imela vedno korekten odnos in se o vsem odkrito 

pogovorila. Če sem rabil kakršni koli pomoč, se je potrudil in mi na moja vprašanja 

tudi korektno odgovoril. 

87 Ž Sem dobila želene informacije. 

88 M Moja svetovalna delavka je bila vselej zelo prijazna, kooperativna, razumevajoča in 

pripravljena pomagati. Nimam nobenih pripomb na sodelovanju s svetovalcem. 

91 Ž Korektni, prijazni, hitri, točni, dosegljivi. 

94 Ž Zelo dobro svetovanje in vedno odgovori na vprašanja, ki sem jih imela v času 

iskanja. 

95 M Zelo zadovoljen. 

96 Ž Na vprašanja so znali odgovoriti in se zavzeli za mene tudi ko smo urejali razno 

dokumentacijo. Bili so dosegljivi tako osebno kot tudi po telefonu. 

99 Ž V času prijave na zavodu sem imela dve svetovalki; druga se je bolj angažirala pri 

pomoči na vseh razpoložljivih področjih (predstavitev izobraževanj, javna dela) in 

bila tudi osebnostno zelo primerna za to delo. 

102 Ž Strokovna pomoč in dobro svetovanje. 

103 Ž Na Zavodu sem imela dve svetovalki: zelo zadovoljna sem bila z drugo svetovalko, 

ker me je še dodatno seznanila z vsemi možnostmi v zvezi zaposlovanjem. 

104 M Vsi svetovalci so se zelo trudili in mi po svojih močeh pomagali, zelo sem jim 

hvaležen! 

105 Ž Vsi so mi bili v veliko pomoč! 

112 M Imel sem srečo z zadnjima dvema svetovalkama. Obe sta bili razumevajoči in 

strokovno podkovani. 

   

Negativen odnos dolgotrajno brezposelnih oseb 

do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

1 Ž Prehitra obravnava; primerjanje z družinskim članom, kar je doprineslo k negativni 

konotaciji. 

6 M Slabe izkušnje, pri iskanju zaposlitve mi niso bile v pomoč. Kljub temu, da sem 

izpolnjeval pogoje za ESS program, me ni opozorila oziroma napotila na razgovor, 

razpis za delovno mesto sem zasledil sam. 

8 M Odvisno od osebe do osebe. Nekateri so pravi birokratski gnoji, ki so izpilili 
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neživljenjsko politiko zavoda za zaposlovanje do zadnjih fines. 

12 Ž Svetovalni delavci na zavodu, se ne posvetijo dovolj iskalcem zaposlitve, oziroma 

se posvetijo tistim, ki jih osebno poznajo. 

13 Ž Ob prijavi na zavod skope informacije oziroma pomanjkanje pomoči ob iskanju 

določenih informacij, kasneje izboljšan odnos in več pomoči pri iskanju zaposlitve 

oziroma informiranju. 

17 Ž Preveč »rutinsko delajo«, človek dobi vtis, da je zanje pomembna samo birokracija, 

do so izpolnjeni vsi obrazci, vsebina pa jih skoraj ne zanima. Dvakrat sem morala (v 

dokaj kratkem časovnem razdobju) na Zavod in vsakič sem morala skozi 

popolnoma enako proceduro! Od zavoda in referenta, kateremu sem bila dodeljena 

(vsakič drugemu-že to je neprimerno) bi pričakovala odnos »agent-stranka«, torej, 

da se dodobra spoznava in srečanja (ki so, mimogrede redka) izkoristiva za 

izmenjavo mnenj in izkušenj. Referent bi moral, za začetek, znati oceniti ali je 

smiselno neko brezposelno osebo vsakič, ko se znajde na Zavodu, pošiljati v en in 

isti program učenja pisanja prošenj ... itd. Premalo je tu prostora, da bi napisala vse 

svoje vtise! 

23 Ž Vedno kadar želim s strani ZRSZ pridobiti konkretne odgovore na konkretna 

vprašanja le-teh ne dobim, menim da so svetovalci premalo strokovno usposobljeni, 

vsaj v večini. Do sedaj sem namreč le enkrat naletela na svetovalca, ki mi je znal 

odgovoriti na moja vprašanja. Zaradi navedene problematike tako sama pridobivam 

informacije iz besedil razpisov, s spleta ... 

25 M Svetovalci kateri vodijo razgovore so izjemno slabo pripravljeni in obveščeni glede 

projektov, ki se odvijajo v RS za brezposelne. Za vse informacije je potrebno klicati 

v Ljubljano, ter sam poizvedovati kateri programi pridejo za posameznika v poštev, 

ter kateri programi so aktualni. 

26 M Svetovalni delavci na Zavodu za zaposlovanje mi niso ne vem kako veliko 

pomagali, saj so mi nudili le osnovne informacije, dodatne pomoči pa nisem bil 

deležen. V nekaterih primerih pomoči celo nisem dobil. 

29 Ž Sodelovanje pri Klubu iskalcev zaposlitve (3 mesece, 4 ure na dan). Premalo 

informacij od referentov na zavodu za zaposlovanje. 

49 Ž Nihče izmed svetovalnih delavcev, imela sem dva ali tri, mi ni povedal skoraj nič 

novega. Le to, kar sem že vedela. Da povpraševanja po mojem profilu skorajda ni, 

da je diplomiranih družboslovcev veliko in da si moram pri iskanju zaposlitve 

pomagati sama, kakor vem in znam. Kar mi je bilo sicer povsem jasno že prej. Niso 

imeli tudi nobenega konstruktivnega predloga, kako bi lahko izboljšala svojo 

zaposljivost. 

60 Ž Pri obisku morebitnega delodajalca z napotnico se zgodi, da je delo neprimerno. 

81 Ž Nezadostno poznavanje možnosti oziroma priložnosti za pridobivanje delovnih 

izkušenj v tujini, npr. ko sem bila sprejeta v program Leonardo da vinci - program 

na katerega udeležbo naj bi ZRSZ spodbujeval (kar sem lahko prebrala tudi na vaših 

spletnih straneh) - mi je svetovalka rekla, da si moram v tem času vzeti 'dopust', ker 

naj bi bila zaradi odsotnosti v tujini nedosegljiva za ZRSZ. Ostale izkušnje so bile 

bolj pozitivne, zgoraj navedena pa se mi je zdela nedopustna. 

92 M Slabo delo z računalnikom. Zelo slabo poznavanje dejanskih razmer na trgu dela v 

regiji. Občasna neprijaznost. Niti enkrat mi niso ponudili ustreznega delovnega 

mesta.. 

98 Ž Od njih nisem dobila skoraj nobenih uporabnih informacij. Niso upoštevali mojih 

prošenj, na katerih področjih se želim izobraževati, če že, niti od njih nisem dobila 

informacij, ki so bile za mene pomembne. Brez da bi odgovor iskali tudi na moji 

strani, so me neupravičeno izključili iz Zavoda, po mojem posredovanju s pritožbo 

pa po več kot dveh mesecih izdali odločbo o pomoti in me ponovno vključili na 

Zavod. Po tem pa sem morala še enkrat posredovati zaradi napake pri vpisu datuma 

trajanja moje vključitve na zavodu. 

106 M Delavci na zavodu so tam v službi in čakajo na uro za it domov. Pred vpisom na 

zavod sem 20 let delal v tujini, na zavodu mi ni nihče povedal da lahko zaprosim za 

državno štipendijo za moja dva otroka. Po enem letu sem to izvedel od znancev. 

Sramota! 

107 Ž Ne znajo svetovati in pomagati. 

108 Ž Informacij glede možnosti, ki jih zavod ponuja brezposelnim osebam niso 
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posredovane oziroma jih svetovalci brez osebnega interesa ne omenjajo. 

109 Ž Lahko bi bilo posredovanih več informacij o možnostih zaposlovanja in nadaljnjega 

izobraževanja oziroma prekvalifikacij. 

110 Ž Svetovalci, po navadi preverijo koliko prošenj pošlješ in kam pošiljaš prošnje, 

napotijo te na kakšen razgovor (redko). V glavnem sem se sama pozanimala, če me 

je kaj zanimalo, v zvezi s kakimi izobraževanji, usposabljanji ... 

 

Neopredeljen odnos dolgotrajno brezposelnih oseb 

do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

4 M Niti posebej dobre, niti posebej slabe. 

8 M Drugi so pa normalni življenjski ljudje, ki razločijo praktičnost od nepraktičnosti 

posameznih ukrepov zavoda za zaposlovanje. Največ je po mojem odvisno od 

posameznega birokrata, njegove izobrazbe in splošne razgledanosti ... 

10 Ž Mislim, da imajo delavke na izpostavah toliko drugih obveznosti, da ne včasih ne 

znajo odgovoriti na vprašanje, ki te zanima. 

19 Ž Težava je v tem, da so običajno prezasedeni, da bi lahko dobil neko res kvalitetno 

svetovanje. Prav tako so razni uvodni in »motivacijski« seminarji absurdni. Občutek 

imam, da jih izvajajo samo zato, da so. Na takem seminarju nas je bilo okoli 200, 

bili smo vsi skupaj od ljudi, ki imajo nedokončano osnovno šolo, do ljudi z 

doktoratom. Verjetno, to ni prav smiselno. Dejstvo je, da si pri iskanju zaposlitve 

prepuščen sam sebi. 

54 Ž Imela sem večinoma dobro svetovalko, ki pa sem jih v teh letih kar nekaj menjala, 

tako, da so bile vmes tudi kakšne, ki niso imele razumevanja. 

   

Doživljanje samoaktualizacije dolgotrajno brezposelnih oseb 

v svetovalnem procesu 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

9 Ž Na Zavodu sem iskala možnosti dodatnega izobraževanja (tujega jezika) in čeprav 

sem bila večkrat vpisana na seznam kandidatov, nisem nikoli prišla na vrsto. 

Delodajalca, ki je bila pripravljen, da me zaposli znotraj tega razpisa, sem si našla 

sama in mu tudi sama ponudila to možnost. Ta razpis sem našla sama tako, da na 

Zavodu svetovalka z mano ni imela veliko dela. 

33 Ž Menim, da je pomoč zelo pasivna, iskalci zaposlitve se morajo zelo zavzemati za 

dodatna izobraževanja da so jim slednja tudi omogočena, včasih je informacij 

premalo. Včasih je napotitev na razgovor izredno neustrezna (v času pisanja 

diplomskega dela, ki sem ga zagovarjala z 9, povprečjem nad 8,6, z odlično 

zaključeno maturo, aktivnim znanjem treh tujih jezikov in delovnimi izkušnjami z 

delom z ljudmi in vodenjem so me napotili na razgovor za delovno mesto čistilke). 

42 Ž Pozitivna izkušnja s svetovalko. Sicer pa premalo svetovanja in nasvetov. 

43 Ž Pogrešala sem njihovo svetovanje, bolj so odgovarjali, če sem kaj vprašala. 

51 Ž Pri informiranju o delih ki so objavljeni preko zavoda zelo dobre toda v okviru 

obveznosti, ki jih ima zavod do brezposelnega. Za dodatne možnosti pa moraš sam 

pridobiti informacije nato pa vzpostaviti sodelovanje z zavodom. 

68 Ž Ko sem opazila, da je pogovarjanje s svetovalko na zavodu brezpredmetno, sem 

zahtevala, da mi zamenjajo svetovalko. Moji prošnji so ugodili. S svetovalko, ki sem 

jo želela, sem se sicer ujela, vendar sem jo morala tako rekoč na kolenih prositi, da 

mi je odobrila kak tečaj, da o svetovanju glede zaposlitvenih možnosti sploh ne 

govorim. Da sem se lahko zaposlila preko subvencije, sem vse storila sama. Tudi 

zaposlitveni projekt sem napisala sama. Za možnost subvencionirane zaposlitve pa 

sem izvedela pri delodajalcu. 

71 M Pripravljenost po pomoči, in svetovanju. Premalo specifičnega -konkretnega znanja 

in nasvetov s strani zavoda. 

86 M Dobil sem osnovne informacije na uvodnem predavanju za nezaposlene in kasneje 

predvsem koristil napotke preko spletne strani zavoda in povezav. 
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92 M Spodbujali so me v lastno aktivnost. To razumem. Da pa je potrebno prav vse opraviti 

sam. Na Zavodu sem bil, resnici na ljubo, prijavljen zaradi socialne denarne pomoči 

93 Ž V kolikor je brezposelna oseba dovolj zainteresirana za zaposlitev in pri iskanju 

službe aktivna ne vidim razloga, da bi lahko imela slabe izkušnje s svetovalnimi 

delavci na Zavodu RS za zaposlovanje. Mene osebno je svetovalna delavka 

seznanjala le z možnostmi javnih del (razgovori). Kar pa se tiče zaposlitve, sem 

informacije izbrskala sama in se tudi brez pomoči svetovalne delavke zaposlila. Tako 

je bilo tudi pri zaposlitvi preko ESS, kjer mi je svetovalna delavka potem naknadno 

(ob sklenitvi pogodbe) nudila informacije o poteku tega programa. 

   

Razumevanje svetovalnega procesa dolgotrajno brezposelnih oseb 

v kontekstu družbenega sistema 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

14 M Prijazni, razumevajoči in sistemsko omejeni. 

15 M Delavci na ZRSZ so odvisni od razmer v družbi in reagirajo temu primerno. Včasih 

niso dovolj informirani o EU projektih. 

38 Ž ... sem dobila odgovore in informacije, ki jih predhodno nisem zasledila v drugih 

virih, kjer sem jih iskala. Zavedam se, da imajo uslužbenke ogromno birokratskega 

dela, a včasih bi komu (tudi meni), prišla prav informacija v zvezi z mojim profilom 

iskalke zaposlitve, ki bi jo svetovalka lahko podala. V kolikor bi sama to 

informacijo imela, bi se ji zahvalila za tako pozorno delo in bi morda lahko prišla še 

do kakšne boljše rešitve in hitrejše zaposlitve. 

44 Ž Sem oseba s statusom invalida. V Ljubljani je bilo to za invalide urejeno izredno 

dobro ... Po preselitvi nazaj v Maribor se je začelo zelo tragično. Vedno ko sem na 

zavodu imela intervju s svetovalko je ni bilo in naslovili so me na naslednja vrata. 

Spet nova svetovalka tako ni imela časa, ali pa mi je rekla naj pogledam na spletne 

strani ali naj vprašam na socialnem. Vsa moja vprašanja pa so bila povezana z 

zaposlitveno rehabilitacijo in usposabljanjem na delovnem mestu. Zgodilo se mi je 

tudi da oseba zaposlena na zavodu ni natančno prebrala pogojev dobila sem 

zaposlitev ki pa sem jo izgubila zaradi neizpolnjevanja pogojev na razpisu. Tudi V 

OS Maribor bi lahko imeli specializiranega svetovalca za svetovanje osebam s 

posebnimi potrebami. 

58 Ž Neučinkovit organ za brezposelne in delodajalce. Pogosto prihaja do primera, da za 

določeno prosto delovno mesto, ZRSZ pošlje (preko obvezne napotnice ZRSZ) 

neustrezne kandidati ali na neprimerna delovna mesta. Mladi/neizkušeni niso 

zaščiteni pred »črno listo delodajalcev«, ki izrabljajo finančno pomoč države in EU 

sredstva v namen zastonj delovne sile. Npr. Usposabljanje za delovno mesto (2 

meseca), finančna pomoč za dolg. brezposelne. Delodajalci ponavadi takoj 

prekinejo delovno razmerje, ko je potrebno brezposelno osebo zaposlit. 

59 M Mislim, da ni posebnega efekta, kar je nekako razumljivo. Sistem je, kot je videti, 

naravnan tako, da so svetovalci bolj ali manj zreducirani na nivo uradnikov, ki pač 

opravljajo svojo službo ... Sicer pa ne vem, kaj je v resnici njihov namen in je v 

njihovi moči, razen tega, da te držijo v evidenci za razno razne pomoči, statistične 

in davčne potrebe. Poleg tega se tudi zakoni menjajo tako hitro, da je zmeda na vseh 

straneh lahko malce večja. Dobra stran je le, da se občasno najde kak denar za razna 

usposabljanja, kar pa v današnjih časih bolj malo zaleže.  

61 Ž Slaba ocena zaradi hierarhije uradnih delavcev - svetovalec je zadnji člen verige, s 

totalno zvezanimi rokami. Nobene fleksibilnosti. preverba informacij, odgovorov na 

moja vprašanja, ipd. potekajo: moj svetovalec mora poklicati svojega prvega 

nadrejenega, ta spet svojega, itd ... to ponavadi zgleda tako: jaz sedim v Rušah pri 

svetovalki - ta mora poklicati v Mb - nato sledijo interni klici med pisarnami v Mb - 

kdo sploh sme poklicati v Lj. Nato končno tisti, ki sme, pokliče v Lj. Sledijo interni 

klici med pisarnami v Lj. Informacija se končno posreduje nekomu v pisarno v Mb. 

in nekdo iz Mb potem pokliče nazaj v Ruše ... wtf??? 

64 Ž Moje izkušnje s svetovalnimi delavci na ZRSZ niso najbolj pozitivne, saj od njih 

nisem dobila podpore, ki sem jo pričakovala. Predvsem je po mojem mnenju za to 

krivo to, da imajo preveč brezposelnih na svetovalca, zaradi česar se osebi ne 

morejo posvetiti in ji pomagati na način, ustrezen posamezniku. Tako sledijo 



Empirični del 

Doktorska disertacija Stran 205 

določenemu postopku, ki ne upošteva specifik posameznika in osebo silijo na 

tečaje, ki je ne zanimajo, nova znanja, ki si jih oseba želi pridobiti, pa so jih 

onemogočena. 

66 M Glede na moje izkušnje in široko področje opravljanja različnih del v moji 

dolgoletni karieri so me napotili na dela, za katera nisem imel izkušenj in znanj. 

Svoja znanja sem opisal v vprašalniku, ki so mi ga posredovali na zavodu. 

Pričakoval bi, da če te Zavod preko napotnice napoti k nekemu delodajalcu, da ti ta 

delodajalec v dogovoru z Zavodom vsaj ponudi delo in te bolje spozna v nekem 

preizkusnem roku, ne pa samo potrdi napotnico, ki jo potem vrneš oziroma pokažeš 

svetovalcu in delodajalec, h kateremu si bil napoten, posreduje odgovor o neizboru 

za delo ali pa še to ponavadi ne. 

70 M Dokaj dobro, vendar bi lahko bili tudi oni bolj dejavni in lahko bi imeli ponudbe 

tečajev, ki niso samo osnovni, ampak kakšne boljše-konkretne tečaje in da bi bili le 

ti brezplačni, saj si ne morem privoščiti nekaj, kar stane. 

76 Ž Delavci na ZRSZ so le formalisti. 

100 Ž Premalo možnosti za nas, ki smo že v letih ... 

101 Ž Svetovalka za delo mi je vedno svetovala korektno, pri čemer se je držala 

predpisanih okvirjev in pravil. Velikokrat je izrazila nemoč, kljub moji veliki 

angažiranosti. Pričakovala bi, da bi se tudi svetovalka kdaj osebno zavzela pri 

delodajalcu za pridobitev delovnega mesta. 

111 Ž Svetovalke so nekatere bolj, nekatere manj prijazne, iznajdljive, sposobne, 

pripravljene pomagati ipd. Odvisno pač, na kakšno naletiš oziroma katero ti 

dodelijo. Vsekakor pa sistem, katerega del so, ne omogoča učinkovite rešitve 

problema brezposelnosti. 

 

 

5.4.1.1 Interpretacija ocene in mnenja anketirancev o svetovalcih zaposlitve na 

ZRSZ 

 

 

Doživljanje in odnos brezposelne osebe do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ in 

svetovalnega procesa smo preverjali v obliki odprtega vprašanja. Prav tako smo preverjali 

uspešnost in zadovoljstvo dolgotrajno brezposelnih oseb pri vseh fazah strokovne 

pomoči. Svoje odgovore so lahko anketiranci utemeljili v poljubnem obsegu. Na odprto 

zastavljeno vprašanje v anketnem vprašalniku, ki se je nanašalo na izkušnje s 

svetovalnimi delavci na ZRSZ, ki so nudili svetovalno pomoč, je odgovorilo 106 

anketirancev ali 93,80 % od skupnega števila anketirancev (113). V svojih odgovorih je 

56 anketirancev ali 52,8 % od skupnega števila odgovorov, podalo pozitivno mnenje do 

svetovalcev zaposlitve na ZRSZ. Negativen odnos do svetovalcev zaposlitve na ZRSZ 

izpostavi 20 anketirancev ali 18,8 % od skupnega števila prispelih odgovorov, 

neopredeljen odnos pa 5 anketirancev ali 4,7 %. Anketiranci v svojih odgovorih 

izpostavijo tudi samoaktualizacijo, vendar v negativnem kontekstu svetovalnega procesa. 

Takšnih odgovorov je bilo 11 ali 10,3 %. Svetovalni proces v kontekst družbenega 

sistema umesti 14 anketirancev ali 13,2 %. 
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ZRSZ z zgodnjo aktivacijo brezposelnih oseb in individualizirano obravnavo deluje 

preventivno in si tako prizadeva preprečevati prehod brezposelnih oseb v dolgotrajno 

brezposelnost. Zgodnja aktivacija se zagotavlja z zaposlitvenimi načrti, ki se jih naredi z 

brezposelnimi osebami v roku 14 dni od prijave v evidenco brezposelnih oseb. Torej, pri 

prvem svetovalnem razgovoru z osebnim svetovalcem oseba na podlagi svojih delovnih 

izkušenj, znanj, ciljev in potreb na trgu dela izdela zaposlitveni načrt, ki je pravzaprav 

načrt za zaposlitev oziroma želene spremembe v poklicni karieri. Vanj se zapišejo 

različna dela, ki jih oseba želi in zna opravljati ter kako in kje bo iskala zaposlitev. Jelenc 

(1996) meni, da ima vsako življenjsko obdobje svoje značilnosti, ki v ospredje postavlja 

drugačne želje in potrebe po doseganju drugačnih ciljev, zato se zaposlitveni načrt 

nenehno spreminja in dopolnjuje. Glede na izkušnje, ki jih oseba pridobi pri aktivnem 

iskanju zaposlitve in spremljanju povpraševanja delodajalcev po določenih poklicih, v 

zaposlitveni načrt zapiše nova dela, v katerih se želi zaposliti in nove načine iskanja 

zaposlitve. Baron, Stevenson in Stigler (v Woolfolk, 2002, str. 117) menijo, da je za 

svetovalne delavce še posebno pomembno, da spoznajo, da je možno kognitivne 

sposobnosti, tako kot tudi vse druge sposobnosti vedno izboljšati »Inteligentnost je 

trenutno stanje, na katero vplivajo pretekle izkušnje in je odprto za spremembe v 

prihodnosti«. Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da so svetovalci zaposlitve na ZRSZ 

pomagali vključenim dolgotrajno brezposelnim osebam v projekt pri oblikovanju 

zaposlitvenega načrta, ki je bil podlaga za posredovanje na delovna mesta v okviru 

razpisanih programov oziroma aktivnosti APZ »Skupaj s svetovalko sva oblikovala 

zaposlitveni načrt« (iz odgovora št. 16).  

 

Svetovalni proces z dolgotrajno brezposelnimi zahteva sistematičnost in postopnost, zato 

je potrebno glede na potrebe brezposelnih oseb skrbno načrtovati aktivnosti, ki bodo 

brezposelno osebo pripeljale do zastavljenih ciljev. Niklanović (1998, str. 11) meni, da je 

svetovanje proces, v katerem »svetovalec pomaga svetovancu, da sam razišče svoje 

lastnosti, misli, čustva, da razišče opcije, ki jih ima na voljo in posledice, ki jih ima izbira 

posamezne opcije ter da sprejeme odločitev«. Po mnenju Niklanovića (1997) je cilj 

svetovanja pridobiti izkušnje, razviti in prepoznati interese, se poglobiti v svoja 

prepričanja, vrednote, se soočiti z delovnimi navadami in osebnimi kvalitetami 

svetovanca ter usposobiti vsakega izmed njih do te meje, da si ustvari zadovoljivo 

življenje s stalnim spreminjanjem delovnega okolja.  
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ZUTD (2010) določa, da ima vsakdo dostop oziroma pravico do svetovanja in pomoči v 

potrebnem obsegu, da se prepreči in odpravi njegova brezposelnost, ter obveznost, da 

aktivno prispeva k temu. S kariernim svetovanjem svetovalec pomaga svetovancu (ZRSZ, 

b.d.): 

 

 postaviti zaposlitvene in karierne cilje, 

 poiskati nove zaposlitvene možnosti, 

 poiskati svoje potenciale, interese, talente, 

 opredeliti, kje in na katerem področju dela iskati zaposlitev, 

 poiskati aktualna prosta delovna mesta, 

 izboljšati način iskanja zaposlitve, 

 pridobiti sodobne veščine iskanja zaposlitve, 

 po potrebi vključiti v programe za iskalce zaposlitve z namenom izboljšanja 

zaposlitvenih možnosti. 

 

Pri kariernem svetovanju, oseba ob pomoči osebnega svetovalca razišče možnosti razvoja 

svoje kariere in opredeli dodatna izobraževanja ter usposabljanja, ki bodo pripomogla k 

doseganju zastavljenih ciljev. Prav tako se odloči o svojih kariernih ciljih in sprejme 

karierne odločitve. Svetovalec mora biti za to usposobljen strokovnjak, katerega naloga je 

pomagati svetovancu, da se osredotoči predvsem na čustva in njihovo celovitost 

doživljanja, da bi tako postal bolj odprt do življenjskih situacij in svojih odločitev 

Kristančič (1998).  

 

Mnenja anketirancev o strokovni usposobljenosti svetovalcev zaposlitve na ZRSZ so 

različna. Nekateri anketiranci izpostavijo »Izkušnje so dobre, zdi se mi, da delavci ZRSZ 

svoje delo opravljajo dobro in strokovno. Veliko mi pomeni, da so odkriti in znajo 

usmeriti tudi na druge ustanove, ki ponujajo storitve, izobraževanja ali druge oblike 

pomoči, za katere ZRSZ ni pristojen« (iz odgovora št. 18). Za svetovalce zaposlitve 

menijo, da so strokovno usposobljeni in profesionalni »Svetovalke so bile ustrezno 

strokovno usposobljene, prijazne in dostopne za vsa vprašanja« (iz odgovora št. 3), ki se 

v okviru svojih možnosti in pooblastil, kot navajajo »zelo posvetijo svojemu delu in 

svetovanju« (iz odgovora št. 73). Izpostavijo tudi, da so motivirani za delo, zavzeti, 

skrbni, angažirani in točni »Korektni, prijazni, hitri, točni, dosegljivi« (iz odgovora št. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karierni_cilji&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaposlitvene_mo%C5%BEnosti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Potenciali&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interesi&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Talent_%28sposobnost%29
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delovno_mesto&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%A1%C4%8Dine_iskanja_zaposlitve&action=edit&redlink=1


Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 208 

91). Iz odgovorov je prav tako razvidno, da so bili svetovalci zaposlitve na ZRSZ izjemno 

korektni, da posedujejo potrebna znanja za svetovanje in posredovanje potrebnih 

informacij, ter da so fleksibilni v svetovalnem procesu pri iskanju pomoči in rešitev pri 

zaposlovanju »Svetovalci, s katerimi sodelujem so izjemno korektni, posedujejo potrebno 

znanje za podajanje informacij in so fleksibilni v iskanju rešitev, ki so v skladu z mojimi 

željami in potrebami« (iz odgovora št. 24). Odgovori anketirancev kažejo, da so bili 

svetovalci zaposlitve na ZRSZ odprti za različna vprašanja »Na vprašanja so znali 

odgovoriti in se zavzeli za mene tudi ko smo urejali razno dokumentacijo« (iz odgovora 

št. 96). 

 

»Moja svetovalka je bila zelo strokovna in mi je vedno bila na razpolago za pojasnila. 

Svetovala mi je razne tečaje, katere naj bi še opravila za lažjo zaposlitev in me 

vključevala na razgovore, ki so potekali preko zavoda« (iz odgovora št. 62). 

 

Nekateri anketiranci imajo tudi negativno mnenje o strokovni usposobljenosti svetovalcev 

zaposlitve. V svojih odgovorih pravijo, da so »le formalisti« (iz odgovora št. 76) ter da 

»Ne znajo svetovati in pomagati« (iz odgovora št. 107). Zanje menijo, da so premalo 

strokovno usposobljeni, da ne poznajo računalniškega okolja ter »Zelo slabo poznavanje 

dejanskih razmer na trgu dela v regiji« (iz odgovora št. 92). Izpostavijo, da »so izjemno 

slabo pripravljeni in obveščeni glede projektov, ki se odvijajo v RS za brezposelne (iz 

odgovora št. 25).  

 

Slabe izkušnje, pri iskanju zaposlitve mi niso bile v pomoč. Kljub temu, da sem 

izpolnjeval pogoje za ESS program, me ni opozorila oziroma napotila na razgovor, razpis 

za delovno mesto sem zasledil sam« (iz odgovora št. 6). 

 

»Vedno kadar želim s strani ZRSZ pridobiti konkretne odgovore na konkretna vprašanja 

le-teh ne dobim, menim da so svetovalci premalo strokovno usposobljeni, vsaj v večini« 

(iz odgovora št. 23). 

 

»Svetovalci kateri vodijo razgovore so izjemno slabo pripravljeni in obveščeni glede 

projektov, ki se odvijajo v RS za brezposelne. Za vse informacije je potrebno klicati v 

Ljubljano, ter sam poizvedovati kateri programi pridejo za posameznika v poštev, ter 

kateri programi so aktualni« (iz odgovora št. 25). 
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Dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih v svojih odgovorih omenjajo tako pozitivne kot 

negativne izkušnje s svetovalci zaposlitve na ZRSZ »Največ je po mojem odvisno od 

posameznega birokrata, njegove izobrazbe in splošne razgledanosti« (iz odgovora št. 8).  

 

»S strani moje svetovalke sem prejela najboljšo možno podporo pri iskanju zaposlitve, 

pravilno svetovanje v skladu z mojimi željami in potrebami, veliko angažiranost pri 

reševanju brezposelnega statusa ter iskanje alternativ pri dodatnih izobraževanjih in 

zaposlitvah« (iz odgovora št. 82). 

 

V kolikor je brezposelna oseba dovolj zainteresirana za zaposlitev in pri iskanju službe 

aktivna ne vidim razloga, da bi lahko imela slabe izkušnje s svetovalnimi delavci na 

Zavodu RS za zaposlovanje (iz odgovora št. 93). Vendar so jih anketiranci imeli. 

Izpostavijo, da je sicer odvisno od osebe do osebe »Nekateri so pravi birokratski gnoji, ki 

so izpilili neživljenjsko politiko zavoda za zaposlovanje do zadnjih fines (iz odgovora št. 

8), ki so tam »v službi in čakajo na uro za it domov« (iz odgovora št. 106). Ob tem so 

anketiranci dobili še občutek, da »Preveč »rutinsko delajo«, človek dobi vtis, da je zanje 

pomembna samo birokracija, do so izpolnjeni vsi obrazci, vsebina pa jih skoraj ne 

zanima« (iz odgovora št. 17), iz česar sledi, po njihovem mnenju »Prehitra obravnava; 

primerjanje z družinskim članom, kar je doprineslo k negativni konotaciji« (iz odgovora 

št. 1). 

 

»Z zadnjo svetovalno delavko sem imela zelo dobre izkušnje. Bila je polna idej, vzpodbud 

in koristnih informacij. Z eno od prejšnjih pa so bile izkušnje precej slabe, od nje nisem 

dobila praktično nebnega pozitivnega impulza. Zato je posploševanje nedopustno, 

izkušnje so namreč odvisne od posameznikov, ki so del dialoga« (iz odgovora št. 32). 

 

»Svetovalke so nekatere bolj, nekatere manj prijazne, iznajdljive, sposobne, pripravljene 

pomagati ipd. Odvisno pač, na kakšno naletiš oziroma katero ti dodelijo. Vsekakor pa 

sistem, katerega del so, ne omogoča učinkovite rešitve problema brezposelnosti« (iz 

odgovora št. 111). 

 

Kot zelo pomemben del svetovalnega procesa anketiranci izpostavijo vzpostavitev 

dobrega in korektnega odnosa s svetovalcem zaposlitve »S svetovalnim delavcem sva 

imela vedno korekten odnos in sva se lahko brez večjih težav pogovorila o vseh 
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možnostih, ki jih imam« (iz odgovora št. 79). Menijo, da so bili le-ti empatični, topli, 

spoštljivi in razumevajoči »Razumela je, da mi je nerodno naglas povedati da sem 

prijavljena na zavodu in tudi, da mi je neugodno prositi za pomoč na socialni« (iz 

odgovora št. 21). Prav tako navajajo, da pomembno vlogo igra prijaznost in posluh, še 

posebej za specifična vprašanja, hotenja, želje »zelo prijazni in ti želijo pomagati« (iz 

odgovorov št. 5, 14, 47, 35, 53, 56, 91 ...).   

 

Anketiranci prav tako izpostavijo pomembnost dosegljivosti svetovalca zaposlitve, tako 

osebno v prostorih ZRSZ, po telefonu kot tudi preko e-pošte. Izkušnje anketirancev so 

tudi na tem področju različne. Nekateri anketiranci so bili zadovoljni in za svoje 

svetovalce zaposlitve menijo, da so bili vedno dosegljivi »tako osebno kot tudi po 

telefonu« (iz odgovora št. 96). 

 

»Moja referentka je bila vedno dosegljiva, vedno na voljo informirana in pripravljena 

pomagati« (iz odgovora št. 35). 

 

»Vedno na voljo, strokovno podkovani, koristne informacije« (iz odgovora št. 36). 

 

»Dosegljivost svetovalke na telefon, hitri odgovori preko e-pošte, ogromno informacij in 

odgovorov na moja vprašanja je imela, spoštovanje in toplina« (iz odgovora št. 65) 

 

Nekateri anketiranci za svoje svetovalce menijo, da so kljub prijaznosti, pripravljenosti na 

pomoč, strokovnosti in profesionalnem odnosu, zelo nedosegljivi v času uradnih ur »zelo 

težko priklicati po telefonu oziroma dolgi intervali med posameznimi srečanji s 

svetovalcem« (iz odgovora št. 34). 

 

»Delavke so premalo dostopne in ne ločijo, kdo si želi zaposlitve in kdo ne« (iz odgovora 

št. 55). 

 

Aktivnosti in storitve kariernega svetovanja na ZRSZ (2015) so individualizirane glede na 

potrebe brezposelne osebe. Intenzivnost, pogostost in način sodelovanja brezposelnih 

oseb z ZRSZ je prilagojen potrebam strank. Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da so 

jim svetovalci zaposlitve pomagali in jih tudi podpirali pri iskanju zaposlitve preko 

aktualnih javnih razpisov ali javnih delih »Svetovalke so mi pri vsakem obisku poskušale 
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predstaviti možnosti zaposlitve, čeprav jih za mojo stroko ni oziroma jih je zelo malo. Ko 

je bilo na razpolago ustrezno delovno mesto zame, so me poklicali in me napotili na 

razgovor« (iz odgovora št. 83). 

 

»Razumevanje za situacijo, podpora pri iskanju nove zaposlitve in možnosti dogovorov s 

svetovalcem« (iz odgovora št. 20). 

 

Rapuš Pavel (2005a) meni, da se družbeni razlogi kažejo v tem, da posamezni integrativni 

sistemi morda slabo delujejo, in sicer zaradi pomanjkljivosti ali slabe organizacije 

»Delavci na ZRSZ so odvisni od razmer v družbi in reagirajo temu primerno« (iz 

odgovora št. 15). Za ključne vire, preko katerih poteka ekonomska in socialna integracija, 

velja, da so relativno redki, potreba po njih pa je vedno večja od količine virov, ki so v 

posamezni družbi na razpolago, zaradi česar je dostop do njih pogosto omejen. 

 

Delovanje ZRSZ kot integrativnega sistema, ki omogoča socialno in ekonomsko 

integracijo brezposelnih oseb, anketiranci ocenjujejo precej slabo »Neučinkovit organ za 

brezposelne in delodajalce. Pogosto prihaja do primera, da za določeno prosto delovno 

mesto, ZRSZ pošlje (preko obvezne napotnice ZRSZ) neustrezne kandidati ali na 

neprimerna delovna mesta. Mladi/neizkušeni niso zaščiteni pred »črno listo 

delodajalcev«, ki izrabljajo finančno pomoč države in EU sredstva v namen zastonj 

delovne sile. Npr. Usposabljanje za delovno mesto (2 meseca), finančna pomoč za dolg. 

brezposelne. Delodajalci ponavadi takoj prekinejo delovno razmerje, ko je potrebno 

brezposelno osebo zaposlit« (iz odgovora št. 58). 

 

»Mislim, da ni posebnega efekta, kar je nekako razumljivo. Sistem je, kot je videti, 

naravnan tako, da so svetovalci bolj ali manj zreducirani na nivo uradnikov, ki pač 

opravljajo svojo službo« (iz odgovora št. 59). 

 

»Svetovalka za delo mi je vedno svetovala korektno, pri čemer se je držala predpisanih 

okvirjev in pravil. Velikokrat je izrazila nemoč, kljub moji veliki angažiranosti« (iz 

odgovora št. 101). 

 

Resman, Kroflič in Bezić (2000) menijo, da je notranje organizirana svetovalna služba 

postavljena v službo človeka (otroka, mladostnika), izhaja iz njegovih razvojnih 
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posebnosti, cilj pa je njegova življenjska uspešnost. Izhaja iz eksistencialistično-

humanističnih pogledov na svet, družbo in razvoj človeka. K svetovanju pristopa 

svetovalni delavec interdisciplinarno in transdisciplinarno in enakovredno sodeluje s 

kolegi iz sorodnih strok »Moje izkušnje s svetovalnimi delavci na ZRSZ niso najbolj 

pozitivne, saj od njih nisem dobila podpore, ki sem jo pričakovala. Predvsem je po mojem 

mnenju za to krivo to, da imajo preveč brezposelnih na svetovalca, zaradi česar se osebi 

ne morejo posvetiti in ji pomagati na način, ustrezen posamezniku. Tako sledijo 

določenemu postopku, ki ne upošteva specifik posameznika in osebo silijo na tečaje, ki je 

ne zanimajo, nova znanja, ki si jih oseba želi pridobiti, pa so jih onemogočena« (iz 

odgovora št. 64). 

 

»Nobene fleksibilnosti. preverba informacij, odgovorov na moja vprašanja, ipd. potekajo: 

moj svetovalec mora poklicati svojega prvega nadrejenega, ta spet svojega, itd. ... to 

ponavadi zgleda tako: jaz sedim v Rušah pri svetovalki - ta mora poklicati v Mb - nato 

sledijo interni klici med pisarnami v Mb - kdo sploh sme poklicati v Lj. Nato končno tisti, 

ki sme, pokliče v Lj. Sledijo interni klici med pisarnami v Lj. Informacija se končno 

posreduje nekomu v pisarno v Mb. in nekdo iz Mb potem pokliče nazaj v Ruše ... wtf???« 

(iz odgovora št. 61). 

 

Glede na moje izkušnje in široko področje opravljanja različnih del v moji dolgoletni 

karieri so me napotili na dela, za katera nisem imel izkušenj in znanj. Svoja znanja sem 

opisal v vprašalniku, ki so mi ga posredovali na zavodu. Pričakoval bi, da če te Zavod 

preko napotnice napoti k nekemu delodajalcu, da ti ta delodajalec v dogovoru z Zavodom 

vsaj ponudi delo in te bolje spozna v nekem preizkusnem roku, ne pa samo potrdi 

napotnico, ki jo potem vrneš oziroma pokažeš svetovalcu in delodajalec, h kateremu si bil 

napoten, posreduje odgovor o neizboru za delo ali pa še to ponavadi ne« (iz odgovora št. 

66). 

 

Glavne naloge služb za zaposlovanje (Glazer in Halz, 2002, str. 204) so: posredovanje 

zaposlitev, informiranje o trgu delovne sile, upravljanje programov zaposlovanja, 

izvajanje sistema za primer brezposelnosti. Vseživljenjska karierna orientacija 

dolgotrajno brezposelnih oseb na ZRSZ se izvaja po aktivnostih, ki so določene v ZUTD 

(2010): 
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Informiranje o trgu dela je storitev, ki obsega različne oblike informiranja o možnostih 

zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh ter druge teme o trgu dela 

v Sloveniji in ostalih državah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji. Nekateri anketiranci 

menijo, da so bile te »Ob prijavi na zavod skope oziroma pomanjkanje pomoči ob iskanju 

določenih informacij« (iz odgovora št. 13) ali »Premalo informacij od referentov na 

zavodu za zaposlovanje« (iz odgovora št. 29). Anketiranci imajo glede posredovanja 

informacij o trgu dela s strani svetovalcev zaposlitve tudi pozitivno mnenje »Glede na 

sodelovanje z mojim zaposlitvenim svetovanjem smatram, da se je le ta precej angažiral, 

da me je obveščal o primernih delovnih mestih zame in mi posredoval tudi informacijo, ki 

me je pripeljala do sedanje zaposlitve« (iz odgovora št. 28). Informacije brezposelnim 

osebam ZRSZ zagotavlja preko različnih komunikacijskih kanalov tudi socialnega 

omrežja facebook »Dobil sem osnovne informacije na uvodnem predavanju za 

nezaposlene in kasneje predvsem koristil napotke preko spletne strani zavoda in povezav« 

(iz odgovora št. 86). V letu 2014 je ZRSZ (2015) brezposelnim osebam omogočili dostop 

do informacij tudi preko pametnih telefonov in tablic »Menim, da je pomoč zelo pasivna, 

iskalci zaposlitve se morajo zelo zavzemati za dodatna izobraževanja da so jim slednja 

tudi omogočena, včasih je informacij premalo« (iz odgovora št. 33).  

 

Glede tega, kako svetovalci zaposlitve podajajo informacije o trgu dela, imajo anketiranci 

deljena mnenja. Iz nekaterih odgovorov je razvidno, da so bili svetovalci zaposlitve v 

»Izjemno v pomoč pri podajanju informacij« (iz odgovora št. 24), ki so širile možnosti 

zaposlovanja. Prav tako so bili »zelo zavzeti« (iz odgovora št. 27). Ne glede na dobro 

strokovno usposobljenost svetovalcev zaposlitve na ZRSZ in kvalitetno pomoč, so 

anketiranci po njihovem mnenju dobili »zelo splošne informacije in premalo konkretnih« 

(iz odgovora št. 80), še posebej izpostavijo, da »Včasih niso dovolj informirani o EU 

projektih« (iz odgovora št. 15). Prav tako bi bilo po njihovem mnenju »posredovanih več 

informacij o možnostih zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja oziroma 

prekvalifikacij« (iz odgovora št. 109).  

 

»Imele so odgovore na moja vprašanja, prav tako so bile seznanjene z dodatnimi 

opcijami, ki so me zanimale (tečaji, javna dela idr.) (iz odgovora št. 37). 
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»Od njih nisem dobila skoraj nobenih uporabnih informacij. Niso upoštevali mojih 

prošenj, na katerih področjih se želim izobraževati, če že, niti od njih nisem dobila 

informacij, ki so bile za mene pomembne« (iz odgovora št. 98). 

 

»Kar pa se tiče zaposlitve, sem informacije izbrskala sama in se tudi brez pomoči 

svetovalne delavke zaposlila« (iz odgovora št. 93). 

 

»Ocena dobro iz moje izkušnje pomeni, da sem dobila odgovore in informacije, ki jih 

predhodno nisem zasledila v drugih virih, kjer sem jih iskala. Zavedam se, da imajo 

uslužbenke ogromno birokratskega dela, a včasih bi komu (tudi meni), prišla prav 

informacija v zvezi z mojim profilom iskalke zaposlitve, ki bi jo svetovalka lahko podala. 

V kolikor bi sama to informacijo imela, bi se ji zahvalila za tako pozorno delo in bi 

morda lahko prišla še do kakšne boljše rešitve in hitrejše zaposlitve« (iz odgovora št. 38). 

 

»Pri informiranju o delih ki so objavljeni preko zavoda zelo dobre toda v okviru 

obveznosti, ki jih ima zavod do brezposelnega. Za dodatne možnosti pa moraš sam 

pridobiti informacije nato pa vzpostaviti sodelovanje z zavodom« (iz odgovora št. 51). 

 

»Lahko bi bilo posredovanih več informacij o možnostih zaposlovanja in nadaljnjega 

izobraževanja oziroma prekvalifikacij« (iz odgovora št. 109). 

 

Samostojno vodenje kariere je storitev, ki zajema pripomočke, s katerimi posameznik 

načrtuje in vodi svojo kariero »V kolikor je brezposelna oseba dovolj zainteresirana za 

zaposlitev in pri iskanju službe aktivna ne vidim razloga, da bi lahko imela slabe izkušnje 

s svetovalnimi delavci na Zavodu RS za zaposlovanje. Mene osebno je svetovalna delavka 

seznanjala le z možnostmi javnih del (razgovori). Kar pa se tiče zaposlitve, sem 

informacije izbrskala sama in se tudi brez pomoči svetovalne delavke zaposlila. Tako je 

bilo tudi pri zaposlitvi preko ESS, kjer mi je svetovalna delavka potem naknadno (ob 

sklenitvi pogodbe) nudila informacije o poteku tega programa (iz odgovora št. 93). V letu 

2014 je ZRSZ (2015) prenovil spletno aplikacijo e-svetovanje in razvil vrsto 

pripomočkov, namenjenih iskalcem zaposlitve in drugim uporabnikom za pomoč pri 

sprejemanju kariernih odločitev in vodenju kariere. Pri delu z dolgotrajno brezposelnimi 

osebami se tako spodbuja uporabo pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo, 

saj rezultati uporabe pripomočkov pomagajo pri uvidu v posameznikovo motivacijo, 
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kompetence, prepričanja. V Kariernih središčih za dolgotrajno brezposelne osebe ZRSZ 

(prav tam) organizira kratke modularne delavnice, ki so namenjene spoznavanju in 

uporabi posameznih pripomočkov. Pogosto pri delu z dolgotrajno brezposelnimi osebami 

svetovalci uporabijo vprašalnik z naslovom »Vaš odnos do zaposlitve«, ki predstavlja 

dobro osnovo za poglobljeno nadaljnje delo. 

 

Če svetovanec z osebnim svetovalcem ugotovi, da za opravljanje dela, potrebuje dodatna 

znanja, mu ZRSZ (2015) omogoča različna usposabljanja in izobraževanja »lahko bi imeli 

ponudbe tečajev, ki niso samo osnovni, ampak kakšne boljše-konkretne tečaje in da bi bili 

le ti brezplačni, saj si ne morem privoščiti nekaj, kar stane« (iz odgovora št. 70). Z 

osebnim svetovalcem določita tudi način sodelovanja z ZRSZ. Pri kariernem svetovanju 

preko zasebnih podjetij pa slednja svetovanca napotijo na ustrezne tečaje, delavnice, 

usposabljanja ipd. »Tako sledijo določenemu postopku, ki ne upošteva specifik 

posameznika in osebo silijo na tečaje, ki je ne zanimajo, nova znanja, ki si jih oseba želi 

pridobiti, pa so jih onemogočena (iz odgovora št. 64). Anketiranci menijo, da so jih 

svetovalci zaposlitve tako motivirali, podajali in predlagali možnosti dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja »Svetovala mi je razne tečaje, katere naj bi še opravila za 

lažjo zaposlitev in me vključevala na razgovore, ki so potekali preko zavoda« (iz 

odgovora št. 62), kot tudi, da niso prisluhnili njihovim željam »Niso upoštevali mojih 

prošenj, na katerih področjih se želim izobraževati, če že, niti od njih nisem dobila 

informacij, ki so bile za mene pomembne« (iz odgovora št. 98) in »Na Zavodu sem iskala 

možnosti dodatnega izobraževanja (tujega jezika) in čeprav sem bila večkrat vpisana na 

seznam kandidatov, nisem nikoli prišla na vrsto« (iz odgovora št. 9). 

 

Iskalec zaposlitve bi pričakoval vsaj svetovanje in programe, ki bi omogočali povečanje 

konkurenčnosti iskalcev zaposlitve, kar pa je v zadnjem času v celoti ukinjeno 

(prekvalifikacije, dokvalifikacije in pridobitev stopnje formalne izobrazbe). Ponujanje 

specializacije kot rešitve za brezposelnost, brez kakršnihkoli poslovnih priložnosti in 

povezav in brez usposabljanja je zelo neodgovorno početje, ki »kandidata« največkrat 

postavi še v finančno nemogoč položaj; z dolgovi, ki jih ne more odplačati, kar pomeni 

osebni stečaj in večletno nesposobnost za delo (iz odgovora št. 41). 

 

Osnovno karierno svetovanje je storitev, s katero ZRSZ zagotavlja brezposelnim 

osebam individualizirano in celovito obravnavo. Prav tako se jih opolnomoči za 
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samostojno in odgovorno iskanje zaposlitve. Storitve osnovnega kariernega svetovanja se 

dopolnjujejo s storitvami v Kariernih središčih, ki so namenjena podpori kandidatom pri 

aktivnemu iskanju zaposlitve, pomoči pri uporabi pripomočkov za samostojno vodenje 

kariere, informiranju in svetovanju. Anketiranec (iz odgovora št. 19) opiše svoje videnje 

in doživljanje kariernega svetovanja. Pove, da je predvsem težava »v tem, da so običajno 

prezasedeni, da bi lahko dobil neko res kvalitetno svetovanje. Prav tako so razni uvodni 

in »motivacijski« seminarji absurdni. Občutek imam, da jih izvajajo samo zato, da so. Na 

takem seminarju nas je bilo okoli 200, bilo smo vsi skupaj od ljudi, ki imajo nedokončano 

osnovno šolo, do ljudi z doktoratom. Verjetno, to ni prav smiselno. Dejstvo je, da si pri 

iskanju zaposlitve prepuščen sam sebi«. 

 

Pri dolgotrajno brezposelnih osebah, pri katerih ZRSZ zazna upad v motivaciji, 

pomanjkanje določenih poklicnih kompetenc ali omejujoča prepričanja in vrednote za 

aktiven vstop na trg dela zagotavljamo tudi storitve poglobljenega kariernega 

svetovanja. Svetovalci za poglobljeno karierno svetovanje pri svojem delu uporabljajo 

različne metode in tehnike ter pripomočke, ki jim pomagajo pri prepoznavi poklicnih 

kompetenc in lastnosti brezposelnih oseb ter s tem priložnost za nadaljnji karierni razvoj. 

S sistematičnim in poglobljenimi svetovalnimi obravnavami brezposelne osebe aktivirajo 

in opolnomočijo za premagovanje nastale situacije. Pri delu z dolgotrajno brezposelnimi 

osebami si pomagajo tudi s psihodiagnostičnimi pripomočki. Anketiranci v svojih 

odgovorih ne sporočajo o poglobljenem kariernem svetovanju. 

 

Razpredelnica 109: Vključitev brezposelnih oseb v poglobljeno karierno svetovanje v letih 2012–2014 

 

Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 

Poglobljeno karierno svetovanje 21.704 19.249 11.254 

Rehabilitacijsko svetovanje 7124 8.199 10.686 

Vir. ZRSZ (2015) 

 

 

Iz Razpredelnice 109 je razvidno, da se je število poglobljenih kariernih svetovanj v 

zadnjih treh letih zaradi usmerjanja velikega števila brezposelnih oseb v skupinske oblike 

dela zmanjšalo iz 21.704 na 11.254 (ZRSZ, 2015). V istem obdobju je število 

rehabilitacijskega svetovanja naraslo, kar ZRSZ (prav tam) pripisuje povečanju potreb 
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brezposelnih oseb po premagovanju zdravstvenih ovir na poti do zaposlitve in iskanju 

priložnosti za pridobitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije.  

 

Rehabilitacijsko svetovanje je oblika poglobljenega kariernega svetovanja, ki je 

namenjeno predvsem ugotavljanju smiselnosti za začetek postopka ter izvajanju postopka 

za ugotavljanje invalidnosti in/ali pravice do zaposlitvene rehabilitacije. Po besedah 

Jereba (1998, str. 179) je »svojevrstna oblika prekvalifikacije oziroma menjave poklica 

zaradi nastale telesne ali duševne prizadetosti delavca«. Brezposelnim osebam, ki se pri 

iskanju zaposlitve srečujejo z zdravstvenimi ovirami za vstop na trg dela ZRSZ (2015) 

nudi zdravstveno zaposlitveno svetovanje kot pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve ali 

kot pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen ukrep APZ s ciljem povečanja 

zaposljivosti posameznika ob upoštevanju zdravstvenih ovir. Poleg izobraževanja in 

usposabljanja po navadi vključuje tudi posebne psihološke in socialne ukrepe. »Svetovalci 

so se znali prilagoditi mojim potrebam in željam, ki so bile specifične« (iz odgovora št. 

22). 

 

»Sem oseba s statusom invalida. V Ljubljani je bilo to za invalide urejeno izredno 

dobro ... Po preselitvi nazaj v Maribor se je začelo zelo tragično. Vedno ko sem na 

zavodu imela intervju s svetovalko je ni bilo in naslovili so me na naslednja vrata. Spet 

nova svetovalka tako ni imela časa, ali pa mi je rekla naj pogledam na spletne strani ali 

naj vprašam na socialnem. Vsa moja vprašanja pa so bila povezana z zaposlitveno 

rehabilitacijo in usposabljanjem na delovnem mestu. Zgodilo se mi je tudi da oseba 

zaposlena na zavodu ni natančno prebrala pogojev dobila sem zaposlitev, ki pa sem jo 

izgubila zaradi neizpolnjevanja pogojev na razpisu. Tudi V OS Maribor bi lahko imeli 

specializiranega svetovalca za svetovanje osebam s posebnimi potrebami« (iz odgovora 

št. 44). ZRSZ (prav tam) storitev zagotavlja s pomočjo izbranih izvajalcev ZRSZ - 

zdravniki specialisti medicine dela in specialisti psihiatrije, vendar, kot je razvidno iz 

odgovora anketiranca se ta storitev ne izvaja enako na vseh območnih službah ZRSZ v 

Sloveniji.  

 

Učenje veščin vodenja kariere je storitev, ki vključuje različne skupinske oblike 

pridobivanja veščin za spoznavanje lastnih interesov in kompetenc, možnosti in 

priložnosti v okolju ter učenja odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev 
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»sodelovanje pri Klubu iskalcev zaposlitve (3 mesece, 4 ure na dan) - Premalo informacij 

od referentov na zavodu za zaposlovanje« (iz odgovora št. 29). 

 

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela so 

bile leta 2011 izbranim izvajalcem dodeljene koncesije za opravljanje storitve 

vseživljenjske karierne orientacije za obdobje treh let. V sklopu treh delavnic: »Kariera 

po 50«, »Svetovalnica« in »Učinkovit vstop na trg dela« je bila za starejše dolgotrajno 

brezposelne osebe, najučinkovitejša delavnica »Svetovalnica«. Delavnica z imenom 

Svetovalnica traja 8 tednov in udeležencem nudi učinkovite strategije reševanja 

problemov, vaje za izboljšanje komunikacijskih veščin in veščin iskanja zaposlitve, 

pomoč pri oblikovanju individualnih zaposlitvenih ali kariernih načrtov ter podporo 

strokovnjaka pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Dobre rezultate pri delu z dolgotrajno 

brezposelnimi osebami kažejo tudi ostale delavnice, ki jih izvajajo svetovalci Zavoda, in 

sicer: Skupinske oblike svetovanja imenovana SOS, delavnica Drugače in delavnica 

Zaposlitev kot prednost. 

 

 

5.4.2 Doživljanje in ocena pridobljenih znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti 

v času usposabljanja na delovnem mestu 

 

Povečanje zaposlitvenih možnosti 
Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

1 Ž Povečanje zaposlitvenih možnosti, grajenje samozavesti, delovne izkušnje. 

3 Ž Licence, ki sem jih z usposabljanjem pridobila, mi koristijo, saj sem sedaj 

zaposlena za določen čas in kot mentorica sodelujem in izvajam te izobraževalne 

programe. 

21 Ž Spoznala sem nov segment dela, če bi imela možnost ali finančno podporo bi z 

veseljem dopolnila izobrazbo v smeri oblikovanja, krajinske arhitekture ali trženja. 

24 Ž Delo je bilo zelo umetniško specifično, zato mi znanja pridobljena na tem področju 

pomagajo ob moji formalni izobrazbi razširiti možnosti nadaljnje zaposlitve. Prav 

tako je bilo delo povezano z organizacijo različnih subjektov v zavodu, vodenjem 

in usmerjanjem le teh, kar mi je pomagalo do dodatnih potrebnih izkušenj za delo 

voditelja v timu. 

26 M Možnost znanj, ki mi lahko koristijo tudi pri drugi zaposlitvi. 

40 Ž Zaposlila sem se v NVO. 

51 Ž Spoznavanje dela v organizaciji, uvajanje v delo, morebitna možnost za 

nadaljevanje dela oz. pridobivanje dela v nadaljevanju. 

53 Ž Za aktivno zaposlitev in produktivnost na delovnem mestu so znanja pridobljena v 

postopku usposabljanja nujno potrebna, da se po končanem usposabljanju lahko z 

vsem potrebnim znanjem aktivno takoj pristopi k delu. Usposabljanje omogoča, da 

se delodajalec in iskalec zaposlitve bolj podrobno spoznata, da delodajalec ugotovi 

morebitne dodatne potenciale iskalca zaposlitve, ki bi lahko koristno prispevali k 
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razvoju podjetja. Na ta način se omogoči trdnejša in trajnejša zaposlitev na dolgi 

rok. 

72 M Znanja lahko uporabim v bodoče v vsakršni tovrstni dejavnosti, prav tako v 

samozaposlitvi. 

73 Ž Danes sem zaposlena in družbenik v podjetju. 

75 M Med usposabljanjem na delovnem mestu sem pridobil veliko znanja in veščin, ki 

mi bodo koristila tudi v bodoče. Prav tako sem spoznal veliko ljudi, ki se ukvarjajo 

z sorodnimi dejavnostmi, kar mi je povečalo zaposlitvene možnosti. 

88 M Najbolj dragocena je pridobitev prepotrebnih delovnih izkušenj in znanj. 

Delodajalec je spoznal moje kvalitete in to mi pomaga pri nadaljnji karieri. 

94 Ž Mnogo več znanja kot je bilo pred usposabljanjem, posledično tudi večje možnosti 

za zaposlitev. 

101 Ž Nadgradila sem svoja formalna znanja, razširila socialno mrežo. 

103 Ž Pri zaposlitvenih možnostih. 

104 M Razširila se je paleta mojega znanja in pridobljenih izkušenj in to mi bo v korist pri 

iskanju nadaljnje zaposlitve! 

105 Ž Razširila se je paleta mojih zanj in izkušenj, ki mi bodo v življenju in pri novi 

zaposlitvi koristila! 

   

Korist pridobljenih znanj, veščin in sposobnosti v času 

usposabljanja na delovnem mestu pri vsakodnevnem opravljanju dela 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

4 M S pomočjo teh sem lahko uspešno opravljal delovne naloge. 

5 Ž Dodatno sem se usposobila za dela, katera sem nato uspešno še naprej opravljala. 

6 M Pridobil sem si nova znanja iz izkušnje. 

9 Ž Pridobljena znanja in sposobnosti pridobljene v času usposabljanja so mi veliko 

koristila tudi pri nadaljnjem delu. 

10 Ž Izobraževanja, ki sem jih obiskovala so mi zelo pomagala v bibliotekarski stroki. 

12 Ž Projektno vodenje mi je veliko pripomoglo, saj sedaj opravljam delo projektne 

vodje. 

19 Ž Bolj podrobno sem se seznanila s konkretnim delom, kar mi je zelo koristilo pri 

zaposlitvi. 

20 M Glede na naravo dela so bila pridobljena znanja poleg seveda samega osnovnega 

dela potrebna in so še vedno. 

22 Ž Bolje sme lahko vodila organizacijo. 

23 Ž Še vedno mi koristijo, saj zaradi osvojenih znanj je delo iz dneva v dan bolj 

strokovno in brez teh znanj bi nas konkurenca in trg pojedla 

25 M Koristila so mi pri vsakodnevnem opravljanju svojega dela. 

37 M Več znanja imaš, lažje, bolj kvaliteto in hitreje opraviš dano nalogo. 

45 Ž Strokovno sem se izpopolnila na področju dela, ki ga opravljam; zato delo 

opravljam bolj strokovno in lažje in učinkovito 

46 Ž Služila so kot osnova za nadaljnje opravljanje dela. 

48 M Vsako pridobljeno znanje sem konkretno rabil in uporabljal pri delu. 

52 Ž Lažje opravljanje dela. 

54 Ž Imam delo z računalnikom in potrebujem razna znanja s tega področja. 

65 Ž Kot priprava na delo v času zaposlitve. 

66 M Koristne za izdelavo konkretnih produktov v tem podjetju. 

67 Ž Ročne spretnosti in veščine. 

69 Ž Delo sem lahko opravila hitreje in bolj kvalitetno. 

76 Ž Uvedla sem se v konkretno delo, ki sem ga opravljala v nadaljevanju pri istem 

delodajalcu. 

83 Ž Pridobljena znanja so mi kasneje koristila pri opravljanju dela pri istem 

delodajalcu. 
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100 Ž Vedeti in znati več je vedno koristno. 

102 Ž Večja samostojnost pri delu. Znanje kako si organizirati delo in kako ga opraviti v 

roku. 

108 Ž Zaradi teh znanj lahko danes nemoteno opravljam svoje delo. 

109 Ž Na podlagi teh izkušenj sem pridobila veliko znanj, ki so mi koristila pri nadaljnji 

zaposlitvi. 

   

Konkretno pridobljena znanja, sposobnosti in veščine 

v času usposabljanja na delovnem mestu 

Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

7 Ž Konkurenčnost, samopodoba, retorika. 

13 Ž Pridobila dodatne izkušnje na področju dela z mladimi. 

15 M Lažje upravljanje z računalnikom, hitrejše delo z internetom, lahko sem opravljal 

več del vzporedno, izboljšanje komunikativnih sposobnosti, ... 

16 M V komunikaciji z ljudmi, ki so prihajali v organizacijo 

17 Ž Predvsem sem obnovila vsa znanja s področja dela nepremičninskega agenta. 

18 Ž Pridobljena znanja so se nanašala na uporabo spletne aplikacije, ki je namenjena 

poročanju za določene projekte. 

33 Ž Spoznala sem se z delovnim mestom in okoljem (gre za tesno povezano ruralno 

področje). 

34 M Koristila so mi pri izvajanju izobraževanj (retorika, vodenje). 

42 Ž Spoznala veliko novih reči, ljudi, vedenjskih vzorcev, komunikacije. Obenem sem 

izvedela tudi veliko novega o našem kraju, zgodovini, posebnostih ... in sedaj 

veliko lažje govorim in svetujem o tem ... 

43 Ž Pridobitev dodatnih kompetenc. 

44 Ž Na delovnem mestu sem pridobila osnovno in napredno znanje Worda in Excela 

kar še danes uporabljam dnevno. Pri delu sem spoznala tudi osnove knjigovodstva, 

prodaje in pisanja ponudb. Prav tako spretnosti komuniciranja in osnove etike pri 

delu v dnevnem centru za starejše ter še mnogo drugih uporabnih znanj. 

49 Ž Seznanila sem se z načinom delovanja nevladne organizacije. Spoznala kako deluje 

nevladni sektor, se naučila pisati prijave na projektne razpise. Mislim, da mi bodo 

ta znanja lahko koristila v prihodnje, če ne na delovnem mestu pa vsaj kot vrstica 

več v življenjepisu. 

52 Ž Zelo malo, sama sem kreativna oseba, ki si upam prevzeti nove izzive, zato sem 

osvojila določena računalniška znanja (zahtevnejša), pisanje PR člankov, vodenje 

prireditev. 

56 Ž Delo s čebelami je zelo raznoliko, znanje ki se za to delo uporablja, pa si lahko 

pridobiš bolj z delom in ne tako s teorijo. Tudi delo s skupinami in predstavitve na 

sejmih se zelo razlikuje od dela prodajalca. Za peko medenjakov, izdelovanje sveč 

iz čebeljega voska ni potrebno mnogo znanja, včasih je kar zabavno. Za delo s 

skupinami je potrebna komunikativnost, pogum in potrpljenje. 

60 Ž Pri prejemu gotovine od stranke je potrebno sproti preverjati pristnost in 

primernost gotovine. 

61 Ž Lažja in boljša preglednost nad finančnim poslovanjem. 

68 Ž Precej, sem vodila delavnice učenja angleščine, z znanji računalništva sem si 

pomagala pri javnih razpisih. 

74 Ž Pri poslovnem komuniciranju, nove povezave z ljudmi. 

79 M Ker je to bila tudi moja prva zaposlitev sem spoznal veliko novega o takem delu na 

splošno, izpopolnil pa sem tudi svoje znanje v delu s posameznimi računalniškimi 

programi in v interakciji z ljudmi. Prav gotovo sem pridobil številne izkušnje s 

področja izvedbe projektov in nekoliko izpopolnil tudi svoje znanje tujega jezika, 

saj je določena komunikacija potekala tudi s tujino. 

82 Ž Pridobila sem ustrezna dodatna znanja za boljše upravljanje in koordinacijo 

programa, komunikacijo s ključnimi akterji, pridobivanje finančnih sredstev za 

program in svojo plačo itd. 
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85 M Naučil sem se boljše komunikacije z ljudmi, timskega dela in se na splošno 

seznanil s projektnim delom. Ravno tako sem utrdil svoje znanje računalništva v 

posameznih programih in izboljšal znanje angleškega jezika. 

87 Ž Zaradi boljšega znanja računalništva, ki sem ga potrebovala pri zaposlitvi, ter 

tujega jezika, ki se vedno bolj uporablja. 

92 M Pri sodelovanju na projektih sem dobro osvojil delo z računalniki in najbolj 

razširjenimi programi. Izboljšalo se je znanje angleščine. Zaradi tega sem lahko 

pripravljal boljše projekte, ki so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam. 

95 M Spoznal sem delo s turisti. 

96 Ž V trgovini sem spoznala kakšne stranke prihajajo k našim prodajalcem, kako se z 

njimi komunicira, se jim približa in podobno. Računalniške veščine pa so nujno 

znanje tako pri vsakodnevni uporabi računalnika, kot tudi pri delu na različnih 

področjih. Gre predvsem za urejevanje besedila, oblikovanje oglasov, 

promocijskega materiala, načrtovanje in obdelava anket in podobno. 

97 Ž Boljše poznavanje dela organizacije prireditev, boljše poznavanje računalniških 

znanj in urejanja spletne strani, boljše poznavanje dela na mednarodnih razpisih. 

98 Ž Izobraževala sem se izven organizacije, v kateri je potekalo usposabljanje. 

Koristilo mi je zaradi širše stopnje sporazumevanja in razumevanja ljudi, ki so 

sami jezikovno visoko izobraženi in se včasih namesto v materne izražajo v tujem 

jeziku. Predvsem pa mi pridobljena znanja koristijo, ker dajejo večjo svobodo in 

manevrski prostor delovanja. 

110 Ž Pridobila sem dodatna računalniška znanja 

   

Negativen odnos brezposelne osebe do usposabljanja na delovnem mestu 
Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

14 M Trenutno sem brezposeln zato dodatnih znanj ne morem koristiti. 

29 Ž Mi niso 

35 M Nisem si pridobil drugih formalnih znanj. 

41 M Bolj malo, dejansko gre za delovni preizkus (poizkusna doba, ki je za 

potencialnega delodajalca brezplačna), ki ima vpliv samo pri zaposlitvi pri istem 

delodajalcu, drugje je to enako nič. 

70 M Skoraj, da nič. Bral sem knjigo, ki sem jo moral, izdeloval adreme in kontaktiral 

stranke. Edino kar je bilo pozitivnega, da sem opravil tečaj 1. stopnje za mentorja 

mladine in s tem pridobil certifikat. 

84 Ž Glede no to, da sem spet brezposelna, mi niso ne vem kako koristila. 

107 Ž Če pa nisem imela časa za njih. 

   

Osebna rast brezposelne osebe v času usposabljanja na delovnem mestu 
Zap. 

št. 

 

Spol 

 

Ključne izjave 

31 Ž Šla sem čez enega od programov, ki jih podjetje nudi. Absolutno sem se bolje 

spoznala, tako da sem tudi ciljno bolje usmerjena, sem močnejša pri obvladovanju 

stresa, predvsem pa razmišljam bolj pozitivno in vem, da je usoda v mojih rokah in 

da sem sama odgovorna za potek mojega življenja. Na delovnem mestu sem imela 

od tega največjo korist pri vzpostavljanju odnosov s potencialnimi strankami. 

39 M Vključil sem se v delovni tim kot polnopravni član. 

47 Ž Izobraževanje v Šoli zavedanja mi je precej pomagalo pri izvedbi projekta in 

povečalo možnosti za izvajanje drugih programov, ki se izvajajo v podjetju. Prav 

tako sem skozi izobraževanje pridobila dodatna znanja o sebi in o opravljanju dela, 

ki me radosti. 

59 M Zelo! Na kratko lahko rečem, da sem ogromno pridobil na vseh področjih osmih 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. 

106 M Boljši občutki - spretnosti pri snemanju in montaži filmov. 
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5.4.2.1 Interpretacija ocene in mnenja anketirancev o pridobljenih znanjih, 

sposobnostih, veščinah ter spretnostih v času usposabljanja na delovnem 

mestu 

 

 

Doživljanje in oceno pridobljenih znanj, sposobnosti, veščin ter spretnosti, v času 

usposabljanja na delovnem mestu smo preverjali v obliki odprtega vprašanja: »Prosim 

vas, opišite, kako so vam pridobljena znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti, 

pridobljene v času usposabljanja na delovnem mestu koristila«. Hkrati pa smo preverjali 

pridobljene kompetence, socialno vključenost in širitev socialne mreže pri dolgotrajno 

brezposelnih osebah. Tudi na to odprto vprašanje so anketiranci odgovarjali v poljubnem 

obsegu. Od skupnega števila anketirancev (113) je na vprašanje odgovorilo 84 

anketirancev ali 74,3 %. Od tega je bilo 77 udeležencev ali 91,1 % zadovoljnih in 7 

udeležencev ali 8,3 % nezadovoljnih z usposabljanjem na delovnem mestu. V svojih 

odgovorih je 16 anketirancev ali 14,1 % od skupnega števila odgovorov, meni, da je 

usposabljanje na delovnem mestu prispevalo k povečanju možnosti zaposlitve, o 

ustreznosti usposabljanja glede na opravljanje dela sporoča 27 anketirancev ali 23,9 %, 

sicer pa o konkretno pridobljenih znanjih, sposobnostih, veščinah in spretnostih poroča 28 

anketirancev ali 24,7 %. O osebnosti rasti in boljšem počutju v času usposabljanja na 

delovnem mestu poroča 5 anketirancev ali 4,4 %. 

 

Cilj usposabljanja na delovnem mestu je bil izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih 

oseb po zaključenem usposabljanju in povečati konkurenčnost vključenih oseb na trgu 

dela. Za anketirance usposabljanje na delovnem mestu pomeni »Povečanje zaposlitvenih 

možnosti, grajenje samozavesti, delovne izkušnje« (iz odgovora št. 1). 

 

Znanja lahko uporabim v bodoče v vsakršni tovrstni dejavnosti, prav tako v 

samozaposlitvi« (iz odgovora št. 72). 

 

»Najbolj dragocena je pridobitev prepotrebnih delovnih izkušenj in znanj. Delodajalec je 

spoznal moje kvalitete in to mi pomaga pri nadaljnji karieri« (iz odgovora št. 88). 

 

»Razširila se je paleta mojega znanja in pridobljenih izkušenj in to mi bo v korist pri 

iskanju nadaljnje zaposlitve« (iz odgovora št. 104). 
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Usposabljanje na delovnem mestu je bilo namenjeno pridobivanju in krepitvi sposobnosti, 

znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne 

izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. V tem času so imeli anketiranci možnost, 

da svoja znanja, veščine in usposobljenost prilagodijo in dogradijo glede na dejanske 

potrebe posameznih delovnih mest pri delodajalcih. V svojih odgovorih izpostavijo 

predvsem pridobljena znanja iz komunikacije in retorike, tujega jezika, računalniška 

znanja kot so, napredno znanje Worda in Excela, dela z mladimi in starejšimi, vodenje 

tima, znanja iz knjigovodstva in računovodstva, specifična znanja kot so zgodovina 

krajev, čebelarstvo ...  

 

»Lažje upravljanje z računalnikom, hitrejše delo z internetom, lahko sem opravljal več 

del vzporedno, izboljšanje komunikativnih sposobnosti« (iz odgovora št. 13). 

 

»Spoznala veliko novih reči, ljudi, vedenjskih vzorcev, komunikacije. Obenem sem 

izvedela tudi veliko novega o našem kraju, zgodovini, posebnostih ... in sedaj veliko lažje 

govorim in svetujem o tem« (iz odgovora št. 42). 

 

»Na delovnem mestu sem pridobila osnovno in napredno znanje Worda in Excela kar še 

danes uporabljam dnevno. Pri delu sem spoznala tudi osnove knjigovodstva, prodaje in 

pisanja ponudb. Prav tako spretnosti komuniciranja in osnove etike pri delu v dnevnem 

centru za starejše ter še mnogo drugih uporabnih znanj« (iz odgovora št. 44). 

 

»Seznanila sem se z načinom delovanja nevladne organizacije. Spoznala kako deluje 

nevladni sektor, se naučila pisati prijave na projektne razpise. Mislim, da mi bodo ta 

znanja lahko koristila v prihodnje, če ne na delovnem mestu pa vsaj kot vrstica več v 

življenjepis« (iz odgovora št. 49). 

 

»Delo s čebelami je zelo raznoliko, znanje ki se za to delo uporablja, pa si lahko pridobiš 

bolj z delom in ne tako s teorijo. Tudi delo s skupinami in predstavitve na sejmih se zelo 

razlikuje od dela prodajalca. Za peko medenjakov, izdelovanje sveč iz čebeljega voska ni 

potrebno mnogo znanja, včasih je kar zabavno. Za delo s skupinami je potrebna 

komunikativnost, pogum in potrpljenje« (iz odgovora št. 56). 
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»Ker je to bila tudi moja prva zaposlitev sem spoznal veliko novega o takem delu na 

splošno, izpopolnil pa sem tudi svoje znanje v delu s posameznimi računalniškimi 

programi in v interakciji z ljudmi. Prav gotovo sem pridobil številne izkušnje s področja 

izvedbe projektov in nekoliko izpopolnil tudi svoje znanje tujega jezika, saj je določena 

komunikacija potekala tudi s tujino« (iz odgovora št. 79). 

 

Dodana vrednost programa se kaže v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti 

vključenih oseb do odgovornega reševanja svoje zaposlitvene situacije s pomočjo na novo 

pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, pridobljenih veščin za 

aktivno iskanje zaposlitve, širjenja socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo 

zaposlitvene možnosti »Šla sem čez enega od programov, ki jih podjetje nudi. Absolutno 

sem se bolje spoznala, tako da sem tudi ciljno bolje usmerjena, sem močnejša pri 

obvladovanju stresa, predvsem pa razmišljam bolj pozitivno in vem, da je usoda v mojih 

rokah in da sem sama odgovorna za potek mojega življenja. Na delovnem mestu sem 

imela od tega največjo korist pri vzpostavljanju odnosov s potencialnimi strankam« (iz 

odgovora št. 31). 

 

Poleg usposabljanja na delovnem mestu, ki je del nekega programa, kot je bilo v našem 

primeru, ZRSZ v okviru Ukrepa »Usposabljanje in izobraževanje«, izvaja tudi program 

»Usposabljanje na delovnem mestu« (v nadaljevanju: UDM). Program od leta 1991 izvaja 

ZRSZ z različnimi modifikacijami glede na potrebe delodajalcev, ciljne skupine 

udeležencev, možnosti financiranja in druge okoliščine. Po podatkih ZRSZ (Mrzlikar, 

Šeško in Cerar, 2015) je bilo v ukrep UDM od leta 2009 do 2014 vključenih več kot 

25.600, od tega je bilo največ vključenih v letu 2011, in sicer 6.206 brezposelnih oseb in 

najmanj v letu 2012, ko je bilo 1.779 vključitev. Med vključenimi v ta ukrep je bilo več 

žensk kot moških, kar sledi kazalnikom ESS, ki določajo najmanj 55 % vključenih žensk; 

njihov delež v povprečju v teh letih znaša 57,3 %. Najvišji delež žensk ZRSZ (prav tam) 

beleži v letu 2009, ko je bilo med vključenimi kar 63,8 % žensk, najnižji pa v letu 2011, 

ko je bilo med vključenimi še vedno več kot polovica žensk (53,1 %). V tem obdobju se 

je v program UDM vključilo 12.800 mladih oseb, starih do 29 let, kar predstavlja 50 % 

vseh vključenih. Med vključenimi je bilo največ mladih v letu 2014 (56,5 %), najmanj pa 

v letu 2012 (37,9 %). Med vključenimi je bilo v teh letih 28,3 % oseb starih 30 do 39 let, 

15,7 % 40 do 49 let in 6 % starih 50 let ali več. Dolgotrajno brezposelnih oseb vključenih 

v program UDM je bilo 29,8 %, sledijo osebe s trajanjem brezposelnosti 3 do 5 mesecev 
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v deležu 23,1 %, osebe s trajanjem brezposelnosti 6 do 8 mesecev v deležu 22,0 %, tiste s 

trajanjem 9 do 11 mesecev (13,4 %), med vključenimi je bilo najmanj tistih s trajanjem 

brezposelnosti do 2 mesecev (11,8 %). Najpogosteje zastopano skupino po strukturi 

izobrazbe predstavljajo osebe s peto ravnjo izobrazbe (35,9 %), sledijo osebe s tretjo in 

četrto ravnjo izobrazbe (26,8 %), potem tiste s šesto ravnjo ali več (24,3 %), najmanj pa je 

oseb, ki imajo le osnovnošolsko izobrazbo (13,0 %). 

 

 

Slika 50: Usposabljanje na delovnem mestu 

Vir: Mrzlikar idr. (2015) 

 

 

Po podatkih ZRSZ (Mrzlikar idr., 2015) je večina delodajalcev, s katerimi je ZRSZ 

sodeloval, malih delodajalcev. Prevladujejo organizacijske oblike d.o.o. (52 %) in s.p. ter 

samostojni poklici. Med pomembne partnerje pri izvajanju UDM, po podatkih ZRSZ 

(prav tam), prištevajo vse oblike nevladnih organizacij ter tudi javne sklade, javne 

zavode, upravne enote, občine, kar potrjuje tudi naša raziskava. V letih 2009–2014 je bilo 

največ vključitev v program UDM pri delodajalcih iz predelovalnih dejavnosti (23,2 %), 

sledijo trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (15,8 %) ter strokovne, 

znanstvene in tehnične dejavnosti (11,4 %), pri ostalih dejavnostih je delež od 0,2 do 

7,8 %. 
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Slika 51: Oblike poslovnih subjektov 

Vir: Mrzlikar idr. (2015) 

 

 

Uspešnost programa UDM, ZRSZ (Mrzlikar idr., 2015) meri z izhodi v zaposlitev v 180 

dneh ter po 1 letu po koncu usposabljanj. Podatke o vključenih osebah ZRSZ primerja s 

podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Po 

podatkih ZRSZ (prav tam) je delež izhodov v zaposlitev po 1 letu nekoliko višji kot po 6 

mesecih, vendar se večina oseb zaposli v pol leta po zaključku usposabljanja.  

 

 

 

Slika 52: Delež izhodov v zaposlitev 

Vir: Mrzlikar idr. (2015) 



Empirični del 

Doktorska disertacija Stran 227 

Mrzlikar idr. (2015) izpostavljajo, da izhodi v zaposlitev v roku enega leta po zaključku 

usposabljanj dosegajo ali presegajo 70 %, razen v letu 2012. Delni podatki za leto 2014 

kažejo, da je delež izhodov v zaposlitev 73,3 %. Najvišji delež izhodov v zaposlitev v 

roku 1 leta je bil dosežen leta 2010, ko je bil delež izhodov 77,9 %. Izhodi v zaposlitev v 

roku 180 dni od zaključka usposabljanja kažejo podobna nihanja, v vseh letih, razen v 

letu 2012, ko je bil delež izhodov 58,6 %, se je zaposlilo več kot 60 % vključenih oseb. 

Čeprav ženske pri vključevanju v program za 10 % presegajo delež moških, pri moških 

ZRSZ beleži višji delež izhodov v zaposlitev kot pri ženskah. V povprečju se je v teh letih 

v 180 dneh po zaključku zaposlilo 66,8 % moških vključenih v UDM in 60,8 % 

vključenih žensk. Mrzlikar idr. (2015) ugotavljajo, da se najbolje zaposlujejo osebe v 

starosti do 29 let (64,1 %), s 63,3 % ne zaostajajo dosti osebe stare 30 do 39 let in osebe 

stare 40 do 49 let (63,1 %). Nekoliko nižji delež izhodov v zaposlitev ZRSZ beležim pri 

osebah v starostni skupini 50 let ali več (58,0 %), ki pa se v zadnjih letih povečuje in je 

od leta 2012 poskočil za 12,2 odstotni točki s 50 % na 62,2 %. 

 

Pri trajanju brezposelnosti prednjačijo osebe s trajanjem brezposelnosti do 2 mesecev, s 

podaljševanjem trajanja brezposelnosti se niža tudi delež izhodov v zaposlitev. Pri 

trajanju brezposelnosti od 3 do 5 mesecev delež izhodov v zaposlitev znaša 70,4 %, v 

skupini 6 do 8 mesecev 64,8 %, v skupini 9 do 11 mesecev 60,8 %, pri dolgotrajno 

brezposelnih ta delež znaša 54,0 %. 

 

Najvišji delež izhodov v zaposlitev po trajanju brezposelnosti je bil leta 2012 pri osebah, 

prijavljenih v evidenco brezposelnih oseb med 0 in 2 meseca. Ker pa je to tudi obdobje, v 

katerem se osebe najbolj zaposlujejo tudi brez ukrepov aktivne politike zaposlovanja, se 

od 15. 5. 2012 lahko vključujejo le osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 3 

mesece.  

 

Glede na izobrazbo se najbolje zaposlujejo osebe s 3 in 4 ravnjo izobrazbe (67,6 %), 

sledijo osebe z osnovnošolsko izobrazbo (63,9 %). Nekoliko bolje kot osebe s 5 ravnjo 

izobrazbe (60,8 %) se zaposlujejo osebe s 6 ravnjo izobrazbe ali več (62,2 %). 
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6 RAZPRAVA 

 

 

Dogajanje na trgu delovne sile je za vsako državo, seveda tudi za njeno vlado, izredno 

pomembno, saj je povezano s pomenom človeških virov pri gospodarskem razvoju 

države, kot tudi pri izboljševanju socialne varnosti prebivalstva (Glazer in Halz, 2002). 

Strinjamo se s Svetlikom in Batič (2002), ki poudarjata, da država ne prevzema 

odgovornosti, da vsakomur zagotovi delo, pač pa, da vsakomur pomaga izboljšati 

možnosti za zaposlitev, zato smo v raziskavi želeli preveriti dejanske možnosti za 

zaposlitev, ki jih ponuja država v okviru politike zaposlovanja, in sicer tistim, ki so v 

neenakopravnem položaju na trgu delovne sile. Preverjali smo nekatere ukrepe države, 

kot so storitve na trgu dela, v okviru katere smo izpostavili vseživljenjsko karierno 

orientacijo in aktivno politiko zaposlovanja. Preverjali smo tudi pomembnost 

usposabljanja na delovnem mestu dolgotrajno brezposelnih oseb, možnost in vključitev v 

subvencionirano zaposlitev, razvidnost in dostopnost do informacij o trgu delovne sile ter 

povezovanje iskalcev zaposlitve z delodajalci. V raziskavi smo prvotno predvideli 

kvantitativno metodologijo, vendar se je izkazalo, da lahko delno uporabimo tudi 

kvalitativno metodologijo z vsebinsko analizo odprtih vprašanj, ki smo jih predvideli v 

anketnem vprašalniku. V okviru odprtih vprašanj so imeli anketiranci možnost utemeljiti 

svoje odgovore na vprašanja, ki so se nanašala predvsem na strokovno pomoč oziroma 

doživljanje in zadovoljstvo svetovalnega dela na ZRSZ in odnos svetovalcev zaposlitve 

na ZRSZ, kot tudi na pridobitev kompetenc, socialno vključenost in socialno mrežo.  

 

Program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010« je bil 

eden izmed programov v okviru APZ, v okviru katerega se je subvencionirala zaposlitev 

brezposelnih oseb. Za razliko od drugih APZ programov so lahko na javni razpis 

kandidirali tako tržni kot tudi netržni delodajalci s svojimi inovativnimi/novimi/pilotnimi 

projekti. V okviru projekta so morali delodajalci ustvarili nova delovna mesta, projekt pa 

je moral imeti določeno družbeno koristno noto (zmanjševanje socialnih tveganj, krepitev 

vseh oblik varnosti, razvoj podeželja, ohranjanje kulturne dediščine itd.). Namen projekta 

je bil izboljšanje komunikacijskih in socialnih veščin, zaposlitvenih možnosti, 

odpravljanje ovir pri iskanju zaposlitve, pridobivanje dodatnih znanj, veščin, spretnosti ali 

delovnih izkušenj, pa tudi veščin vodenja kariere in zagotavljanje strokovne pomoči pri 
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vodenju kariere. Program je bil sestavljen iz dveh delov, usposabljanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve. 

 

V okviru raziskave smo želeli, med ostalim preveriti socialno integracijo in razvoj 

negativnih psihosocialnih posledic pri dolgotrajno brezposelnih osebah. Pri tem smo 

upoštevali starost, spol, vrsto in raven izobrazbe, pomanjkljiva ali neaktualna znanja in 

veščine, glede na dlje časa trajajoče delovne neaktivnosti in razvejanost socialne mreže. 

Vsi ti navedeni dejavniki zagotovo vplivajo na konkurenčnost na trgu dela in čas trajanja 

brezposelnosti. Predvidevali smo, da tako na le-te kot tudi na identiteto vpliva doživljanje 

in pomembnost dela oziroma zaposlitve ter čas prijave v evidenco brezposelnih oseb na 

ZRSZ, zato smo s hipotezo 1 predvidevali, da »Čim daljši čas je oseba brezposelna 

oziroma prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, večja je možnost manjšega občutka 

lastnega nadzora nad življenjem in večje so negativne psihosocialne posledice«. Beck 

(2001) meni, da zaradi generalizacije brezposelnosti in procesnega nastanka trajne 

brezposelnosti posameznik počasi internalizira zunanje vzroke in transformira sistemske 

probleme v notranji poraz, kar Ule (2000) pojasnjuje s teorijo naučene nemoči, ki se je 

posameznik nauči. Tako je posameznik prepričan, da njegovo vedenje ne vpliva na izid 

ali rezultate (Reyes, 2011), torej je posledica dogodkov, ki jih ni zmogel obvladati 

(Seligman, 1992), kar vpliva na doživljanje samega sebe oziroma samopodobo. Številne 

raziskave kažejo, da brezposelnost pušča dolgotrajnejše posledice na psihični strukturi 

osebnosti. Pojavijo se občutek tesnobe, apatija, obup, slabo počutje, slabše duševno 

zdravje, kar lahko vodi v depresijo in povečuje stopnjo samomorilnosti ter poskusov 

samomora. Spremembe se kažejo v nizki samopodobi, izgubi samozaupanja in 

samospoštovanja itd. Izsledki raziskav kažejo, da obstaja realna povezanost med 

brezposelnostjo in težavami z zdravjem, kajti brezposelnost vpliva na kvaliteto fizičnega 

in duševnega zdravja ljudi (Rapuš Pavel, 2005a; Kirbiš in Flere, 2011).  

 

Pri našem vzorcu ugotavljamo vpliv brezposelnosti na identiteto oziroma samopodobo 

posameznika v povezavi z družbenim statusom oziroma njegovim položajem na 

hierarhični družbeni lestvici. Glede na sodobne družbene vrednote, kot so samostojnost, 

materialne dobrine, življenjske priložnosti, moči, privilegiji, ugled in vpliv v družbi, so se 

naša predvidevanja v raziskavi potrdila predvsem pri kategoriji »status« in »ugled«, kar 

potrjuje tudi izjava anketiranke »da mi je nerodno naglas povedati da sem prijavljena na 

zavodu in tudi, da mi je neugodno prositi za pomoč na socialni« (iz odgovora št. 21). 
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Za razumevanje doživljanja brezposelnosti in umeščenosti v družbeni kontekst 

dolgotrajno brezposelnih oseb oziroma kategoriji »status« in »ugled«, se naslonimo tudi 

na Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja in nekatere teorije kariernega razvoja. V 

naši raziskavi je bilo vključenih največ brezposelnih oseb starih od 30 do 40 let, sledili sta 

starostni skupini oseb starih od 25 do 30 let ter skupina oseb starih od 40 do 50 let. 

Izstopajo anketiranci stari 31 let, polovica anketirancev pa je bila starih 34 let ali manj. 

Povprečna starost anketirancev je bila dobrih 37 let. Erikson (v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) obdobje med 22–24 in 40–45 letom pojmuje kot zgodnjo odraslost. 

Meni, da psihosocialna kriza, ki se v tem obdobju razvije, nastane po eni strani zaradi 

močne težnje po intimnosti, pripravljenosti deliti si in vzajemno usmerjati vse pomembne 

vidike življenja z drugo osebo in po drugi strani zaradi antagonizmov, ki se pojavljajo 

med različnima partnerjema. Pri ljudeh, ki psihosocialno krizo intimnosti, nasproti 

izolaciji, razrešijo v smeri negativnega pola, pride do izolacije, izdvojenosti iz 

medsebojnega odnosa, pri tistih, ki pa jo pozitivno razrešijo, se razvije nova moč ega 

oziroma ljubezen. O specifični ustrezni karieri pa se odločajo šele v obdobju stabilizacije, 

meni Super (v Lapajne, 1997), približno med 25. in 35. letom ali v fazi specifikacije po 

Ginzbergu (Lapajne v Niklanović, 1997; Brančić, 1986), v kateri posameznik izbere 

pozicijo ali se poklicno specializira. V drugi polovici zgodnje odraslosti, ki jo Super (prav 

tam) imenuje konsolidacija, ti težijo k napredovanju v specifični delovni karieri in 

doseganju višjega poklicnega položaja.  

 

Glede na fazo psihosocialnega in kariernega razvoja dolgotrajno brezposelnih oseb v naši 

raziskavi, ugotavljamo, da razlogi za izpostavljanje kategorij »status« in »ugled«, izhajajo 

iz potrebe po izbiri pozicije na trgu dela oziroma poklicne specializacije. Faza 

psihosocialnega in kariernega razvoja kaže tudi potrebo po napredovanju v specifični 

delovni karieri in doseganju višjega poklicnega položaja, kar nakazuje na oblikovanje 

pridobljenega statusa. Za razliko od odraslih je mladim, kot kažejo izsledki raziskave 

»Mladina 2010« (Klanjšek in Lavrič, 2011), v povprečju pri delu najbolj pomembno, da 

je delo zanimivo. To velja ne glede na zaposlitveni status ali spol. Na drugem mestu je 

dober zaslužek, temu pa sledijo varnost zaposlitve, možnost druženja s sodelavci in 

napredovanja. 

 

Zanimivo je, da anketirancem zaposlitev najmanj pomeni in ne izpostavijo kategorij kot 

so »socialna varnost« ali »neodvisnost«, kar kaže na močno razvite socialne mreže, 
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predvsem v okviru družine, prijateljev in vrstnikov, ki so še ena ključnih sestavin socialne 

vključenosti. Kategoriji »socialna varnost« ali »neodvisnost«, kažeta na fenomen 

podaljšane mladosti in osamosvajanja mladih ter protislovja njihovega prehoda v 

odraslost. Iz kvalitativne študije mladih brezposelnih oseb Kieselbach (2003) izpostavlja 

pomembno vlogo družinske podpore, in sicer kot vir socialne povezanosti z drugimi 

socialnimi mrežami kot tudi pomen socialnih podpor znotraj družine. Tako vloga družine 

predstavlja pomemben zaščitniški dejavnik pred socialno izolacijo in socialno 

izključenostjo mladih brezposelnih oseb, predvsem v južni Evropi in Skandinaviji. Rapuš 

Pavel (2005c), povzame nekaj mednarodnih raziskav iz katerih ugotavlja, da ima družina 

pomembno vlogo za položaj brezposelnih mladih predvsem na področju finančne in 

socialne podpore ter duševnega zdravja. 

 

Brezposelnost vpliva na pojav podaljšanega obdobja življenja mladih s starši. Kategoriji 

»socialna varnost« in »neodvisnost« kažeta na podaljšano odvisnost od staršev, prav tako 

manjšo avtonomijo in zmanjšano odgovornostjo v sedanjosti. Lahko pomeni tudi 

pasivnosti, apatičnosti in negotovosti glede prihodnosti. Iz kvalitativnega dela raziskave 

»Mladina 2010«, Lavrič in Flere (2011, str. 47) ugotavljata, da je zaposlitev med mladimi 

razumljena kot izjemno pomembna, saj jo večina dojema kot korak pri osamosvajanju in 

posledično pri doseganju individualne odraslosti. Poleg lastne družine je namreč 

zaposlitev najpomembnejši faktor pri definiciji lastne odraslosti v percepciji mladih. 

Mladi z zaposlovanjem povezujejo predvsem koncepte, vezane na finančno samostojnost 

in prevzemanje odgovornosti, kar jim v osnovi pomeni pomemben korak v odraslost. 

»Mladi v Sloveniji se vedno bolj zgodaj identificirajo z odraslostjo, hkrati pa vedno 

pozneje uresničujejo realne prehode, kot so odselitev od staršev, vzpostavitev ekonomske 

neodvisnosti in lastne družine«. 

 

Antonovsky (1987) meni, da je nezaposlenost ena najbolj destruktivnih življenjskih 

situacij. Posledice se kažejo na posameznikovem telesnem in mentalnem zdravju. Prav 

tako se zmanjša njegovo življenjsko zadovoljstvo in ohranja odvisnost od družine. 

Stopnja, v kateri nezaposleni občutijo negativne posledice stresa, je odvisna od njihovih 

osebnih značilnosti kot tudi biografskega ozadja in materialnega blagostanja, v katerem 

živijo (Rapuš Pavel, Zorc Maver, Kobolt, Razpotnik in Dekleva, 2007). Pri ugotavljanju 

doživljanja samega sebe oziroma samopodobe, glede na čas brezposelnosti pred 

vključitvijo v projekt DBO, opažamo, da je bilo nekaterim anketirancem v našem vzorcu 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 232 

neprijetno razmišljati o sebi. Imeli so tudi težave pri reševanju svojih problemov. Poljšak-

Škraban in Žorga (2007; prim. Kardum in Hudek-Knežević, 2012) navajata, da ljudje z 

močnim občutkom koherentnosti bolje upravljajo s stresnimi življenjskimi situacijami in 

pri tem ostajajo zdravi, medtem ko so ljudje s šibkim občutkom koherentnosti nagnjeni k 

večji ranljivosti in slabšemu zdravju. Študije o brezposelnosti mladih glede na spol, 

kažejo na različno stopnjo socialne ranljivosti v položaju nezaposlenosti, na katere 

vplivajo psihosocialne značilnosti posameznikov. Heikkinen (2000) ugotavlja, da so na 

Finskem šibki socialni stiki pri mladih moških povezani predvsem z negotovostjo na trgu 

dela, medtem ko so mlade ženske v tem pogledu manj ranljive. Ženske so sposobne 

kompenzirati socialne vidike brezposelnosti z delom v družini in z družinsko centriranimi 

socialnimi mrežami, medtem ko moški z izgubo dela izgubijo osrednje področje socialnih 

stikov. Glede na občutek koherentnosti, ugotavljamo, da so se anketiranci v naši raziskavi 

dobro spoprijemali s stresnimi situacijami brezposelnosti, kajti menijo »Do sedaj sem se v 

življenju dobro odrezal/la«, pri tem sklepamo, da sta na močen občutek koherentnosti 

vplivala »pozitivna samopodoba« in »socialni stiki«, ki jih anketiranci v naši raziskavi ne 

izpostavljajo v negativnem kontekstu. 

 

Sklepamo, tako kot Rapuš Pavel v svoji raziskavi, (2005a), da zaposlitev implicira 

socialno integracijo, brezposelnost pa ne pomeni nujno socialne izolacije. Posameznik se 

zaradi izgube dela lahko počuti nemočnega in neprivilegiranega, ne pa nujno socialno 

izključenega iz družbenega dogajanja. V postindustrijskih družbah se tudi država vse bolj 

odmika od odgovornost in skrbi za zagotavljanje vključenosti svojih članov v družbo. 

Izhaja namreč iz predpostavke, da naj posameznik doseže svojo vključenost na trgu dela, 

z lastno odločitvijo. Naloga socialne pedagogike je ponuditi preventivne programe, s 

katerimi se brezposelne osebe vključujejo v družbena dogajanja, pridobivajo pozitivne 

izkušnje in razvijajo svoja močna področja. Na ta način se jim omogoči razvoj in 

integracija izkušenj kot razumljivih, obvladljivih in smiselnih, s tem pa se krepi tudi 

občutek koherentnosti (Rapuš Pavel idr., 2007). 

 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da »Čim daljši čas je oseba brezposelna oziroma 

prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, več pomoči potrebuje pri karierni orientaciji 

in zaposlovanju«. Naš vzorec sestavlja približno 73,5 % oseb prijavljenih v evidenci 

ZRSZ v obdobju od 1 leta do 2 let in 26,5 % oseb v kategoriji izredno dolgotrajne 

brezposelnosti, kar pomeni, da so brez zaposlitve 2 leti ali več. Izsledki raziskave kažejo, 
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da anketiranci v času brezposelnosti pri iskanju zaposlitve od ZRSZ niso potrebovali 

pomoči pri izbiri najbolj ustreznega dela ali zaposlovanja v okviru svojega poklica. 

Ugotavljamo, da so anketiranci v poprečju najbolj potrebovali informacije o 

izobraževanju za drugi poklic, o pridobitvi dodatnih znanjih v obliki krajših tečajev in 

usposabljanj ter o poklicih in možnostih na trgu dela. Želijo se prekvalificirati in pridobiti 

nova znanja, ki jim bodo pomagala pri iskanju oziroma opravljanju nove zaposlitve in 

lažjemu uveljavljanju na trgu dela. Najmanj anketirancev je potrebovalo pomoč pri 

pisanju prijav na delovna mesta in pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor pri 

delodajalcu.  

 

Sklepamo, da se anketiranci zaradi izobrazbe, ki trenutno ni konkurenčna na trgu dela, 

pomanjkljivega ali neaktualnega znanja ter veščin, ki so pogojevale dolgotrajno 

brezposelnost, želijo dodatno izobraževati ter posledično spremeniti svoj polic. Pri našem 

vzorcu ugotavljamo, da čim dalj časa je oseba brezposelna oziroma prijavljena na ZRSZ, 

več pomoči potrebuje dejansko pri vseživljenjski karierni orientaciji, in sicer informacije 

o izobraževanju za drugi poklic. »Lahko bi bilo posredovanih več informacij o možnostih 

zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja oziroma prekvalifikacij« (iz odgovora št. 109). 

Te informacije se predvsem nanašajo na programe izobraževanja, vpisne pogoje, 

predmetnike, zahtevnost programov, možnosti prehodov, možnosti sofinanciranja in učne 

pomoči itd. »S strani moje svetovalke sem prejela najboljšo možno podporo pri iskanju 

zaposlitve, pravilno svetovanje v skladu z mojimi željami in potrebami, veliko 

angažiranost pri reševanju brezposelnega statusa ter iskanje alternativ pri dodatnih 

izobraževanjih in zaposlitvah« (iz odgovora št. 82). 

 

V raziskavi smo želeli preveriti tudi uspešnost in zadovoljstvo brezposelnih oseb v vseh 

fazah strokovne pomoči. Čeprav dolgotrajno brezposelne osebe na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa svetovalno delo na ZRSZ ocenjujejo kot slabo, iz odgovorov na odprta 

vprašanja ugotavljamo, da jih je bila več kot polovica zadovoljnih z delom svetovalcev 

zaposlitve na ZRSZ. Kakor ugotavljamo iz odprtih vprašanj, so izkušnje dolgotrajno 

brezposelnih oseb, različne. Svoje nezadovoljstvo pri svetovalnem procesu utemeljujejo z 

izjavami, da so svetovalci zaposlitve na ZRSZ premalo »strokovno usposobljeni«, da je 

včasih »prehitra obravnava«, in da »preveč rutinsko delajo«. Kot moteč del svetovalnega 

procesa izpostavijo tudi »občasno neprijaznost«. Odgovori anketirancev kažejo tudi na 

razliko v kvaliteti strokovne obravnave in vodenja svetovalnega procesa na ZRSZ, in 
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sicer na uradih za delo v Ljubljani in drugih uradih po Sloveniji. »Sem oseba s statusom 

invalida. V Ljubljani je bilo to za invalide urejeno izredno dobro .... Tudi v OS Maribor bi 

lahko imeli specializiranega svetovalca za svetovanje osebam s posebnimi potrebami« (iz 

odgovora št. 44). Menijo, da imajo svetovalci zaposlitve na ZRSZ na uradih izven 

Ljubljane manj znanja za vodenje svetovalnega procesa kot tudi manj informacij, 

povezanih z možnostmi zaposlitve. O strokovni usposobljenosti svetovalcev zaposlitve na 

ZRSZ so dolgotrajno brezposelne osebe v našem vzorcu podale tudi pozitivno mnenje. 

Več kot polovica anketirancev za svetovalce zaposlitve na ZRSZ meni, da »svoje delo 

opravljajo dobro in strokovno«, da so korektni, prijazni in dostopni za vsa vprašanja in da 

znajo po potrebi usmeriti tudi na druge institucije. »Svetovalke so nekatere bolj, nekatere 

manj prijazne, iznajdljive, sposobne, pripravljene pomagati ipd. Odvisno pač, na kakšno 

naletiš oziroma katero ti dodelijo. Vsekakor pa sistem, katerega del so, ne omogoča 

učinkovite rešitve problema brezposelnosti« (iz odgovora št. 111). 

 

Na področju svetovalnega dela z brezposelnimi in neaktivnimi osebam, moramo socialni 

pedagogi in pedagoginje uporabljati socialnopedagoška znanja, ki so usmerjena v 

življenjsko polje uporabnika. Pri konceptu življenjske usmerjenosti gre za strokovno delo, 

ki se nanaša na vzpodbujanje in pomoč pri oblikovanju življenjskih razmer, ki omogočajo 

izobraževanje, vzgojo, socialno in osebnostno realizacijo posameznika znotraj ožjega in 

širšega življenjskega konteksta (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). Upoštevati moramo dane 

življenjske strukture posameznika in skupin in ga/jih voditi k temu, da bi življenje živeli 

polno in zase smiselno. Obvladati moramo različne postopke, principe in tehnike 

svetovalnega dela in načrtovanja ter izvajanja intervencijskih programov. Potrebujemo 

znanje, ki ga je mogoče ubesediti, pretvoriti ali prevesti v akcijo. Nenehno se moramo 

izobraževati in usposabljati ter širiti svoja obstoječa znanja, kompetence in sposobnosti. 

»Svetovalci s katerimi sodelujem so izjemno korektni, posedujejo potrebno znanje za 

podajanje informacij in so fleksibilni v iskanju rešitev, ki so v skladu z mojimi željami in 

potrebami. Pomembno vlogo igra prijaznost ter posluh za zame specifična vprašanja, 

hotenja, želje ... Izjemno so v pomoč pri podajanju informacij, ki razširjajo moje možnosti 

zaposlovanja« (iz odgovora št. 111). 

 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da »v kolikor imajo brezposelne osebe nižjo raven 

izobrazbe, dalj časa so brez službe in predstavljajo večji delež dolgotrajno brezposelnih 

oseb«. Naš vzorec glede na izobrazbo sestavlja 44,2 % anketirancev z univerzitetno 
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izobrazbo, kar velja zlasti za ženske (46,2 %), pri čemer po klasifikaciji področij 

izobraževalnih aktivnosti/izidov (Uradni list RS, št. 46/2006; Statistični urad …, 2006) 

predvsem izstopajo »Družbene ter poslovne, upravne in pravne vede«, v okviru katerih 

izstopa področje »ekonomija«, nato sledi »politologija in pravo«, ki spada v glavnem na 

raven terciarnega izobraževanja. Pri našem vzorcu nekoliko izstopa tudi srednja splošna 

izobrazba, in sicer gimnazijski maturant. V vzorcu je bilo najmanj zajetih anketirancev, ki 

imajo končano specializacijo, izobrazbo z bolonjskimi programi in nižjo poklicno 

izobrazbo. Kieselbachove študije (2003) kažejo, da je raven dosežene izobrazbe 

pomemben varovalni dejavnik pred socialno izključenostjo. Izobrazba in kvalifikacije 

igrata pomembno vlogo pri zaposlovanju ter s soočanjem in spoprijemanjem položaja 

brezposelnosti (povezovanje z različnimi institucijami, ravnanje z omejenimi finančnimi 

sredstvi …). Trendi jasno kažejo, da se mladi hitro prilagajajo fleksibilnemu trgu dela, pri 

čemer so bolj izobraženi mladi bolj pripravljeni na različne prilagoditve, da bi si izboljšali 

zaposlitvene možnosti.  

 

Ugotavljamo, tako kot Vertot (2009), da je brezposelnost pri visoko izobraženih posledica 

trendov, kjer po eni strani izjemno hitro narašča število diplomantov, po drugi strani pa 

povpraševanje po visoko kvalificirani delovni sili stagnira. V raziskavi potrjujemo tudi 

izhodišče (Kmet Zupančič, 2013), da je število prostih delovnih mest za terciarno 

izobražene zelo upadlo, najbolj na področju umetnosti in humanistike ter na področju 

družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Pri tem ugotavljamo, da čas trajanja 

brezposelnosti ni povezan z ravnjo izobrazbe. Nižja raven izobrazbe posledično ne 

pomeni daljšega obdobja trajanja brezposelnosti. V primerjavi z našimi rezultati, 

kvalitativni podatki raziskave »Mladina 2010« kažejo, da mladi načeloma ne povezujejo 

višje izobrazbe z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi. Pomembnejšo vlogo pri 

kandidiranju za delovno mesto dodeljujejo socialni mreži. Pri pripisovanju pomembnosti 

socialni mreži so dokaj realni, menita Klanjšek in Lavrič (2011) saj različne študije 

kažejo na velik pomen socialnih mrež v okviru trga dela. 

 

Sklepamo, da dolgotrajni brezposelnosti niso izpostavljeni samo najnižje izobraženi, 

ampak tudi predvsem osebe z visokošolsko izobrazbo, katerih delež med brezposelnimi 

vztrajno narašča. Pri tem ugotavljamo, da je nujno potrebno na vseh izobraževalnih 

ravneh spodbujati krepitev vezi med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter 

gospodarstvom oziroma sistemom zaposlovanja, ki bi olajšalo prehod iz izobraževanja na 
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trg dela in v zaposlitev. Ugotavljamo tudi, da ima politika vseživljenjske karierne 

orientacije pomembno vlogo pri izobraževanju, pri prehodih med ravnmi izobraževanja. 

Nove oblike »prehodnih programov«, se že izvajajo v Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, na 

Finskem, Madžarskem, Norveškem in Švedskem. Mnoge države članice EU, glede na 

obstoječe pravne ukrepe, ki vključujejo strategijo in storitve vseživljenjske karierne 

orientacije, iščejo odgovor na trenutno gospodarsko in socialno politiko (Gracey in Kelly, 

2010; OECD, 2010). 

 

Za uspešno obvladovanje življenja in konkurenčnost na trgu dela so poleg izobrazbe 

pomembne tudi socialne in komunikacijske kompetence. Socialna pedagogika na tem 

področju mora biti usmerjana v vsakdanje življenje brezposelnih oseb in drugih iskalcev 

zaposlitve, razvijati jim mora socialne in komunikacijske kompetence ter kot menijo 

Rapuš Pavel idr. (2007, str. 202) »razvijati oporo in zaščito za produktivno spoprijemanje 

s težavami«.  

 

Glede na teoretična izhodišča smo v raziskavi predvidevali, da so ženske v primerjavi z 

moškimi v slabšem položaju na trgu dela in da je brezposelnost žensk v primerjavi z 

moškimi bistveno bolj pogosta. Predvidevali smo, da so brezposelnosti na splošno in s 

tem tudi dolgotrajni brezposelnosti bolj podvržene ženske kot moški. Zato smo s hipotezo 

4 predvidevali, da »brezposelne osebe ženskega spola težje dobijo zaposlitev v primerjavi 

z osebami moškega spola«. Ena najpomembnejših sprememb v postmoderni sodobni 

družbi je sprememba družbenega položaja žensk. Položaj žensk je danes na trgu dela bolj 

pravno urejen. Tudi zakon ZEMŽM (2002) določa, da so ženske in moški enako 

udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter 

enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi 

prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. 

Vertot (2009) ugotavlja, da je brezposelnost bistveno bolj pogosta med mladimi ženskami 

kot pri mladih moških in se je v zadnjem desetletju bistveno bolj povečala. Tako so se 

razlike v položaju na trgu dela med spoloma močno povečale.  

 

Naš vzorec, ki ga sestavlja slaba tretjina moških (31,0 %) in kar dobri dve tretjini žensk 

(69,0 %), podkrepi dejstvo, da je brezposelnost žensk v primerjavi z moškimi bistveno 

bolj pogosta. Iz raziskave ugotavljamo, da osebe ženskega spola pri zaposlovanju dajejo v 

povprečju višjo oceno pomembnosti vlogi spola kot osebe moškega spola. Osebe 
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ženskega spola pri zaposlovanju pripisujejo pomembnost spola zaradi višje odsotnosti 

žensk z dela, predvsem zaradi rojevanja in skrbi za otroke. Zato lahko trdimo, da spol 

vpliva na brezposelnost ali na prehod v dolgotrajno brezposelnost. Naklonjenost 

delodajalcev pri zaposlovanju moških potrjujejo tudi druge raziskave (Kanjuo-Mrčela in 

Černigoj-Sadar, 2006). Izsledki raziskave Mladina 2010 kažejo, da bi se mlade ženske 

najraje zaposlovale v državnem ali javnem sektorju, ki ga tradicionalno povezujemo z 

varnostjo (Klanjšek in Lavrič, 2011). Naloga socialne pedagogike pri zaposlovanju 

brezposelnih oseb ženskega spola je ponuditi več pozornosti, več intervencijskih, 

prožnejših in zaposlitvenih programov ter ukrepov na trgu dela.  

 

S hipotezo 5 smo predvidevali, da »imajo osebe, ki so bile vključene v usposabljanje na 

delovnem mestu v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 

oseb 2009–2010«, večjo možnost za pridobitev subvencionirane zaposlitve za obdobje 18 

mesecev, v primerjavi z osebami, ki niso bile vključene v tovrstno usposabljanje«. 

Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih je pomenilo delovno vključenost 

brezposelne osebe v delovni proces delodajalca z namenom pridobivanja znanja, veščin, 

spretnosti in delovnih izkušenj na določenem delovnem mestu pod strokovnim vodstvom 

mentorja. V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (Ur. l. RS, št. 46/2006) je izobraževanje in usposabljanje definirano kot 

»aktivnost, ki se nanaša na spoznavanje, sprejemanje, podajanje in/ali ustvarjanje znanja, 

razvijanje spretnosti, razvijanje osebnih in poklicnih zmožnosti ter vrednot«. Jereb (1998, 

str. 178) meni, da »S pojmom usposabljanje oziroma strokovno usposabljanje 

označujemo proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje 

pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti«. Sestavljeno je iz 

načrtovanih programov, ki so namenjeni povečanju uspešnosti posameznikov, skupin ali 

organizacijskih ravni v konkretnem delovnem procesu na konkretnem delovnem mestu. 

Namen usposabljanju na delovnem mestu je bil usposabljanje za konkretno delo, v okviru 

katerega naj bi dolgotrajno brezposelne osebe izboljšale svoje lastnosti, da bi lahko 

opravljale ali da bi bolje opravljale konkretno delo. »Za aktivno zaposlitev in 

produktivnost na delovnem mestu so znanja pridobljena v postopku usposabljanja nujno 

potrebna, da se po končanem usposabljanju lahko z vsem potrebnim znanjem aktivno 

takoj pristopi k delu. Usposabljanje omogoča, da se delodajalec in iskalec zaposlitve bolj 

podrobno spoznata, da delodajalec ugotovi morebitne dodatne potenciale iskalca 
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zaposlitve, ki bi lahko koristno prispevali k razvoju podjetja. Na ta način se omogoči 

trdnejša in trajnejša zaposlitev na dolgi rok« (iz odgovora št. 53). 

 

Večina našega vzorca je usposabljanje na delovnem mestu opravljala v nevladnih 

organizacijah, za katere je bil javni razpis tudi najbolj zanimiv, predvsem s finančnega 

vidika. Tretjina anketirancev se je usposabljala v podjetjih, najmanj pa jih je 

usposabljanje opravljalo v kmetijstvu. V skladu s storitvami delodajalcev, predvsem 

izstopa kulturnoumetniško področje ter področje izobraževanja in sociale. V času 

usposabljanja na delovnem mestu so se anketiranci usposabljali predvsem za 

administrativna dela na projektih, kot so pisarniško delo, knjigovodstvo in računovodstvo 

in za pomoč pri organizaciji in koordinaciji projektov. Usposabljali so se tudi za 

strokovna dela, kot so socialnopedagoška, administratorska, računalniška, pravna in 

preprosta kmetijska dela ter druga preprosta dela povezana s kmetijskimi storitvami. 

»Lažje upravljanje z računalnikom, hitrejše delo z internetom, lahko sem opravljal več 

del vzporedno, izboljšanje komunikativnih sposobnosti« (iz odgovora št. 15). 

Ugotavljamo, da je bila skoraj polovica anketirancev zadovoljna z usposabljanjem na 

delovnem mestu. Delodajalci so poskrbeli, da je delo potekalo strokovno korektno in zelo 

učinkovito »Na kratko lahko rečem, da sem ogromno pridobil na vseh področjih osmih 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja« (iz odgovora št. 59). Za opravljanje nalog na 

tem delovnem mestu niso pogrešali dodatnih znanj, sposobnosti, veščin in spretnosti. 

Anketiranci, ki so pogrešali dodatna znanja, sposobnosti, veščine in spretnosti v času 

usposabljanja na delovnem mestu, predvsem izpostavijo dodatna znanja iz računalništva 

(Excel ali Word - novejše različice), komunikacije, retorike in javnega nastopanja, znanje 

tujega jezika in prava.  

 

Izsledki raziskave o spretnosti odraslih (od 16. do 65. leta starosti), ki je del programa 

OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC)2, kažejo, da odrasli v 

Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja v OECD na področju 

besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih 

                                                 

2 Raziskave o spretnosti odraslih je del programa OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih 

(PIAAC) in prikazuje, kako odrasli obvladujejo tri ključne spretnosti za obdelavo informacij, in sicer: 

besedilne spretnosti (zmožnost razumeti in uporabiti informacije iz različnih besedil, sestavni del je bila 

tudi bralna komponenta razumevanje besed, stavkov in odlomkov), matematične spretnosti (zmožnost 

uporabiti, interpretirati in posredovati matematične informacije ter zamisli) in reševanje problemov v 

tehnološko bogatih okoljih (zmožnost najti, izbrati, ovrednotiti in uporabiti informacije s pomočjo 

računalnika za reševanje problemov). 
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okoljih. V raziskavi prav tako ugotavljajo, da ima približno eden od štirih odraslih v 

Sloveniji nižje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov, 

kar je nekoliko slabše od povprečja v OECD. Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne 

razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. Tako kot v drugih 

državah OECD ima tudi v Sloveniji višja raven besedilnih in matematičnih spretnosti 

pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo in višino plačila ter na številne 

neekonomske dejavnike, kot so npr. zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno 

delo in lastna ocena zdravja (OECD, 2016). 

 

Usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu so osredotočena predvsem na razvoj 

kompetenc zaposlenega za opravljanje točno določenega dela pri delodajalcu. »Na 

delovnem mestu sem pridobila osnovno in napredno znanje Worda in Excela, kar še 

danes uporabljam dnevno. Pri delu sem spoznala tudi osnove knjigovodstva, prodaje in 

pisanja ponudb. Prav tako spretnosti komuniciranja in osnove etike pri delu v dnevnem 

centru za starejše ter še mnogo drugih uporabnih znanj« (iz odgovora št. 44). To znanje, 

kot menita Svetlik in Lorenčič (2002) omogoča posameznikom pridobivanje novih 

kvalifikacij, prilagajanje spreminjajočim se tehnološkim in organizacijskim razmeram ter 

mobilnost in kariero na trgu delovne sile. »Najbolj dragocena je pridobitev prepotrebnih 

delovnih izkušenj in znanj. Delodajalec je spoznal moje kvalitete in to mi pomaga pri 

nadaljnji karieri« (iz odgovora št. 88).  

 

Sklepamo, da je usposabljanje na delovnem mestu s strokovnega vidika pomenilo 

opolnomočenje brezposelne osebe. Usposabljanje razumemo kot socialni kapital, kot del 

intelektualnega kapitala. »Razširila se je paleta mojega znanja in pridobljenih izkušenj in 

to mi bo v korist pri iskanju nadaljnje zaposlitve« (iz odgovora št. 104). Vloga socialne 

pedagogike na tem področju pomeni socializacijo in integracijo brezposelnih oseb na trgu 

dela in zaposlovanja. Za uspešno vključitev na trg dela in večjo socialno vključenost 

brezposelnih in drugih iskalcev zaposlitve, moramo socialni pedagogi brezposelne in 

druge iskalce zaposlitve izobraževati in usposabljati ter jim razvijati ustrezne kompetence 

za konkurenčnost in zaposljivost. 

 

S hipotezo 6 smo predvidevali, »da imajo osebe, ki so bile vključene v subvencionirano 

zaposlitev v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 

2009–2010«, večjo možnost za pridobitev zaposlitve v prihodnosti v primerjavi z osebami, 
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ki niso bile vključene v subvencionirano zaposlitev«. Enomesečno usposabljanje na 

delovnem mestu so uspešno končali vsi anketiranci v okviru našega vzorca in se s 

pomočjo subvencije za zaposlitev zaposlili pri istem delodajalcu. Pri tem ugotavljamo, da 

je večina anketirancev ali 92,9 % v nadaljevanju zaposlovanja pri istem delodajalcu 

opravljalo isto delo, za katerega so se tudi v prvi fazi usposabljali. Cilj projekta DBO je 

bil, da dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot eno leto izključene s trga dela, ob 

podpori države dobijo priložnost za vključitev ali reintegracijo na trgu delovne sile. V 

okviru subvencionirane zaposlitve so dolgotrajno brezposelne osebe dobile možnost za 

vključevanje v širši družbeni prostor in za širitev socialne mreže, zato nas je tudi 

zanimalo, ali so v času subvencionirane zaposlitve vzpostavili stike s potencialnimi 

delodajalci, kar bi jim omogočilo zaposlitev po izteku pogodbe za subvencionirano 

zaposlitev. Ugotavljamo, da je bilo 54,0 % anketirancev v dogovoru z delodajalcem, pri 

katerem je potekala subvencionirana zaposlitev o morebitni zaposlitvi po poteku 

subvencionirane zaposlitve. Možnost zaposlovanja pri istem delodajalcu na petstopenjski 

lestvici Likertovega tipa ocenjujejo v povprečju z 3,09. Ugotavljamo tudi, da je bilo 

53,1 % anketirancev v stiku s potencialnimi delodajalci, ki z oceno 2,94 ocenjujejo, da 

bodo, ali so že, našli novo zaposlitev v času 12 mesecev po poteku subvencionirane 

zaposlitve. Ugotavljamo, da je subvencionirana zaposlitev za dolgotrajno brezposelne 

osebe pomenila pridobivanje delovnih izkušenj in ustvarjanje socialnih mrež, ki so 

pomembne za nadaljnjo poklicno pot. 

 

Sklepamo, da imajo osebe, ki so bile vključene v subvencionirano zaposlitev, večjo 

možnost za pridobitev zaposlitev v prihodnosti, v primerjavi z osebami, ki niso bile 

vključene v tovrstno zaposlitev. »Zaposlila sem se v NVO« (iz odgovora št. 40) in »Danes 

sem zaposlena in družbenik v podjetju« (iz odgovora št. 73). Vloga socialne pedagogike 

na tem področju je, da se namesto usmerjenosti na trg dela, usmeri na delo skozi različne 

projekte, ki imajo za brezposelno osebo nek pomen, smisel in uporabno vrednost. V 

povezavi s tem po mnenju Rapuš Pavel idr. (2007, str. 203) »postajajo aktualni raznoliki 

modeli socialnopedagoškega integrativnega oziroma inkluzivnega dela«. 

 

S hipotezo 7 smo predvidevali, da imajo »osebe, ki so bolj razvile socialno mrežo v času 

subvencionirane zaposlitve večjo možnost, da bodo dobile zaposlitev v prihodnosti«. 

Svetlik in Lorenčič (2002) menita, da socialno znanje in spretnosti igrata pomembno 

vlogo na trgu dela. Posameznikom omogočijo obvladovati odnose, odločati se v 
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interakcijah z drugimi osebami, razumevati in sporočati informacije ter obvladovati 

socialne mreže, zato usposabljanje na delovnem mestu ni bilo pomembno samo z vidika 

razvoja kompetenc posameznika za delo pri delodajalcu, pri katerem se je usposabljal. 

Pomembno je bilo tudi z vidika razvoja in širitve tako formalne kot neformalne socialne 

mreže in vzpostavitve stikov z drugimi potencialnimi delodajalci v ožjem in širšem okolju 

»Nadgradila sem svoja formalna znanja, razširila socialno mrežo« (iz odgovora št. 101). 

Ugotavljamo, da so anketiranci v času enomesečnega usposabljanja na delovnem mestu 

pri delodajalcu razvijali svoj socialni kapital z vzpostavljanjem medsebojnih odnosov, v 

interakcijah z drugimi na podlagi skupnih vrednot in socialnega okolja.  

 

V času enomesečnega usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu oziroma 

izvajalcu projekta je 42,5 % anketirancev vzpostavilo stike z drugimi potencialnimi 

delodajalci, 57,5 % pa ne. Prav tako ugotavljamo, da so jim stiki z drugimi potencialnimi 

delodajalci v času usposabljanja na delovnem mestu malo (v povprečju 2,16 %) koristili 

pri iskanju zaposlitve. Pri tem 35,2 % anketirancev v svojih odgovorih sporoča, da za 

vzpostavitev stikov z drugimi potencialnimi delodajalci ni bilo potrebe, kajti po 

usposabljanju na delovnem mestu se jim je obetala subvencionirana zaposlitev in delo pri 

istem delodajalcu »Nisem vzpostavila konkretnega novega stika z nobenim novim 

potencialnim delodajalcem, ker sem vedela, da bom po usposabljanju dobila možnost 

zaposlitve za določen čas 18. mesecev z možnostjo rednega podaljšanja« (iz odgovora št. 

9).  

 

Ugotavljamo tudi, da je bilo 30,7 % anketirancev aktivnih pri iskanju zaposlitve, kar 

pomeni vzpostavitev neposrednih stikov s potencialnimi delodajalci ter iskanje zaposlitve 

s pomočjo socialne mreže »Med usposabljanjem na delovnem mestu sem pridobil veliko 

znanja in veščin, ki mi bodo koristila tudi v bodoče. Prav tako sem spoznal veliko ljudi, ki 

se ukvarjajo z sorodnimi dejavnostmi, kar mi je povečalo zaposlitvene možnosti« (iz 

odgovora št. 75).  

 

Sklepamo, da imajo osebe, ki so bolj razvile socialno mrežo v času subvencionirane 

zaposlitve, večjo možnost, da bodo dobile zaposlitev v prihodnosti. S strokovnega vidika 

to pomeni opolnomočenje brezposelne osebe, ki ga razumemo kot socialni kapital, ki 

predstavlja socialne mreže in participacijo v socialnem okolju. Zrim-Martinjak (2006) 

meni, da socialne mreže usposabljajo posameznika, skupine in skupnosti za deljenje 
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skupnih norm, vrednot, kulture, navad in običajev ter za spodbujanje zaupanja in 

razumevanja, kar krepi sodelovanje v skupinah ali med njimi z namenom, da bi dosegle 

skupni cilj. Naloga socialne pedagogike na tem področju je opolnomočenje in 

vključevanje brezposelnih oseb v neformalne odnose in mreže, ki kot menijo Rapuš idr. 

(2007, str. 203), »omogočajo produktivno spoprijemanje s težavami in razvoj kompetenc 

za spoprijemanje z negotovostmi«.  

 

S hipotezo 8 smo preverjali, ali imajo osebe, ki so se po pridobljeni formalni izobrazbi 

dodatno izobraževale in usposabljale oziroma si pridobivale dodatne kompetence, večjo 

možnost zaposlitve. Po doseženi formalni ravni izobrazbe se je v našem vzorcu 54,9 % 

anketirancev dodatno formalno izobraževalo ali usposabljalo. Največ se jih je 

izobraževalo na področju računalništva in tujih jezikov ter pridobilo komunikacijske 

spretnosti, znanja javnega nastopanja, osnov knjigovodstva in znanje iz delovnopravne 

zakonodaje. Nekaj anketirancev je opravilo tudi NPK maser in NPK refleksoterapevt. Iz 

raziskave Mladina 2010, Lavrič in Flere (2011) ugotavljata, da se je zadnjem desetletju 

izrazito povečal delež mladih, ki študirajo, kar Slovenijo umešča visoko nad povprečje 

EU27 glede vključenosti mladih v izobraževanje. Istočasno se je močno znižal delež 

mladih, ki imajo kakršno koli obliko redne zaposlitve. Po doseženi ravni izobrazbe se v 

našem vzorcu ni dodatno formalno izobraževalo ali usposabljalo 45,1 % anketirancev, od 

tega jih 84,3 % kot glavni razlog, da se niso udeležili nobenega izobraževanja, izpostavi 

predrago izobraževanje oziroma pomanjkanje denarja. Raziskave kažejo (Ivančič idr., 

2011), da sta najpogostejši oviri pri vključevanju v izobraževanje odraslih pomanjkanje 

časa in denarja. Pomanjkanje časa se pojavlja v različnih oblikah, od prezaposlenosti, 

družinskih obveznosti do tega, da delodajalec ne omogoča odsotnosti z dela. Podrobnejši 

vpogled v podatke za Slovenijo pokaže, da je čas pogostejša ovira pri bolje izobraženih in 

moški populaciji, medtem ko je pomanjkanje finančnih sredstev bolj prisotno pri slabše 

izobraženih, ženskah in starejših. Institucionalne ovire, ki se kažejo v pomanjkanju 

izobraževalne ponudbe, informacij o ponudbi ipd., odrasli zaznajo znatno redkeje. Še 

redkeje omenjajo dispozicijske ovire. Med njimi velja na prvem mestu omeniti starost 

»Premalo možnosti za nas, ki smo že v letih« (iz odgovora št. 100). 

 

Sklepamo, da je bila več kot polovica zajetega vzorca pri vseh starostnih skupinah v naši 

raziskavi pripravljena na vseživljenjsko karierno orientacijo, se dodatno izobraževati in 

usposabljati glede na potrebe trga dela. 
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Ažman idr. (2012) ugotavljajo, da je programska ponudba izobraževanja za odrasle zelo 

kompleksna, saj obsega tako programe formalnega kot neformalnega izobraževanja, ki se 

vsebinsko navezuje na potrebe odraslega, povezane z opravljanjem dela (trgom dela) kot 

tudi z osebnim življenjem in aktivnim državljanstvom. Odrasle, ki imajo ob 

brezposelnosti težave pri iskanju ponovne zaposlitve, bi bilo smiselno spodbuditi za 

vključevanje v formalno in neformalno izobraževanje, ki daje temeljno oporo pri prehodu 

v zaposlitev. »Na Zavodu sem iskala možnosti dodatnega izobraževanja (tujega jezika) in 

čeprav sem bila večkrat vpisana na seznam kandidatov, nisem nikoli prišla na vrsto« (iz 

odgovora št. 9). 

 

Delo socialnih pedagogov in pedagoginj z brezposelnimi osebami na področju 

izobraževanja mora vsebovati dobro poznavanje ponudb formalnega in neformalnega 

izobraževanja ter dobro poznavanje celotne ponudbe po vertikali in možnosti prehodov. 

Poznati moramo programe prekvalifikacij poklica in programe nacionalne poklicne 

kvalifikacije, ki so usmerjene predvsem v sistemske rešitve. V praksi pomenijo zelo 

praktična usposabljanja in izobraževanja, s katerimi posamezniki osvojijo predvsem nove 

veščine in praktična znanja, ki so za določeno prekvalifikacijo poklica zahtevana in 

potrebna. Brezposelne osebe moramo seznaniti z vsemi možnostmi in oblikami tako 

formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja, glede na njihove trenutne karierne cilje 

in možnosti. Pri tem moramo izhajati iz njihovih interesov in potencialov.  

 

V raziskavi ugotavljamo, da je program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010« kot storitev na trgu dela, spodbujal in omogočal 

vseživljenjsko karierno orientacijo v okviru usposabljanja na delovnem mestu, posledično 

tudi povečeval zaposlitvene možnosti in zaposlitve pri delodajalcu. Najbolj ranljivim 

osebam na trgu dela, ki se soočajo z negativnimi stereotipi pri zaposlovanju, je bil z 

vključevanjem na trg dela omogočen razvoj kompetenc in socialne mreže ter socialna 

interakcija in socializacija. »Ker je to bila tudi moja prva zaposlitev sem spoznal veliko 

novega o takem delu na splošno, izpopolnil pa sem tudi svoje znanje v delu s posameznimi 

računalniškimi programi in v interakciji z ljudmi. Prav gotovo sem pridobil številne 

izkušnje s področja izvedbe projektov in nekoliko izpopolnil tudi svoje znanje tujega 

jezika, saj je določena komunikacija potekala tudi s tujino« (iz odgovora št. 79). 
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»Pot je modrejša od tistega, ki po njej potuje« (Yaffe-Yanai, 2009, str.138). 

 

Delo je temeljni medij socialne interakcije, ki posamezniku zagotavlja varnost, status, 

ugled in priznanje. Povezan je z osamosvojitvijo kot tudi socialno oporo, ki je sestavni del 

strategij preseganja socialne izolacije in socialne izključenosti, s tem pa tudi sestavni del 

strategij socialnega vključevanja. Pri razumevanju teh kategorij so po našem mnenju 

pomembne lastnosti posameznika v kontekstu sodobnega časa. Sodobni človek se je tako 

v kontekstu sodobnega časa moral odzvati in sprejeti nove načine življenja in dela, ki so 

posledica procesov globalizacije, feminizacije in fleksibilizacije trga dela. V vseh družbah 

so imeli ljudje z lastnostmi, ki jih je cenila njihova družba, večje možnosti, da so si 

pridobili ugled, lažje so vzpostavljali socialne vezi, imeli so lažji dostop do materialnih 

dobrin. Njihov status oziroma položaj v družbi je bil višji. Pri tem lahko ugotavljamo, da 

kot spirala negativnih posledic, negativno ustvarja še več negativnega, kar kaže na 

izključevanje in stigmatizacijo posameznika. 

 

Sodobno pojmovanje dela pomeni zvezo med industrializacijo in kapitalizmom, kjer delo 

postane predpostavka socialne integracije modernega individuuma. Pojem dela postane 

omejen na trg dela, in sicer na plačano in zaposlitveno delo, na drugi strani pa predstavlja 

širitev od biografskega do učnega, družinskega in vzgojno-izobraževalnega, preko 

telesnega do odnosnega dela (Zorc Maver, 2007). Torej, na individualni ravni zaposlitev 

zagotavlja širok krog socialnih stikov, trdnejšo in urejeno strukturo porabe časa, ki pri 

posamezniku močno vpliva na vsakdanje življenje. Z razvojem individualizacije in 

globalizacije izginjajo varnost in resničnost prve moderne družbe, kar nakazuje prehod iz 

industrijske družbe v družbo tveganja.  

 

Medtem ko je bila polno zaposlitvena družba za posameznika predvidljivo tveganje, 

postaja sodobno fleksibilno delo v družbi tveganja bolj ali manj nepredvidljivo tveganje. 

Fleksibilizacijo trga dela razumemo kot proces spreminjanja pogojev zaposlovanja in 

načina organiziranja dela v smeri vse večje raznovrstnosti. Kot osnovni kazalec stopnje 

fleksibilnosti trga delovne sile se pogosto jemlje delež oblik zaposlovanja, ki se 
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razlikujejo od prevladujoče oblike zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom 

(Ignjatović, 2002b). Ugotavljamo, da med temi oblikami zaposlovanja najpogosteje 

izstopa delo s skrajšanim delovnim časom, samozaposlitev in zaposlitev za določen čas. 

Torej, iz sistema neposredne varnosti, ki ga je predstavljala zaposlitev za nedoločen čas s 

polnim delovnim časom, smo v zelo kratkem obdobju prešli v sistem tržnega 

gospodarstva, ki ne zagotavlja tovrstne varnosti. V zadnjem času se pri opisovanju 

(želenih) sprememb v gospodarstvih v Evropi in svetu zelo pogosto uporablja pojem 

varna fleksibilnost trga dela. Gre za kombinacijo instrumentov, ki združujejo vse večjo 

prožnost dela in zaposlovanja z zagotavljanjem socialne varnosti za ljudi, ki so soočeni s 

posledicami prožnih oblik dela in zaposlovanja. 

 

Iz teoretičnih izhodišč ugotavljamo, da je prehod v tržno gospodarstvo zelo spremenil 

razmere na slovenskem trgu dela. Križanič (2002) ugotavlja, da na zaposlenost vplivajo 

dejavniki, kot so: sklop ključnih tehnologij, ekonomskih in družbenih odnosov, odvisnih 

od dosežene ravni gospodarskega razvoja, potrebe po večjem ali manjšem obsegu 

proizvodnje, odvisne od povpraševanja, preskrba z drugimi produkcijskimi faktorji, zlasti 

s kapitalom kot morebitnim delu substitutivnim ali pa komplementarnim produkcijskim 

faktorjem, ter plače kot cene dela. Kriza in problemi slovenskega gospodarstva so se tako 

v zadnjih letih odrazili v slabšanju stanja na trgu dela. Izguba in pomanjkanje novih 

delovnih mest ter s tem zniževanje zaposlenosti je povzročilo močan porast 

brezposelnosti, ki predstavlja temeljni kazalec uspešnosti prilagajanja trga delovne sile 

novim razmeram. V času gospodarske krize se je povečal delež brezposelnih mladih, 

iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih oseb. Starejši in manj izobraženi so 

na trgu dela postali vse manj konkurenčni. Med brezposelnimi osebami se pogosto 

najdejo tudi osebe brez ustrezne izobrazbe, ženske in osebe z zmanjšano možnostjo 

zaposlitve oziroma invalidi. 

 

Posledice dolgotrajne brezposelnosti so odvisne od osebnostnih značilnosti, vrste in 

trajanja družbenega položaja družine posameznika. Izguba zaposlitve oziroma dela 

pomeni prekinitev večine socialnih stikov, ki lahko vodijo v osamitev in socialno 

izključenost, ki je še posebej značilna za dolgotrajno brezposelnost. Pri dolgotrajni 

brezposelnosti gre za ekonomske in psihološke elemente, ki človeku jemljejo možnost 

spodobnega lastnega in družinskega življenja in preživetja s svojim lastnim delom. Ta 

položaj mu odvzame tudi temeljno človeško dostojanstvo spoštovanja, tako do sebe kot 
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tudi do okolice. Ugotavljamo, da brezposelnost, še posebej dolgotrajna, ne pušča le 

negativnih materialnih in socialnih posledic, pač pa negativno vpliva tudi na 

posameznikov psihosocialni razvoj, kar lahko resno ogrozi njegovo fizično zdravje in 

pusti dolgotrajne posledice.  

 

V doktorski disertaciji smo se ukvarjali tudi z vseživljenjsko karierno orientacijo, ki je v 

okviru ZUTD (2010) opredeljena kot storitev na trgu dela za zmanjšanje brezposelnosti. 

Čeprav se vseživljenjska karierna orientacija v prvi vrsti ukvarja z razvojem posameznika 

in njegovim kariernim razvojem, menimo, da prav tako ponuja tudi veliko socialno in 

gospodarsko korist. Vseživljenjska karierna orientacija se po našem mnenju nanaša na 

učinkovito prilagajanje delovanju trga dela in s tem gospodarstva, učinkovitem delovanju 

izobraževalnega sistema in socialno pravičnost. Ugotavljamo, da vseživljenjska karierna 

orientacija predstavlja spremembe v osebnostnem razvoju in ponavljajoč se proces 

učenja, kjer ne šteje več kronološka, pač pa »karierna starost«. Pri tem opažamo, da sta 

potrebna ponovno izobraževanje in povečana mobilnost, profil uspeha pa prehaja iz 

»know-how« v »learn-how« (Hall, 1996). Vseživljenjsko karierno orientacijo razumemo 

kot del posameznikovega osebnega razvoja, ki se nanaša tako na izobraževanje, 

usposabljanje, prekvalifikacije, kot tudi na kontinuirano pomoč pri iskanju dela in 

zaposlovanja. Bistvenega pomena je tudi to, da posameznik dobro spozna samega sebe, 

svoje sposobnosti in možnosti, lastne prednosti in pomanjkljivosti, meje in nevarnosti, 

izzive in priložnosti, prepozna svoje cilje ter planiranja načina dela, pridobivanja znanja, 

izkušenj in podobno (Brečko, 2006). 

 

Vseživljenjska karierna orientacija je izredno pomembna na vseh ravneh izobraževanja in 

usposabljanja. V zadnjih letih se izvaja s ciljem preventivnega preprečevanja t.i. 

strukturne brezposelnosti. Mladim nudi informacije o njihovi poklicni poti, jih usmerja in 

informira o tem, kateri poklici in kompetence jim bodo omogočili lažji vstop na trg dela. 

Vseživljenjska karierna orientacija je pomembna tudi v podjetjih in pri zaposlenih, saj 

omogoča načrtovanje poklicne poti in lažjo notranjo ter zunanjo mobilnost delovne sile. 

Za trg dela je izredno pomemben sistematičen pristop na tem področju, saj le tako lahko 

vsaj deloma napovedujemo bodoče potrebe na trgu dela, ki so podlaga tudi za izvajanje 

nekaterih drugih politik (štipendiranje, izobraževanje). V Sloveniji se z vseživljenjsko 

karierno orientacijo v podjetjih in pri zaposlenih ukvarja predvsem Javni sklad za razvoj 

kadrov in štipendije, na področju brezposelnih pa koncesionarji in ZRSZ. 
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Iz številnih novejših dokumentov ugotavljamo, da je v evropski politiki na področju 

izobraževanja in zaposlovanja neposredno ali posredno jasno razvidna ozaveščenost o 

potrebi vseživljenjske karierne orientacije. Prav tako je tesno povezana s strategijo 

Evropa 2020, v kateri so določene strateške politične usmeritve za ponovno oživitev 

pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Slovenija bo zato v prihodnje 

okrepila vlogo poklicne oziroma vseživljenjske karierne orientacije, ki je ena izmed 

prioritetnih nalog zapisanih v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP, Služba Vlade …, 2015).  

 

V doktorski disertaciji smo se ukvarjali tudi z Aktivno politiko zaposlovanja, ki 

predstavlja nabor različnih ukrepov in programov, s katerimi država posega na trg 

delovne sile, da bi med delovno aktivnim prebivalstvom zadržala oziroma v delo vključila 

čim več prebivalstva, ki je sposobno delati. Svetlik in Batič (2002) menita, da se tako ne 

more ustvarjati kakovostnih delovnih mest na dolgi rok, se pa po našem mnenju lahko 

prispeva k odpravljanju strukturne brezposelnosti in k socialnemu vključevanju težje 

zaposljivih. APZ bo imela tudi v prihodnje zelo pomembno vlogo na trgu dela in 

zaposlovanja. Iz OP EKP (Služba Vlade …, 2015) je razvidno, da se bodo izvajali ukrepi, 

ki bodo omogočali dostop do zaposlitev ranljivih skupin na trgu dela, in sicer na podlagi 

vključenosti v programe socialne vključenosti in aktivacije. Hkrati se bo vlagalo v njihov 

človeški kapital in razvoj kompetenc kot ključnega elementa osebnega razvoja. Za 

aktivno prebivalstvo, zlasti starejše, bodo ukrepi dopolnjeni z ukrepi aktivnega in 

zdravega staranja. Ključna bo tudi dobra povezanost ukrepov na področju trga dela in 

izobraževanja, predvsem na področju dostopa do vseživljenjskega učenja in zmanjševanja 

neskladij na trgu dela. Med ostalimi skupinami, ki jim bo posvečena pozornost, so tudi 

delavci v postopku izgube zaposlitve, in tiste skupine oseb z enakimi značilnostmi, ki 

bodo v posameznih obdobjih v večjem deležu zastopane v evidenci brezposelnih oseb 

(kot trenutno na primer ženske s terciarno izobrazbo). Na področju izboljšanja 

usposobljenosti posameznika se bo spodbujala socialna vključenost, dvig splošne 

izobraženosti in pismenosti ter pridobitev srednješolske izobrazbe. Ukrepi bodo 

prioritetno namenjeni nižje izobraženim, manj usposobljenim in starejšim. Pri tem se bo 

spodbujalo tudi ohranitev specifičnih in tradicionalnih znanj in veščin. Poleg večje 

vključenosti v vseživljenjsko učenje, je ključni izziv tudi zmanjševanje neskladij med 

kvalifikacijami oziroma usposobljenostjo posameznikov in potrebami trga dela. 
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V prihodnosti bo posebna pozornost namenjena mladim. Slovenija je zato v skladu s 

pobudami na ravni EU sprejela Jamstvo za mlade, ki zagotavlja, da bo vsaki mladi osebi 

v starosti od 15 do vključno 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), 

usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika 

institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih mesecih po prijavi v evidenco 

brezposelnih oseb pri ZRSZ (Služba Vlade …, 2015).  

 

Programi APZ, ki so se izvajali že od leta 2007–2013 so bili namenjeni predvsem 

spodbujanju zaposlovanja v obliki subvencij in usposabljanj brezposelnih oseb na 

delovnem mestu. Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da je program »Spodbujanje 

zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010« glede na zastavljene cilje in 

namen bil zelo uspešen. Rezultati raziskave kažejo na uspešno izvedene aktivnosti, kot so 

enomesečno usposabljanje na delovnem mestu, zaposlovanje in ponovna delovna 

integracija dolgotrajno brezposelnih oseb, zmanjševanje socialne izključenosti in revščine 

ter izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Izvedene aktivnosti so prav tako vplivale na 

nadaljnji osebni in karierni razvoj dolgotrajno brezposelnih oseb ter odpravljanje 

predsodkov, povezanih z njihovim zaposlovanjem. Delodajalcem je program omogočal 

izvedbo novega, inovativnega projekta, v okviru katerega so lahko prilagodili novo 

zaposlitev tržnim zahtevam in s tem dosegali večje konkurenčnosti. Navedeni način 

subvencioniranja zaposlovanja predstavlja delodajalcu lažjo odločitev za zaposlitev 

novega sodelavca, saj mu omogoča zaposlitev za obdobje in čas, ki ga narekujejo potrebe 

poslovanja. 

 

V raziskavi smo postavili osem (8) hipotez, od katerih smo potrdili štiri (4), treh (3) 

hipotez nismo potrdili, eno (1) pa le delno. Pri našem predvidevanju se je izkazalo, da 

brezposelne osebe ženskega spola težje dobijo zaposlitev v primerjavi z osebami moškega 

spola. Zato smo tudi hipotezo potrdili. V raziskavi smo preverjali tudi namen projekta 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010«. Namreč, potrdila 

so se naša predvidevanja, da imajo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so bile vključene v 

usposabljanje na delovnem mestu, večjo možnost za pridobitev subvencionirane 

zaposlitve za obdobje 18 mesecev, in po tej, večjo možnost za pridobitev zaposlitve v 

prihodnosti v primerjavi z osebami, ki niso bile vključene v program. Iz tega izhaja, kar 

smo tudi potrdili, da imajo osebe, ki so bolj razvile socialno mrežo v času 

subvencionirane zaposlitve, večjo možnost zaposlitve v prihodnosti. Z raziskavo nismo 
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potrdili hipoteze, s katero smo predvidevali, da dalj časa, ko je oseba brezposelna oziroma 

prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, več pomoči potrebuje pri karierni orientaciji in 

zaposlovanju. Hipotezo smo le delno potrdili za vrsto pomoči »Informacije o 

izobraževanju za drugi poklic«. Naše domneve, da so brezposelne osebe z nižjo ravnjo 

izobrazbe dalj časa brez službe in da predstavljajo večji delež dolgotrajno brezposelnih 

oseb, nismo potrdili. Izkazalo se je, da ima velika večina anketirancev v našem vzorcu 

univerzitetno izobrazbo, najmanj pa nižjo poklicno izobrazbo. Tudi osebe, ki so se po 

pridobljeni formalni izobrazbi dodatno izobraževale in usposabljale oziroma si 

pridobivale dodatne kompetence, kakor izhaja iz naše raziskave, nimajo zaradi le-teh 

večje možnosti zaposlitve. Z raziskavo smo delno potrdili eno hipotezo, s katero smo 

domnevali, da dalj časa, ko je oseba brezposelna oziroma prijavljena na Zavodu RS za 

zaposlovanje, večja je možnost manjšega občutka lastnega nadzora nad življenjem in 

večje so negativne psihosocialne posledice. Ugotovili smo, da se dolgotrajno brezposelne 

osebe predvsem soočajo z negativno samopodobo in opredeljevanjem svojega položaja na 

hierarhični družbeni lestvici, kar je predvsem potrdilo pri kategoriji »status« in »ugled«. 

 

Znanstveni prispevek doktorske disertacije je v združitvi teorije socialne pedagogike s 

konceptom brezposelnosti in razlaga pomembnega vidika vsakdanjega razumevanja in 

doživljanja brezposelnih oseb pri iskanju zaposlitve in karierne orientacije. Posebno 

pozornost smo namenili socialno ranljivim skupinam v okviru populacije dolgotrajno 

brezposelnih, kot so mladi, iskalci prve zaposlitve, ženske in starejše osebe, osebe, za 

katere je v Sloveniji potrebno vzpostaviti celovit pristop pri zmanjševanju brezposelnosti. 

Preučevali, gradili ali odpirali smo nove možnosti socialne integracije dolgotrajno 

brezposelnih oseb skladno z analizo brezposelnosti in socialne politike v Sloveniji. Na 

osnovi povezovanj karierne orientacije, trga dela in teorije aktivacije smo oblikovali nov 

pristop pri identifikaciji problemov brezposelnih in s tem tudi na konceptualnem nivoju 

prispevali k večji optimizaciji njihovega reševanja.  

 

Z doktorsko disertacijo smo prispevali tudi k razumevanju in razvijanju socialnih 

kompetenc brezposelnih oseb kot so komunikacija, samoučinkovitost in socialna mreža 

ter različnih konceptov novih modelov zaposlovanja. V empiričnem delu, v katerem smo 

se naslonili na projekt »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–

2010«, smo proučevali nove možnosti socialne integracije dolgotrajno brezposelnih oseb 

skladno s socialno politiko v Sloveniji. Raziskava predstavlja prvo tovrstno raziskavo v 
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Sloveniji, s katero smo dobili vpogled v socialni razvoj, značilnosti in potrebe dolgotrajno 

brezposelnih oseb, ki jim je potrebno omogočiti socialno integracijo preko dela.  

 

Na osnovi pridobljenih tako teoretičnih kot empiričnih rezultatov doktorske disertacije 

lahko vplivamo na spremembo socialne politike, oblikovanje novih mrež zaposlovanja in 

fleksibilno zaposlovanje pri zmanjševanju socialne izključenosti na trgu dela. Pomemben 

prispevek vidimo tudi pri vseživljenjski karierni orientaciji kot nepogrešljivem delu 

svetovanja in preventivnega delovanja pred brezposelnostjo, v katero se mora vključiti in 

bolj upoštevati poklicna orientacija na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Prav tako 

smo dobili tako teoretična kot tudi empirična izhodišča za razvoj in spodbujanje APZ, iz 

katerih se lahko v prihodnje razvijejo koncepti novih modelov, programov in ukrepov 

zaposlovanja. 

 

Za oblikovanje ustreznih programov aktivne politike zaposlovanja za brezposelne, druge 

iskalce zaposlitve in neaktivne na trgu dela, bi bilo za uspešen vstop na trg dela po našem 

mnenju v prihodnje potrebno: 

 

 sekundarno in terciarno izobraževanje oblikovati v skladu s potrebami na trgu 

dela, 

 spodbuditi aktiven pristop k reševanju lastne brezposelnosti s pomočjo 

vseživljenjske karierne orientacije, 

 spodbujati vseživljenjsko karierno orientacijo, predvsem s formalnim in 

neformalnim izobraževanjem, prekvalifikacijo ter usposabljanjem na delovnem 

mestu za pridobitev manjkajočih ali ustreznih kompetenc,  

 v oblikovanje, načrtovanje, izvajanje in spremljanje politik, ukrepov in storitev na 

trgu dela, aktivno vključiti ranljive skupine. Razvoj le-teh je potrebno prilagoditi 

ne samo potrebam skupin, temveč tudi potrebam posameznika, 

 v okviru izobraževalne politike in politike zaposlovanja omogočati in spodbujati 

vključevanje v izobraževanje najbolj ogroženih na trgu dela, 

 vzpostaviti sistem spremljanja potreb delodajalcev po znanju, kompetencah in 

veščinah za potrebe posodabljanja izobraževalnih programov, 

 spodbujati prilagodljivost podjetij za zaposlovanje težje zaposljivih skupin, in 

sicer z različnimi ukrepi, storitvami ali finančnimi spodbudami, 
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 krepiti mreže izvajalcev, ki bodo izvajali prilagojene oblike zaposlovanja, 

 podpirati regionalno mobilnost, 

 zmanjšati ali preprečiti odhod visoko izobraženih »beg možganov« v tujino, 

 ponuditi in omogočiti visoko izobraženim osebam, da se po izkušnjah in znanju, 

pridobljenih v tujini, vrnejo v domovino in s tem prispevajo h konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva, 

 oblikovati program na terciarni ravni za pridobitev naziva oziroma poklica za 

izvajanje poklicne pedagogike oziroma vseživljenjske karierne orientacije, 

 strokovno razvijati (izobraževati in usposabljati) vse svetovalce zaposlitve. 

 

Socialna pedagogika kot znanost se je doslej le malo ukvarjala s konceptom dela, 

zaposlovanja, brezposelnosti in vseživljenjske karierne orientacije. Dejstvo je, da se 

socialna pedagogika, ki se že po izvornih opredelitvah povezuje z razvojem in 

spremembami družbene (socialne) stvarnosti, ki vplivajo na razvoj in perspektive 

posameznika, po mnenju Wakouniga in Krofliča (2014) ne more izogniti pojavom, ki 

povzročajo prekerne življenjske pogoje in vodijo v brezupne situacije. Ko govorimo o 

življenjski situaciji brezposelnih oseb, ne gre za neke abstraktne cilje in ideale, ampak za 

konkretno socialno realnost, v kateri se lahko znajdejo mnogi. Gre za ljudi, ki so socialno, 

ekonomsko in izobraževalno zapostavljeni, živijo na robu družbe in so brez 

zagovornikov, so eksistenčno ogroženi in odvisni od minimalne socialne podpore, živijo 

osamljeno in se v družbi počutijo nevredne (prim. Wakounig in Kroflič, 2014). Vloga 

socialne pedagogike se po mnenju Zorc Maver (2007, str. 15) nanaša na »socialno 

integracijo posameznikov in skupin v družbo preko podpore v družini, v socializacijskih 

ustanovah v skupnosti in tudi tam, kjer reagira na socialne in psihične posledice razvoja 

sodobne kapitalistične družbe«. Pri tem pa je usmerjena na konkretne probleme 

posameznika in skupin v njihovem življenjskem svetu. Tako kot ugotavlja Dekleva 

(2007) smo socialni pedagogi in socialne pedagoginje v praksi deloma delovali tudi na 

področju zaposlovanja in različnega delovnega usposabljanja in izobraževanja, predvsem 

v okviru vzgojno–izobraževalnih zavodov in organizacijah. Dodajamo, da smo nekateri 

socialni pedagogi in socialne pedagoginje uspešno in učinkovito delovali in še vedno 

delujemo tudi na področju dela, zaposlovanja in vseživljenjske karierne orientacije v 

nevladnih organizacijah, podjetjih in javni upravi. Zaradi široko zastavljenih vsebin 

študijskega programa, smo socialni pedagogi in pedagoginje veliko doprinesli k razvoju 
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posameznih strokovnih področij tudi na področju javne uprave. Sposobni smo delovati 

integrativno, sistemsko in sistematično. 

 

V skladu s klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (Uradni list RS, št. 

46/2006; Statistični urad …, 2006) je socialna pedagogika umeščena pod »Izobraževalne 

vede in izobraževanje učiteljev«, s čimer se je področje dela socialnih pedagogov in 

pedagoginj omejilo na vzgojo in izobraževanje oziroma institucije, ki se ukvarjajo z 

vzgojo in izobraževanjem. Na področje dela javne in državne uprave, ki zahteva 

»Družbene, poslovne, upravne in pravne vede«, socialni pedagogi in pedagoginje počasi 

izgubljamo dostop.  
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9 PRILOGE 

 

 

PRILOGA 1: Vprašalnik »Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb« 

 

OSNOVNI PODATKI 
1. Spol: a) Moški 

b) Ženski 

2. Letnica rojstva:   

3. Ali imate slovensko državljanstvo? a) Da 

b) Ne 

4. Če ne, državljanstvo katere države imate?  

5. V kateri občini imate stalno bivališče?   

6. Kakšen je vaš zakonski stan? 

 

a) Samski/a 

b) Poročen/a 

c) Vdovec/ vdova 

d) Razvezan/a 

e) Zunajzakonska skupnost 

7. Katero (najvišjo) formalno raven izobrazbe 

ste dosegli?  

 

a) Osnovno izobrazbo 

b) Nižjo poklicno izobrazbo 

c) Srednjo poklicno izobrazbo 

d) Srednjo strokovno izobrazbo 

e) Srednjo splošno izobrazbo 

f) Višjo strokovno izobrazbo 

g) Visoko strokovno izobrazbo 

h) Visoko strokovno izobrazbo (prva 

bolonjska stopnja) 

i) Univerzitetno izobrazbo 

j) Univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska 

stopnja) 

k) Specializacijo 

l) Magisterij stroke 

m) Magisterij znanosti 

n) Doktorat 

8. Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo 

končali)?) 

 

9. Ali ste se po doseženi formalni ravni 

izobrazbe dodatno formalno izobraževali ali 

usposabljali? 

a) Da 

b) Ne 

10. Če je vaš odgovor »Da«, katera dodatna 

formalna znanja, sposobnosti, veščine ter 

spretnosti ste pridobili po doseženi 

formalni ravni izobrazbe? 

 

        (Možnih je več odgovorov) 

a) Računalniška znanja 

b) Znanje tujega jezika 

c) Znanje desetprstnega slepega tipkanja 

d) Znanje javnega nastopanja 

e) Komunikacijske spretnosti 

f) Znanje osnov knjigovodstva 

g) Znanje iz delovnopravne zakonodaje  

h) Znanje iz priprave analiz 

i) Znanje znakovnega sporazumevanja 

j) Znanje upravljanja različnih strojev 

k) Nobenih 

l) Drugo 
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11. Če se niste udeležili nobenega 

izobraževanja, kaj je bil glavni razlog zato? 

 

       (Možnih je več odgovorov) 

a) Pomanjkanje časa 

b) V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 

c) Družinske obveznosti 

d) Predrago izobraževanje/pomanjkanje 

denarja 

e) Zdravstveni razlogi 

f) Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi starost) 

g) Drugo 
12. Navedite, katera dodatna znanja, 

sposobnosti, veščine ter spretnosti še 

pogrešate in jih želite pridobiti? 

 

13. Koliko časa ste bili prijavljeni na Zavodu 

RS za zaposlovanje pred vključitvijo v 

projekt »Spodbujanje zaposlovanja 

dolgotrajno brezposelnih oseb 2009–2010?« 

 

14. Na kakšen način ste iskali zaposlitev v času, 

ko ste bili prijavljeni za Zavodu RS za 

zaposlovanje?  

 

(Možnih je več odgovorov) 

a) Preko Zavoda RS za zaposlovanje 

b) Preko oglasov v tiskanih medijih ali na 

spletnih straneh 

c) Neposredno sem se obračal na bližnje 

delodajalce/ se dogovoril z 

delodajalcem 

d) Družina in sorodniki so mi pomagali 

e) Prijatelje sem spraševal o prostih 

delovnih mestih 

f) Preko zasebnih agencij za zaposlovanje 

g) Dajal sem oglase 

h) Drugo 

15. S katerimi oblikami pomoči, ki je 

namenjena brezposelnim osebam, ste se že 

srečali oziroma ste je bili deležni?  

 

(Možnih več odgovorov) 

a) Finančne pomoči (denarno nadomestilo, 

socialna denarna pomoč) 

b) Programov pomoči za brezposelne 

c) Strokovne pomoči in svetovanja 

d) Ničesar 

e) Neke druge pomoči: 

 

16. Kje in kako ste izvedeli za zgoraj naštete oblike pomoči. Kolikokrat ste zasledili pomoč v 

spodaj naštetih možnostih. Prosim vas, da obkrožite od 1 do 5 število pogostosti. 

 1 – 

nikoli 

2 – 

redko 

3 – 

včasih 

4 – 

pogosto 

5 – zelo 

pogosto 

A. V medijih 1 2 3 4 5 

B. Doma, v družini 1 2 3 4 5 

C. Od znancev in prijateljev 1 2 3 4 5 

D. V časopisih 1 2 3 4 5 

E. Na Zavodu RS za 

zaposlovanje 
1 2 3 4 5 

F. Drugo 1 2 3 4 5 
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17. Prosim vas, da označite od 1 do 5, katero vrsto pomoči ste v času brezposelnosti pri iskanju 

zaposlitve najbolj potrebovali od Zavoda RS za zaposlovanje?  

 1 – zelo 

malo 

2 –  

malo 

3 – 

srednje 

4 – 

veliko 

5 – zelo 

veliko 

J. Pomoč pri izbiri najbolj 

ustreznega dela zame 
1 2 3 4 5 

K. Informacije o tem, kje se 

lahko zaposlujem s svojim 

poklicem 

1 2 3 4 5 

L. Informacije o poklicih in 

možnostih na trgu dela 
1 2 3 4 5 

M. Pomoč pri pisanju prijav na 

delovna mesta 
1 2 3 4 5 

N. Pripravo na zaposlitveni 

razgovor pri delodajalcu 
1 2 3 4 5 

O. Informacije o podjetništvu in 

možnostih za samozaposlitev 
1 2 3 4 5 

P. Informacije o izobraževanju za 

drugi poklic 
1 2 3 4 5 

Q. Informacije o dodatnih znanjih 

v obliki krajših tečajev in 

usposabljanj 

1 2 3 4 5 

R. Drugo 1 2 3 4 5 

 

18. Prosim vas, da označite od 1 do 5, kakšne so vaše dosedanje izkušnje s svetovalnimi delavci 

na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so vam nudili svetovalno pomoč? 

1 – jih nimam 2 – zelo slabe 3 – slabe 4 – dobre 5 – zelo 

dobre 

1 2 3 4 5 

 

19. Prosim vas, da utemeljite vaš odgovor na 

vprašanje št. 18? 
 

 

20. Ali ste bili pred vključitvijo v projekt 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010« iskalec prve 

zaposlitve? 

a) Da 

b) Ne 

21. Če je vaš odgovor »Ne«, je vaša delovna doba: a) Manj kot 1 leto 

b) Nad 1 do 5 let 

c) Nad 5 do 10 let 

d) Nad 10 do 20 let 

e) Več kot 20 let 

22. Če je vaš odgovor »Ne«, zakaj tega dela ne 

opravljate več? 

 

a) Ker sem bil/a zaposlen/a za določen 

čas 

b) Ker sem dobil odpoved 

c) Ker sem dal odpoved 

d) Zaradi opustitve dejavnosti iz 

ekonomskih razlogov 

(nerentabilnosti) 

e) Zaradi nadaljevanja izobraževanja 

f) Zaradi osebnih ali družinskih 

razlogov 

g) Sprejel sem drugo boljšo zaposlitev 
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h) Drugo 

23. Ali ste bili v času brezposelnosti vključeni v 

katerega od programov Zavoda RS za 

zaposlovanje? 

a) Da 

b) Ne 

24. Če je vaš odgovor »Da«, v katerega od 

programov Zavoda RS za zaposlovanje ste bili 

vključeni? 

a) Javna dela 

b) Usposabljanje  

c) Izobraževanje 

d) Drugo 

 

25. Prosim vas, da označite od 1 do 5, ali ima po vašem mnenju spol pomembno oziroma 

odločilno vlogo pri iskanju zaposlitve? 

1 – nima 

pomembne 

vloge 

2 – redko ima 

pomembno 

vlogo 

3 –ima 

pomembno 

vlogo 

4 – ima pogosto 

pomembno  

vlogo 

5 – ima zelo 

pomembno 

vlogo 

1 2 3 4 5 

 

 

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 
26. Navedite datum začetka usposabljanja na 

delovnem mestu. 

 

27. Na kakšen način ste izvedeli za javni razpis 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010?« 

 

a) Preko Zavoda RS za zaposlovanje 

b) Preko oglasov v tisku ali na spletnih 

straneh 

c) Neposredno ste vprašali delodajalca/ 

se dogovorili z delodajalcem 

d) Preko družine, sorodnikov 

e) Prijateljev 

f) Drugo: 

28. Usposabljanje na delovnem mestu je potekalo? 

 

a) V podjetju 

b) Organizaciji 

c) Nevladni organizaciji 

d) Pri obrtniku (s.p.) 

e) Pri osebi v svobodnem poklicu 

f) Kmetijstvu  

g) Drugo: 

29. Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam 

opravljajo? 

 

30. Kakšno delo ste opravljali v času usposabljanja 

na delovnem mestu? 

 

31. Ali ste se v času usposabljanja na delovnem 

mestu dodatno formalno izobraževali ali 

usposabljali? 

a) Da 

b) Ne 
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32. Če je vaš odgovor »Da«, katera dodatna 

formalna znanja, sposobnosti, veščine ter 

spretnosti ste pridobili v času usposabljanja na 

delovnem mestu? 

a) Računalniška znanja 

b) Znanje tujega jezika 

c) Znanje desetprstnega slepega 

tipkanja 

d) Znanje javnega nastopanja 

e) Komunikacijske spretnosti 

f) Znanje osnov knjigovodstva 

g) Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje  

h) Znanje iz priprave analiz 

i) Znanje znakovnega 

sporazumevanja 

j) Znanje upravljanja različnih strojev 

k) Drugo 

33. Če se niste udeležili nobenega izobraževanja v 

času usposabljanja na delovnem mestu, kaj je 

bil glavni razlog zato? 

 

        (Možnih je več odgovorov) 

a) Pomanjkanje časa 

b) V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 

c) Preveč sem bil zaposlen na delovnem 

mestu 

d) Družinske obveznosti 

e) Predrago izobraževanje/pomanjkanje 

denarja 

f) Zdravstveni razlogi 

g) Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi 

starost) 

h) Izobraževanje je potekalo ob 

neprimernem času 

i) Drugo 

 

34. Prosim vas, označite od 1 do 5, kje in koliko so vam zgoraj navedena dodatno pridobljena 

znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti, pridobljena v času usposabljanja na delovnem 

mestu, koristila? 

 1 – zelo 

malo 

2 –  

malo 

3 – 

srednje 

4 – 

veliko 

5 – zelo 

veliko 

a) Pri aktivnem iskanju 

zaposlitve 
1 2 3 4 5 

b) Pri zaposlitvenih možnostih 1 2 3 4 5 

c) Pri neposredni zaposlitvi pri 

istem delodajalcu 
1 2 3 4 5 

d) Pri zaposlitvi pri drugem 

delodajalcu 
1 2 3 4 5 

 

35. Prosim vas, opišite, kako so vam pridobljena 

znanja, sposobnosti, veščine ter spretnosti, 

pridobljene v času usposabljanja na delovnem 

mestu, koristila? 

 

36. Prosim vas, opišite, katera dodatna znanja, 

sposobnosti, veščine ter spretnosti ste pogrešali 

v času usposabljanja na delovnem mestu? 

 

37. Ali ste v času usposabljanja na delovnem mestu 

vzpostavili stike z drugimi potencialnimi 

delodajalci? 

a) Da 

b) Ne 

38. Prosim vas, da utemeljite vaš odgovor na 

vprašanje št. 37? 
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39. Prosim vas, označite od 1 do 5, koliko so vam stiki z drugimi potencialnimi delodajalci v 

času usposabljanja na delovnem mestu koristili pri iskanju zaposlitve? 

1 – zelo malo  2 – malo  3 – srednje  4 – veliko  5 – zelo 

veliko  

1 2 3 4 5 

 

40. Ali ste uspešno zaključili usposabljanje na 

delovnem mestu in se v okviru projekta 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010?« zaposlili pri 

delodajalcu za obdobje 18 mesecev? 

a) Da 

b) Ne 

41. V kolikor se niste zaposlili, vas prosim, 

navedite razlog, zakaj ni prišlo do 

subvencionirane zaposlitve v okviru projekta 

»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 

brezposelnih oseb 2009–2010?«  

 

(Možnih je več odgovorov) 

a) Ker sem bil odpuščen 

b) Ker sem dal odpoved 

c) Zaradi opustitve dejavnosti zaradi 

ekonomskih razlogov 

(nerentabilnosti) 

d) Zaradi nadaljevanja izobraževanja 

e) Zaradi osebnih ali družinskih 

razlogov 

f) Sprejel sem drugo boljšo zaposlitev 

g) Drugo 

 

 

SUBVENCIONIRANA ZAPOSLITEV NA PROJEKTU  
42. Navedite datum podpisa pogodbe z 

delodajalcem za vključitev v subvencionirano 

zaposlitev na projektu? 

 

43. Ali opravljate/ ste opravljali isto delo, za 

katerega ste se usposabljali na delovnem mestu 

v okviru projekta?  

a) Da 

b) Ne 

44. V kolikor ne opravljate/ niste opravljali istega 

dela, vas prosim, da navedete razlog? 

 

45. Katero delo sedaj opravljate / ste opravljali?  

46. Ali ste v času subvencionirane zaposlitve 

pridobili kakšno raven formalne izobrazbe? 

a) Da 

b) Ne 

47. Če je vaš odgovor »Da«, katero raven formalne 

izobrazbe ste pridobili v času subvencionirane 

zaposlitve? 

a) Osnovno izobrazbo 

b) Nižjo poklicno izobrazbo 

c) Srednjo poklicno izobrazbo 

d) Srednjo strokovno izobrazbo 

e) Srednjo splošno izobrazbo 

f) Višjo strokovno izobrazbo 

g) Visoko strokovno izobrazbo 

h) Visoko strokovno izobrazbo (prva 

bolonjska stopnja) 

i) Univerzitetno izobrazbo 

o) Univerzitetno izobrazbo (prva 

bolonjska stopnja) 

j) Specializacijo 

k) Magisterij stroke 

l) Magisterij znanosti 

m) Doktorat 

48. Ali ste se v času subvencionirane zaposlitve 

dodatno formalno izobraževali ali usposabljali? 

a) Da 

b) Ne 

49. Katera dodatna znanja, sposobnosti, veščine ter a) Računalniška znanja 



Grcić, D. (2016). Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb 

Doktorska disertacija Stran 276 

spretnosti ste v času subvencionirane zaposlitve 

pridobili? 

b) Znanje tujega jezika 

c) Znanje desetprstnega slepega 

tipkanja 

d) Znanje javnega nastopanja 

e) Komunikacijske spretnosti 

f) Znanje osnov knjigovodstva 

g) Znanje iz delovnopravne 

zakonodaje  

h) Znanje iz priprave analiz 

i) Znanje znakovnega 

sporazumevanja 

j) Znanje upravljanja različnih strojev 

k) Drugo 

50. Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili 

nobenega izobraževanja? 

 

        (Možnih je več odgovorov) 

a) Pomanjkanje časa 

b) V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe 

c) Preveč sem bil zaposlen na 

delovnem mestu 

d) Družinske obveznosti 

e) Predrago izobraževanje/pomanjkanje 

denarja 

f) Zdravstveni razlogi 

g) Nisem bil/a zainteresiran/a (tudi 

starost) 

h) Izobraževanje je potekalo ob 

neprimernem času 

i) Drugo 

51. Prosim, opišite, katera dodatna znanja, 

sposobnosti, veščine ter spretnosti ste pogrešali 

v času subvencionirane zaposlitve? 

 

52. Ali ste ta znanja, sposobnosti, veščine ter 

spretnosti pridobili zaradi? 

a) Potreb dela 

b) Osebnega razvoja ali vašega 

interesa 

53. To izobraževanje je potekalo? a) Samo med delovnim časom 

b) Večinoma med delovnim časom 

c) Samo zunaj delovnega časa 

d) Večinoma zunaj delovnega časa 

54. Kdo je financiral to izobraževanje? 

 

a) Sam oziroma družina 

b) Delodajalec 

c) Izobraževanje je bilo brezplačno 

d) Drugo 

55. Ali ste v času subvencionirane zaposlitve 

vzpostavili stike s potencialnimi delodajalci? 

a) Da 

b) Ne 

56. Prosim vas, da razlog, ki ste ga navedli v 

vprašanju 55, na kratko opišete? 

 

 

 

57. Prosim vas, da označite na lestvici od 1 do 5, koliko vam bodo stiki z drugimi potencialnimi 

delodajalci v času subvencionirane zaposlitve pri nadaljnjem iskanju zaposlitve koristili? 

1 – zelo malo  2 – malo  3 – srednje 4 – veliko  5 – zelo 

veliko  

1 2 3 4 5 
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PO SUBVENCIONIRANI ZAPOSLITVI NA PROJEKTU 
58. Ali ste (bili) morda dogovorjeni z 

delodajalcem, pri katerem ste trenutno 

zaposleni, da vas zaposli tudi po poteku 

subvencionirane zaposlitve? 

a) Da 

b) Ne 

59. Če ne, ali že iščete / ste iskali kakšno 

zaposlitev? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne, ker sem zaposlitev že našel/a 

60. Koliko mesecev že aktivno iščete / ste iskali 

zaposlitev?  

 

61. Kakšno vrsto zaposlitve iščete / ste iskali: a) Zaposlitev 

b) Samozaposlitev 

62. Na kakšen način nameravate / ste iskali po 

končani subvencionirani zaposlitvi na projektu 

iskati/li zaposlitev?  

 

       (Možnih je več odgovorov) 

a) Na podlagi subvencionirane 

zaposlitve in delovnih izkušenj pri 

istem delodajalcu 

b) Preko Zavoda RS za zaposlovanje 

c) Preko oglasov v tisku ali na 

spletnih straneh 

d) Neposredno se bom obračal na 

bližnje delodajalce 

e) Preko družine in sorodnikov 

f) Povprašal bom prijatelje  

g) Preko zasebnih agencij za 

zaposlovanje 

h) Dajal/a bom oglase 

i) Drugo: 

63. Ste že bili na razgovoru ali testiranju pri 

delodajalcu? 

a) Da 

b) Ne 

64. Kaj je glavni razlog, da ne iščete zaposlitve? 

 

   (Možnih je več odgovorov) 

a) Upokojitev 

b) Nezmožnost za delo (bolezen, 

invalidnost) 

c) Nadaljeval bom z izobraževanjem 

d) Osebni ali družinski razlogi 

e) Menim, da na trgu dela ni dovolj 

ponudb 

f) Trenutno se ne želim zaposliti 

g) Ker pazim svoje oziroma 

partnerjeve otroke 

h) Skrbim za starejšega, ki potrebuje 

pomoč 

i) Drugo 

 

65. Prosim vas, označite na lestvici od 1 do 5 vaše osebno mnenje o možnostih zaposlitve: 

 1 – zelo 

malo 

verjetno 

2 – malo 

verjetno 

3 – 

srednje 

verjetno 

4 – veliko 

verjetno 

5 –  

zelo 

verjetno 

A. Ostal bom / sem zaposlen 

pri delodajalcu, pri 

katerem sem se 

usposabljal in opravljal 

subvencionirano 

zaposlitev. 

1 2 3 4 5 

B. Našel bom/ sem našel 

novo zaposlitev v času 12 
1 2 3 4 5 
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mesecev po poteku 

subvencionirane 

zaposlitve. 

 

66. Opišite, prosim, kaj vam zaposlitev pomeni oziroma omogoča. Ponujene kategorije razvrstite 

po pomembnosti od 1 do 5. 

 1 – ne 

pomembno 
 

2 – malo 

pomembno 
3 – 

srednje 

pomembno 

4 – zelo 

pomembno 
5 –

najpomem

bnejše 

A. Socialno varnost 1 2 3 4 5 

B. Socialne stike 1 2 3 4 5 

C. Neodvisnost 1 2 3 4 5 

D. Status 1 2 3 4 5 

E. Moč in vplivnost 1 2 3 4 5 

F. Ugled 1 2 3 4 5 

G. Samospoštovanje 1 2 3 4 5 

H. Samoizpopolnjevanje 1 2 3 4 5 

I. Drugo 1 2 3 4 5 

 

67. Pred vami so trditve, s katerimi ljudje opisujejo sami sebe. Pozorno preberite vsako trditev in 

na 5-stopenjski lestvici označite, v kolikšni meri veljajo za vas.  

 1 – sploh 

ne drži 

2 – 

redko 

drži 

3 –  

ne vem 

4 –  

drži 

5 – 

popolno

ma drži 

A. Zaradi svojih sposobnosti 

imam v življenju veliko 

možnosti 

1 2 3 4 5 

B. Zadovoljen/na sem s seboj 

takšnim/no, kot sem 
1 2 3 4 5 

C. Do sedaj sem se v življenju 

dobro odrezal/la 
1 2 3 4 5 

D. Zelo dober/a sem na 

različnih področjih 
1 2 3 4 5 

E. Pogosto mi je neprijetno 

razmišljati o sebi 
1 2 3 4 5 

F. Nagnjen/a sem k 

razvrednotenju same/ga 

sebe 

1 2 3 4 5 

G. Osredotočam se na svoje 

dobre strani 
1 2 3 4 5 

H. Od časa do časa se počutim 

nič vredno/a 
1 2 3 4 5 

I. Na splošno sem sposobna 

oseba 
1 2 3 4 5 

J. Mislim, da ni veliko tega, 

na kar bi lahko bil/a 

ponosen/a 

1 2 3 4 5 

K. Imam občutek lastne 

vrednosti 
1 2 3 4 5 

L. Nimam dovolj spoštovanja 

do samega sebe 
1 2 3 4 5 

M. Nadarjen/a sem za mnoge 

stvari 
1 2 3 4 5 
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N. Dobro se počutim, ko 

pomislim, kdo sem 
1 2 3 4 5 

O. Gledano v celoti, nisem 

zelo sposoben/a 
1 2 3 4 5 

P. Imam negativno mnenje o 

sebi 
1 2 3 4 5 

Q. Slabo rešujem svoje 

probleme 
1 2 3 4 5 

R. Pogosto se neprimerno 

vedem v kritičnih 

situacijah 

1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje! 


