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Povzetek 

V diplomskem delu sem raziskovala povezanost med kompetencami, pridobljenimi preko 

neformalnega učenja, in samozaposlitvijo socialnih pedagogov. V teoretičnem delu so predstavljeni 

pomembni pojmi: od družbe znanja in različnih vidikov učenja do kompetenc in njihovega 

vrednotenja. V nadaljevanju sledi opredelitev družbe dela, razmer na trgu dela in samozaposlitve kot 

oblike prekernega dela. Vse skupaj sem na koncu povezala s socialno pedagogiko ter teoretičnim 

ozadjem možnosti samozaposlovanja socialnih pedagogov.  

V raziskavo je bilo vključenih pet samozaposlenih socialnih pedagoginj in pedagogov. Želela sem 

izvedeti, kako in v kakšni meri so njihove kompetence povezane z oblikovanjem poklicne identitete. 

Preko individualnih pogovorov z njimi sem izvedela, da se jim pri delu zdi najbolj pomemben oseben 

odnos z vsakim posameznikom ali skupino, s katero sodelujejo. Njim prilagajajo vsebine in metode 

dela, da lahko čim bolj odgovarjajo na potrebe. Ključna pri delu se jim zdita osebna in strokovna rast. 

Na podlagi različnih usposabljanj ozaveščajo že usvojeno znanje ter ga nadgrajujejo, pri tem pa 

opazujejo osebne spremembe. Vse to največkrat vrednotijo sami na podlagi refleksije izkušnje, preko 

katere prepoznavajo osvojeno znanje, to povezujejo s preteklimi izkušnjami, hkrati pa iščejo nove 

priložnosti za rast. Vrednotenje poteka tudi na podlagi povratne informacije od drugih. Pridobljene 

kompetence vključujejo preko interaktivnega dela z udeleženci, pomagajo jim pri reševanju izzivov ter 

pri iskanju in gradnji novih konceptov dela. Pripomorejo tudi pri izgradnji osebne in strokovne 

identitete.  

 

Ključne besede: kompetence, neformalno učenje, trg dela, samozaposlovanje, socialna pedagogika  



 

Abstract 

The thesis researches the relations between competences gained through non-formal learning and self-

employment of social pedagogues. The theoretical part defines the relevant concepts – from 

knowledge society through different aspects of learning to competences and their evaluation. The 

thesis goes on to define the work society, the conditions on the labour market and self-employment as 

a form of precarious work. All this is then put into the context of social pedagogy and the theoretical 

background for the possibility of self-employment for social pedagogues. 

The research included 5 self-employed social pedagogues. The aim was to find out how and to what 

extent their competences are related to how their professional identity has formed. The research shows 

that in their work they find a personal relationship with every individual or group they work with to be 

the most important. They adapt the content and work methods accordingly to answer their particular 

needs as best as possible. Another key aspect they see in their work is personal and professional 

growth. Based on different trainings, they examine the knowledge they have acquired and upgrade it, 

while monitoring personal changes. They mostly do all this themselves through reflection on their 

experience, which helps them recognise the acquired knowledge and skills. They relate this to their 

past experience, and at the same time look for new opportunities for growth. Evaluation is also based 

on feedback from others. They use their newly acquired competences in interactive work with 

participants, and they are helpful in problem solving and searching for and setting up new concepts of 

work. Furthermore, they are useful in the formation of personal and professional identity. 

 

Keywords: competences, non-formal learning, labour market, self-employment, social pedagogy 
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UVOD  

Ne vem, zakaj se mi je izraz prekerni delavec od nekdaj zdel nekoliko žaljiv. Vedno sem ob tem 

pomislila na tiste, ki opravljajo mizerna dela, katerih delo ni družbeno priznano, ki živijo na robu 

družbe in na pragu revščine. Nikoli nisem imela pred očmi tistih, ki so si z razlogom in ciljem izbrali 

takšno pot.  

Že med študijem, ko smo spoznavali različne oblike dela socialnih pedagogov, sem se pogosto 

spraševala, ali so tisti, ki so tam zaposleni, srečni v tem, kar delajo. Je to njihovo poslanstvo, ki ga 

želijo uresničevati v svetu? V pogovorih, ki smo jih imele v tistih časih s sošolkami, sem velikokrat 

ujela povedi v smislu: »Bom že delala, karkoli pač že bo, samo da bom imela službo,« ali pa: »Saj ni 

važno, kaj delaš, samo da boš dobro plačana …« Razmišljanje o tem, kako se bomo prilagodile trgu 

dela samo zato, da bomo imele delo, je bilo nekaj običajnega. Nisem pa prepričana, če je katera od nas 

takrat razmišljala o možnosti, da bi sama sebi prilagodila trg tako, da bi odgovarjal na potrebe, ki jih 

ima vsaka od nas, socialnih pedagoginj, s svojimi kompetencami, vrednotami, pričakovanji, željami – 

torej da bi si same izbrale natančno takšno službo, kakršno želimo opravljati. »Fleksibilnost in 

prilagodljivost delovnih pogojev sta razumljeni kot ena od temeljnih predpostavk razvoja družbe 

znanja, saj naj bi spodbujali k večji inovativnosti akterjev na trgu delovne sile.« (Kanjuo Mrčela in 

Ignjatović, 2006, str. 467). Ali si lahko vsak od nas najde takšno delo, ki ga opravlja z veseljem, ki ga 

izpolnjuje, pri katerem vsakič najde toliko izzivov, ki ne predstavljajo ovire za razvoj, ampak jih želi 

razrešiti ter se iz tega nekaj novega naučiti?  

Svet se spreminja z veliko hitrostjo: novo znanje nastaja hitreje, kot je možno procesiranje, vrednote 

se spreminjajo, povečuje se revščina – ob vsem tem pa vse bolj pomembno postaja učenje. Učimo se 

na fakultetah, učimo se iz izkušenj, učimo se iz knjig, učimo se od drugih. Nujno je, da izobraževalni 

sistem daje mlademu človeku možnosti za pridobivanje in razvijanje tistega znanja, ki ga bo 

potreboval za nenehen razvoj (Pušnik in Zorman, 2004). Učimo pa se tudi na organiziranih 

usposabljanjih, na katerih udeležbo ali neudeležbo izberemo sami. Kjer iščemo nekaj več, nekaj zase, 

kar ne moremo dobiti na fakulteti ali iz vsakdanjih situacij. Glede na  neugodno situacijo, v kateri smo 

danes mladi, še toliko bolj štejejo znanja, sposobnosti in izkušnje. Danes je pomembno, da imamo 

razvite sposobnosti timskega dela, komunikacije in javnega nastopanja, načrtovanja in organizacije, 

vodenja, reševanja problemov ipd. Veliko nas meni, da lahko takšno širino pridobimo na neformalnih 

usposabljanjih. »Izobraževanje (formalno in neformalno) mora mladim zagotavljati širino in 

posledično kakovost življenja, ki ni odvisna le od zaposlitve, ampak tudi od tega, kaj posameznik v 

življenju počne poleg službe.« (Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, 2013).  

Namen diplomskega dela je raziskati, kako so kompetence, pridobljene preko neformalnega učenja, 

povezane s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Zanima me, katere kompetence samozaposleni 

socialni pedagogi pridobivajo preko neformalnega učenja, kako jih vrednotijo ter na kakšen način jih 
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vključujejo v svoje delo. Želim dobiti vpogled v značilnosti njihovega dela, zanimajo me motivi za 

odločitev za samozaposlitev. Rada bi tudi pridobila mnenje samozaposlenih, ali so študentke in 

študentje med študijem socialne pedagogike dovolj spodbujeni k pridobivanju kompetenc preko 

neformalnega učenja za trg dela socialnih pedagogov. Želim tudi ugotoviti, ali bi bile na področju 

vrednotenja neformalno pridobljenega znanja med in po študiju socialne pedagogike potrebne kakšne 

spremembe in kakšne. 

Nekoč običajne predpostavke o zaposlitvi za celo življenje, razvoju življenjske kariere in tem, da je 

delo dominantno moška dejavnost, so danes v glavnem stvar preteklosti (Ransome, 1999, v Kanjuo 

Mrčela, 2002). Je temu res tako? Menim, da bom s to diplomsko nalogo razširila obzorja vsem tistim 

socialnim pedagoginjam in pedagogom, ki želijo dati svoj prispevek družbi na način, da kar najbolje 

izkoristijo svoje kompetence.   
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TEORETIČNI DEL 

Družba znanja 

Sodobno družbo označujejo z različnimi imeni, ki prikažejo izbrane značilnosti. Tako uporabljajo 

oznake: refleksivna družba, potrošniška družba, družba tveganja, družba znanja (Ličen, 2006).  

Družba znanja je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih konceptov, ki opisuje spremembe v sodobni 

družbi, tudi na področju dela in zaposlovanja. Ni enotno sprejete definicije koncepta, zaznati pa je 

možno 2 glavni značilnosti:  

- deskriptivnost: opis obstoječega znanja, razvoja in smernic v družbi (npr. razvoj in uporaba 

interneta in informacijske tehnologije) in  

- predikativnost/normativnost: predvidevanje razvojne poti in potenciala ter zastavljanje ciljev 

prihodnjega razvoja (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2006).  

Koncept družbe znanja se je razvil ob socialnih, ekonomskih, kulturnih in političnih spremembah v 

drugi polovici 20. stoletja, ko so začeli izobraževanje določati različni dejavniki informacijske in 

kapitalske globalizacije, individualizma ter hitrega razvoja znanosti in tehnologije. Spremenil se je 

pogled na učenje in izobraževanje, kjer je predvsem v ospredju koncept vseživljenjskega učenja 

(Ličen, 2006).  

Avtorji pravijo, da je znanje ključni ekonomski dejavnik družbe prihodnosti, ki se od drugih klasičnih 

produkcijskih faktorjev razlikuje po tem, da je neizčrpen oziroma brezmejen (Drucker, 1998, v Čuk, 

2004). Uporaba znanja se ne obrabi ali uniči ter praviloma ne škoduje okolju. Znanje je neodtujljiv vir, 

ki ga lahko prodamo, a smo še vedno njegovi lastniki. Isto znanje lahko hkrati uporablja večje število 

uporabnikov, ne da bi spremenili njegovo vrednost. Edina omejitev pri njegovi uporabi so človekove 

sposobnosti (Čuk, 2004). Drucker (1998, v Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2006) je poudaril tudi, da je z 

znanjem omogočena mobilnost navzgor za vse zaradi vse bolj dostopne formalne izobrazbe ter 

kompetitivnost posameznikov in podjetij, ki tekmujejo v pridobivanju in učinkoviti uporabi znanja. 

Avtor govori o dvojnosti znanja kot potenciala za uspešnost, pa tudi za neuspeh: vsi lahko pridobijo 

znanje, ne morejo pa vsi zmagati.  

Med lastnostmi, ki jih različni avtorji uporabljajo pri definiranju družbe znanja, je možno izluščiti še 

nekatere, okrog katerih obstaja največja stopnja strinjanja (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2006): 

- informacijska tehnologija – prevlada mrežne računalniške povezanosti: višje zmožnosti 

procesiranja, shranjevanja in posredovanja podatkov in informacij; ustvarjanje novih poklicev 

in področij znanja; 

- naraščajoči pomen inovacij, ki so vir kompetitivnosti; 
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- razvoj storitvene ekonomije, ki pomeni rast v vseh sektorjih; 

- družbeno učenje: vlaganje v povišanje splošne ravni izobrazbe in znanja ter povečanje 

družbenega pomena znanosti, tehnologije in interdisciplinarnih znanj; 

- družba znanja je stimulirana z globalizacijo in krepi njene trende.  

Po eni strani taka družba omogoča dostop do znanja vsem posameznikom oziroma družbenim 

skupinam, po drugi strani pa ustvarja vedno ostrejše ločnice med tistimi, ki znanje imajo in ga 

uporabljajo, ter med tistimi, ki do znanja nimajo dostopa (Lenarčič, 2007). Na drugi strani je vidna 

večja povezanost sodobne družbe, povečevanje individualne možnosti za družbeno delovanje, novi 

načini organiziranja dela in vrednote, ki so pomembne za delavce (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2006). 

Tako lahko prihaja do paradoksa družbe znanja, kot ga omenjajo nekateri avtorji (Ilič, 2006, v 

Lenarčič, 2007), s čimer mislijo na to, da ob verjetni gospodarski rasti in povečanju skupne družbene 

blaginje zaradi nenehnih inovacij prihaja do neenakomerne porazdelitve te blaginje (npr. zaradi 

prerazdelitve virov, dohodkov in omejenosti dostopa do njih) po različnih družbenih slojih in 

skupinah. Tako lahko prihaja do povečevanja verjetnosti družbenih konfliktov (prav tam).  

Na pomen izobraževanja pomembno vplivajo nekateri družbeni procesi: demografske spremembe, 

gospodarski razvoj in strukturne spremembe v gospodarstvu, tehnološki napredek, razmere in 

spremembe na trgu dela, prilagajanje podnebnim spremembam in razvoj nizkoogljične družbe. V 

neoliberalni politiki izstopa dejstvo, da naj bi posameznik čim bolj izkoristil (in ponudil) vse svoje 

zmožnosti in vire za dobro družbe (Čelebič et al., 2011). Ker je vseživljenjsko učenje razumljeno kot 

tržni diskurz, ki približuje izobraževanje podjetništvu, postaja učeči se ''svoj lastni podjetnik''. Kako 

uspešen bo pri tem, je odvisno le od njega samega in njegovih odločitev, izbir. Vsak je odgovoren 

zase, za svoj uspeh in samoustvaritev. Posameznik je odgovoren za vsebino in znanje, pa tudi za ravni 

in strukture, proces in organizacijo; država omogoča le orodja, ki spodbujajo proces. Gre za premik od 

znanja k informacijam, veščinam; za prehajanja od stanja ''vedeti nekaj'' k zmožnosti ''vedeti kako''. 

Pomemben je razvoj učnih tehnik ter certifikatov, kjer je zapisano, kakšne kompetence nekdo ima ali 

naj bi jih imel (prav tam).  

Ob vsem tem pa se postavlja nekaj pomembnih etičnih vprašanj, zlasti kar se tiče razmerja 

posameznika do družbe in kakšen tip družbe sploh želimo razvijati. Kaj je tisto, kar je v določeni 

družbi zaželeno, in kaj je tisto, kar ta družba zavrača (Pušnik in Zorman, 2004)? Joy (2000, v Cross, 

2007, str. 3) je zapisal, da »smo bili pognani v to novo stoletje brez načrta, kontrole ali meja.« Ve se, 

da so nekatere družbene usmeritve bolj ojačene kot ostale ter da cilji družbenoekonomskega razvoja 

niso povsod enaki. Družba znanja mora biti tako zastavljena čim širše, obsegati široko in različno 

paleto družbenih vrednot in življenjskih stilov, hkrati pa biti odprta za fleksibilnost.   
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Učenje – izobraževanje 

Izobraževanje in učenje sta sorodni dejavnosti, ki se po nekaterih značilnostih pomembno razlikujeta 

med seboj. Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ICSED 1993, v Marentič Požarnik, 2000, 

str. 10) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 

stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vzorcev.« Jelenc (2005) je temu dodal še posameznikovo dejavnost, s katero išče, 

pridobiva, obnavlja, dopolnjuje, prerazporeja svoje zanje in izkušnje ter tako poleg znanja razvija tudi 

svoje spretnosti, vedenje in celotno osebnost. V pojmu učenje je tako zaznati širino in kontinuiteto kot 

trajno spreminjaje posameznika. Tako je učenje v primerjavi z izobraževanjem širši pojem. Jelenc 

(2007) pravi, da se širina kaže v tem, da poteka povsod, zajema vse položaje, okoliščine in priložnosti, 

da se vsebine prepletajo in so manj usmerjene na predmet. Učenje je postalo del življenja, je prožno in 

traja ves čas – učimo se tudi drug od drugega in ne samo pod strokovnim vodstvom, kar pomeni, da 

mora biti učenec veliko bolj dejaven in avtonomen.  

Izobraževanje je le ena od možnost za izpeljavo učenja. Pri izobraževanju sta vloga in dejavnost 

posameznika (udeleženca) določeni od zunaj. V ospredju so pridobivanje znanja, spretnosti, navad … 

ali učenje med procesom, ki je praviloma uradno opredeljeno s cilji. Je normiran, strukturiran, 

predmetno usmerjen proces, ki ga pomembno določajo okoliščine in potrebe (Jelenc, 2007).  Za 

razliko od učenja je tu manj v ospredju posameznik, bolj pa sta pomembna načrtnost in struktura.  

Muršak (2006, str. 11) temu doda, da učenja »ne razumemo le kot vodeno in sistematično dejavnost, 

katere rezultat je mogoče formalizirati, pač pa mislimo na celoten spekter pridobivanja znanja in 

razvoja kompetenc, ki daleč presega tisto, kar se dogaja v šolah in izobraževalnih institucijah.« 

Večrazsežnostno učenje (lifewide), kakor je zapisano v Memorandumu o vseživljenjskem učenju 

(2000), se lahko odvija v razsežnosti celotnega človekovega življenja, na katerikoli stopnji. Prav to 

pripelje formalno, neformalno in priložnostno učenje pod drobnogled. Spomni nas na to, da je lahko 

učenje tudi radostno in poteka v družini, v trenutkih sproščanja, v skupnosti in pri vsakdanjem delu.  

Ker se v različnih virih pojavlja različno zapisovanje učenje/izobraževanje, bom glede na zapisano 

uporabljala pojem učenje, kjer pa bo zajeto tudi izobraževanje.  

 

Vseživljenjsko učenje 

Koncept družbe znanja je tesno povezan s procesi vseživljenjskega učenja, saj temelji na inkluzivnih, 

emancipatornih, humanističnih in demokratičnih vrednotah (Čelebič et al., 2011; Ličen, 2006). 

Izhodiščne ideje vseživljenjskega učenja so stare že več kot 100 let. Intenzivnejše razprave o tem pa so 

potekale v zadnjih desetletjih.  
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Komenský je že v 17. stoletju oblikoval predpostavko, da je potrebno izobraževati najširše množice 

ljudi ne glede na stan, starost ali spol. Zdelo se mu pomembno, da poudari prostovoljnost 

izobraževanja in učenja, še posebno po dokončanju formalnega šolanja. Temu naj bi sledilo 

neformalno in informalno učenje, kjer je glavna značilnost pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj  

(Vidmar, 2006).  

Termin vseživljenjsko učenje pritegne pozornost na čas: učenje skozi vse življenje, ali nenehno ali 

periodično (Memorandum o vseživljenjskem učenju, 2000). Avtorica Ličen (2006) poudari predvsem 

procesnost; pri takšnem učenju smo vključeni vsi in ga zato ne moremo opazovati kot nevtralni 

opazovalci.  

V Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc, 2007) je zapisano, da zajema vse oblike 

učenja, bodisi formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno. Poteka v 

različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s 

ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem pridobivamo tudi interese, 

značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti. Kanjuo Mrčela in 

Ignjatović (2006) temu dodata še, da se preko primarnega in sekundarnega izobraževanja pridobi 

predvsem ključne kompetence, ki se jih preko terciarnega izobraževanja poglobi in doda nove, preko 

neformalnega izobraževanja pa posameznik pridobi veščine in kompetence, ki lahko pomagajo pri 

večanju zaposljivosti iskalcev nove zaposlitve ter pri prilagodljivosti delavcev. 

Strategija (Jelenc, 2007) v nadaljevanju poleg razsežnosti trajanja poudarja tudi širino – kot tisto, ki 

označuje, da se učimo povsod (ne le v šoli) in kar koli; učenje ni namenjeno le pridobitvi izobrazbe in 

kvalifikacije za delo in poklic, temveč širokemu spektru znanj, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki 

jih potrebujemo za uspešno in kakovostno delo ter življenje kot posamezniki in v skupnosti. K temu bi 

dodala še misel Komenskega (Vidmar, 2006), ki je poudarjal pomen posameznika, ki si mora sam 

priskrbeti zglede in nauke ter poskrbeti za nenehno urjenje. Torej je vsakdo svoj učitelj, učbenik in 

šola, prijatelji pa posamezniku lahko dajo kakšen nasvet ali ga na kaj opomnijo. Cross (2007) pa 

opozori na povečanje hitrosti našega življenja: posameznik mora biti pozoren na vse, kar se dogaja 

okoli njega. Omogočene imamo izjemne povezave, načine mreženja: vire pomoči, nasvete, že 

pripravljene odgovore na vprašanja, na razpolago imamo najrazličnejše knjige in priročnike za 

izboljšanje svojega dela/življenja. Vse to nas po njegovem mnenju čaka, da izkoristimo.  

Opozoriti pa je smiselno še na en koncept, to je na družbo tveganja. Beck (2001) pravi, da se mora 

posameznik na vse intenzivnejše spremembe v družbi  prilagajati in se spreminjati, s čimer pa mora 

sprejeti veliko tveganja. Učenje na takšen način prinese tveganje, da bo prilagoditev pomenila 

poslabšanje in ne izboljšanje. Ko se posameznik osvobaja iz socialnih vezanosti in se privatizira, na 

eni strani stare forme postanejo zasebne, na drugi strani pa se zmanjšujejo področja, na katerih skupaj 

zastavljeno delovanje vpliva na lastno življenje, in povečujejo se prisile, da bi lastno življenje 

oblikovali sami. Prihaja do individualizacije: biografija ljudi se osvobodi iz vnaprej danih fiksacij, 
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postane odprta, odvisna od odločitev in je kot naloga položena v roke vsakega posameznika. Vendar 

posameznik potrebuje učenje, da lahko preživi in da ni iz družbe izločen.  

Ne sme se zanemariti tudi vloge vseživljenjskega učenja kot dejavnika gospodarske rasti, saj naj bi 

zviševal zaposljivost, ekonomski razvoj in demokracijo (Ličen, 2006). Kot pa je zapisano že zgoraj, 

nima vseživljenjsko učenje velikega pomena samo na družbo, ampak najprej na njene osnovne 

gradnike, torej na posameznika. »Vključenost v formalno in neformalno izobraževanje je pomemben 

dejavnik osebnostnega razvoja posameznika in njegove zaposljivosti, socialne vključenosti in kakor 

tudi socialne kohezije ter gospodarskega in družbenega razvoja.« (Čelebič et al., 2011, str. 61). 

 

Formalno – neformalno – priložnostno učenje 

Muršak (2006) je izpostavil tri stebre učenja: formalno, neformalno in priložnostno učenje. Ta 

razdelitev izhaja iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju (2000), ki navaja strategije za uvajanje 

vseživljenjskega učenja na individualni in institucionalni ravni. Memorandum opredeli tri temeljne 

kategorije namerne učne aktivnosti: 

- FORMALNO UČENJE (formallearning): odvija se v institucijah za izobraževanje in 

usposabljanje ter vodi do priznanih diplom in kvalifikacij; 

- NEFORMALNO UČENJE (non-formallearning): odvija se izven glavnih sistemov 

izobraževanja in usposabljanja ter ni nujno, da vodi do formalnih certifikatov. Neformalno 

učenje je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi organizacij in skupin civilne 

družbe (kot so mladinske organizacije, sindikati in politične stranke). Lahko se zagotavlja tudi 

z organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot komplementarne formalnemu 

izobraževanju (kot na primer ure umetnosti, glasbe, športa, zasebne inštrukcije kot priprava na 

izpite); 

- INFORMALNO ali PRILOŽNOSTNO UČENJE (informallearning): je naravni spremljevalec 

vsakdanjega življenja. Ker ni nujno namerno, ga posamezniki ne prepoznajo vedno kot vrsto 

učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim.  

Na evropski ravni sta pomembna še dva terminološka vira, ki zadevata formalno, neformalno in 

priložnostno učenje (Odrasli v formalnem izobraževanju, 2011): Cedefopov besednjak, katerega 

namen je prepoznati in opredeliti ključne izraze, pomembne za razumevanje aktualne politike 

izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ter Klasifikacija učnih aktivnosti, ki ga je pripravil Eurostat 

kot orodje za zbiranje in predstavljanje primerljivih statistik in kazalnikov o učnih aktivnostih.  
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Tabela 1: Primerjava poimenovanj formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja / 

izobraževanja (Terminology of European education and training policy, 2008; Classification of 

learning activities, 2006) 

 Definicije po Cedefopovem 

besednjaku 

Definicije po Eurostatu 

Formalno učenje / 

izobraževanje 

Učenje v organiziranem in strukturnem 

okolju (npr. v izobraževalni instituciji 

ali v službi) in ki je izrecno zasnovano 

kot učenje (v smislu ciljev, časa ali 

virov). Je namerna aktivnost s strani 

učenca. Vodi do vrednotenja in 

certificiranja.  

Izobraževanje v sistemu šol, univerz 

ali drugih formalnih institucij, ki so 

običajno neprekinjena ''lestev'' 

rednega izobraževanja za otroke in 

mladostnike, ki se navadno prične s 

petim do sedmim letom starosti in se 

nadaljuje do dvajsetega ali 

petindvajsetega leta. V nekaterih 

državah so vrhnji del te ''lestve'' 

organizirani programi kombinacije 

delne zaposlitve in delne 

vključenosti v redni šolski ali 

univerzitetni sistem: taki programi so 

postali poznani kot 'dualni sistemi'. 

Neformalno učenje 

/ izobraževanje 

Učenje, ki izhaja iz načrtovanih 

aktivnosti, ki niso izrecno zasnovane 

kot učenje (v smislu učnih ciljev, 

učnega trajanja ali učne podpore). Je 

namerna aktivnost z učenčeve strani. 

Katerakoli organizirana in trajna 

izobraževalna aktivnost, ki ne 

ustreza natančno definiciji 

formalnega izobraževanja. 

Neformalno izobraževanje zato 

lahko poteka v izobraževalnih 

institucijah ali zunaj njih in je 

namenjeno osebam vseh starosti. 

Glede na okoliščine v posameznih 

državah lahko sem spadajo 

izobraževalni programi za 

izboljšanje pismenosti odraslih, 

osnovnošolsko izobraževanje za 

otroke, ki so opustili šolanje, za 

pridobivanje življenjskih in delovnih 

spretnosti ter splošno kulturo. 

Programi neformalnega 

izobraževanja ne upoštevajo nujno 

sistema 'lestve' in imajo so lahko 

različno dolgi. 

Priložnostno učenje 

/ izobraževanje 

Učenje, ki je rezultat dnevnih 

aktivnosti, povezanih z delom, družino 

ali prostim časom. Ni povezano ali 

strukturirano po ciljih, času ali učni 

podpori. V večini primerov je iz vidika 

učenca nenamerna aktivnost. 

Namerno a manj organizirano in 

strukturirano ter lahko vključuje na 

primer učne dogodke (aktivnosti) v 

družini, na delovnem mestu in v 

vsakdanjem življenju. Gre za 

samostojno učenje ali pa za učenje, 

pogojeno z družino ali družbo. 
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Bistvene razlike v teh poimenovanjih so, da Memorandum (2000) in Eurostat (Classification, 2006) 

ožje opredeljujeta formalno izobraževanje, saj se razni certifikati, diplome in kvalifikacije, ki so 

pridobljeni preko krajših programov izobraževanj in usposabljanj, vežejo na neformalno 

izobraževanje, medtem ko se razna potrdila po Cedefopovem besednjaku (Terminology, 2008) še 

vedno vežejo na formalno učenje. Neformalno učenje je po vseh definicijah namerno, vendar se 

pojavlja razlika glede poteka: po Memorandumu (2000) poteka izven glavnih sistemov izobraževanja, 

po Eurostatu (Classification, 2006) poteka v izobraževalnih institucijah ali zunaj njih, prav tako to 

lahko razumemo iz Cedefopove (Terminology, 2008) definicije. Naslednja razlika je pri definicijah 

priložnostnega učenja glede namernosti: Memorandum (2000) pravi, da ni nujno, da je namerno, 

Cedefop (Terminology, 2008) da je nenamerno, Eurostat (Classification, 2006) pa da je namerno in 

manj organizirano.  

Za lažje razumevanje razlike med neformalnim in priložnostnim učenjem navajam še širok nabor 

priložnosti za informalno učenje, kot ga našteva The Learning Revolution (2009, str. 4): priložnostno 

učenje je lahko: »učna ura plesa v cerkveni dvorani, bralni krožek v lokalni knjižnici, kuharske 

spretnosti pridobljene v občinskem domu, voden obisk naravnega rezervata ali gradu, spletno 

raziskovanje zbirke narodne galerije, pisanje članka na Wikipedii ali sodelovanje v prostovoljskem 

projektu za snemanje življenjske zgodovine v določeni skupnosti.« Glede na širok spekter priložnosti 

učenja je še posebno potrebno poudariti, da so lahko pomemben vir inovacij v metodah poučevanja in 

učenja. Vendar je potrebno biti pozoren tudi na to, da se informalno učenje ne izgubi v celoti, saj je 

najstarejša oblika učenja in ostaja prevladujoča oblika učenja v zgodnjem otroštvu (Memorandum, 

2000).  

Čeprav se omenjene razlike v opredelitvah formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja lahko 

zdijo pomembne, je nanje v glavnem vplivalo dejstvo, da so dokumenti nastali za različne namene. 

Memorandum spodbuja vseevropsko diskusijo o vseobsežni strategiji pri uvajanju vseživljenjskega 

učenja, Eurostatov priročnik predstavlja orodje za zbiranje in predstavljanje primerljivih statistik in 

kazalnikov o učnih aktivnostih, namen Cedefopovega besednjaka pa je prepoznavanje in opredelitev 

ključnih izrazov, pomembnih za razumevanje aktualne politike izobraževanja in usposabljanja v 

Evropi (Muršak, 2007; Odrasli v formalnem izobraževanju, 2011).  

Zaradi namena diplomske naloge se bom v nadaljevanju osredotočila predvsem na neformalno obliko 

učenja, ne glede na to, ali poteka v ali izven glavnih institucij izobraževanja.  

 

Neformalno učenje 

Pojem neformalnega učenja je leta 1968 vpeljal Philip Coombs. Zanj je pomenil »vsako organizirano 

izobraževalno dejavnost zunaj formalnega sistema, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje 
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določene učne smotre.« (Jelenc 1992, str. 6). Mrgole (2003, str. 27) pravi, da izraz neformalno še 

vedno uporabljamo za označevanje »nečesa, kar se razlikuje od uveljavljenega, normativnega in 

nakazuje nekaj atraktivnega, celo bolj privlačnega.« Temu sledi tudi ugotovitev avtorjev Grcić in 

Kobolt (2008), ki pravita, da neformalno učenje pravzaprav ne sme biti učenje, ampak naj bo 

motivirana 'igra', ki lahko v posamezniku prebudi ugasnjeno iskro motivacije, navdušenje do 

spoznavanja novega, preizkušanje neznanega, ustvarjanje in udejanjanje svoje kreativnosti. Kar pa 

pomeni, da morajo biti dejavnosti navdušujoče, kreativne, individualno primerne in hkrati spontane 

(prav tam).  

Tako je torej v ospredju izkustveno učenje, vendar, kot pravi Marentič Požarnik (2010), vsako učenje 

je izkustveno, saj je rezultat učenja nova izkušnja. Izkustveno učenje skuša premostiti vrzel med 

osebno izkušnjo in objektivnim znanjem. Pomembna je vpletenost v celovito izkušnjo, skupinsko 

dogajanje in razmišljanje ter refleksija o izkušnji. Skuša povezati človekovo čutno in čustveno 

izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoto. Z izkustvenim učenjem razvijamo lastnosti, 

sposobnosti, spretnosti oziroma kompetence, ki jih bomo potrebovali v času šolanja, pri vstopu na trg 

delovne sile in nasploh v vsakdanjem življenju, kot so sposobnost prožnega prilagajanja novemu, 

razvijanje osebnostne avtonomije, občutljivosti za sebe in druge, sposobnost komunikacije in 

sodelovanja, celovitega dojemanja situacije in ustreznega ravnanja.  

Definicij neformalnega učenja je veliko. Da bi bila opredelitev jasnejša, je Sahlberg (1999, v 

Markovič, 2005) predlagal in opredelil štiri elemente: 

1. izobraževalne metode: uporaba neklasičnih in inovativnih metod učenja v primerjavi s 

formalnim učenjem (učenje skozi timsko delo, aktivno sodelovanje, učenje skozi delo, učenje 

med opravljanjem prostovoljnega dela); 

2. oblika organiziranja: poteka izven formalne sheme v organizirani ali polorganizirani obliki 

(ker sta potek in izvedba neformalnega izobraževanja manj strogo določena kot v formalnem 

izobraževanju, se lahko prilagaja različnim ciljem, potrebam in možnostim, prav tako pa se jih 

lahko učenci neovirano udeležujejo, ker ni uradnih vpisnih pogojev); 

3. namen in cilji: razvijanje kompetenc in veščin, prilagodljivosti posameznika, kreativno iskanje 

rešitev oziroma spodbujanje aktivne participacije mladih v družbi;  

4. prostovoljna narava izobraževanja: svobodna volja vključevanja, kar vključuje tudi 

fleksibilnost, odzivnost na potrebe in bolj sproščeno vzdušje.  

Markovič (2005) tem elementom prišteva še dva: 

5. način potrditve izobraževanja: verifikacija učinkov izobraževanja; 

6. izvajalci neformalnega izobraževanja: organizacije civilne družbe, podjetja, druge skupine 

(politične stranke, mladinske organizacije, sindikati, profesionalna združenja).  

Sama bi temu dodala še dva elementa: 
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7. vsebine: so manj vnaprej definirane kot v formalnem učenju (kjer jih določajo kurikulumi) in 

jih določajo učenci; 

8. dolžina oziroma trajanje: vseživljenjsko, ni starostno omejeno.  

 

Tako so prednosti neformalnega učenja v primerjavi s formalnim učenjem (Cepin, 2004; Grcić in 

Kobolt, 2008) naslednje: 

- prosta izbira odločitve za sodelovanje v programu – posledično so posamezniki bolj notranje 

motivirani; 

- ni formalnega preverjanja znanja: delo je kvalitetnejše opravljeno, hkrati pa učenci dobijo 

informacijo o tem, kako jim bo delo, ki ga opravljajo, koristilo v prihodnosti; 

- ni šolsko zasnovanega učnega načrta: metodologija dela je opredeljena procesno, po 

elementih, kjer učenci sami prevzemajo pobudo za učenje; 

- ni represivnih mehanizmov discipliniranja; 

- neformalno učenje si lahko privošči več na področju vrednot – učinkoviteje je, če so vrednote 

jasno izražene in če lahko udeleženec izobraževanja neprestano komunicira s čim več 

vrednotami.  

Zato je ugotovitev Mrgoleta (2003), da neformalno delo z mladimi zahteva preseganje odnosov, ki so 

se uveljavili v tradicionalni šolski pedagogiki, popolnoma na mestu. To povezujem tudi s trditvijo 

Kozoderca (2006), ki pravi, da so posamezniki vedno bolj sami odgovorni za zagotavljanje lastne 

kompetentnosti za delo, ki ga opravljajo. Zaradi tega je njihova motivacija za učenje višja, ni jim 

dovolj samo znanje, ki ga pridobijo v institucionalnem šolanju. Pričakovanja, želje in potrebe so 

zahtevnejše. »Med mentorjem in učencem je potrebno vzpostaviti intenziven osebni odnos. Potrebna 

je večja mera osebnega angažmaja in tudi več gibljivosti, ki omogoča spontanost in upoštevanje 

individualnih potreb.« (Grcić in Kobolt, 2008, str. 16). 

Definicije o neformalnem izobraževanju se med seboj precej razlikujejo, vendar je poleg namena 

nastanka dokumenta, v katerem je definicija zapisana, potrebno upoštevati tudi to, da se neformalno 

učenje različno pojmuje tudi glede na izkušnje in prakso, ki jo imajo posamezne organizacije. Mogoče 

ob branju prihaja v ospredje občutek, da je neformalno učenje pomembnejše od formalnega. Vendar 

moram poudariti to, da sta komplementarna in bi ju bilo zato potrebno čim bolj smiselno povezati in ju 

obravnavati kot celoto. Chisholm (2000, v Cepin, 2004) je o tem zapisal, da se lahko formalno in 

neformalno učenje drug od drugega učita, saj imata različne prakse in znanja, ter da ima neformalno 

učenje potencial kot orodje za integracijo in okrepitev izključenih. Boljše sodelovanje obeh sfer 

izobraževanja bi lahko marsikomu zagotovilo boljše življenje.  

Kozoderc (2006) poudarja, da je v celotnem sklopu vseživljenjskega učenja neformalno pridobivanje 

znanja enakovreden steber formalnemu, saj za uspešno delo na delovnem mestu in za uspešno kariero 
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posameznik potrebuje vse več znanja, ki ga ne more oz. ga ne pridobi le v formalnem šolskem 

sistemu. »Uveljavlja se spoznanje, da izobraževanje in izobraževalni sistem ni edini prostor za razvoj 

kompetenc in da je organizirano izobraževalno okolje le eno od okolij, ki so relevantna za razvoj 

kompetenc, čeprav so v nekem obdobju vseživljenjskega učenja osrednja in glede na vpliv na druga 

obdobja ključna.« (Muršak, 2006, str. 12). V nadaljevanju si bomo tako pogledali pomen kompetenc.  

 

Kompetence 

Na področju politike izobraževanja in učenja prihaja do velikih sprememb, s katerimi Muršak (2006) 

misli na vse oblike formalnega, neformalnega in polformalnega ali participatornega ter informalnega 

učenja, katerega cilj ni več (samo) razvoj vednosti, 'uradnega znanja', pač pa postavlja kot izhodišče 

razvoj kompetenc, uvaja tako imenovano na kompetencah temelječe izobraževanje. Glede na pomen in 

razsežnost, ki ga dobiva pojem kompetence, je veliko definicij tega pojma. Pri opredeljevanju 

kompetenc imajo ključno vlogo naslednji štirje dejavniki (Metodologija za pripravo opisnikov, 2012):  

1. pragmatični: pojem se uporablja tako v znanstvenem kot v vsakdanjem diskurzu; 

2. zgodovinski: ker ni ene prevladujoče razlage človeških sposobnosti, kompetenc in znanja v 

psihologiji, ki je prva vzpostavila koncept kompetenc, prihaja do nekritične uporabe teh 

konceptov; 

3. naravni: vpliv na pojmovanje kompetenc, njihovo vlogo v družbi znanja in uporabnost v 

vsakdanji praksi; 

4. družbeni: pojav potrebe po kompetentnih delavcih.  

Z opredelitvami pojma kompetenc se ukvarjajo različne stroke: filozofija, psihologija, sociologija, 

antropologija, ekonomija; pristopi pa so najpogosteje multidisciplinarni (Pušnik in Zorman, 2004). 

Pojem kompetenc prvotno izhaja iz (socialne) psihologije, kjer so se umeščale med sposobnosti in 

znanje (Metodologija za pripravo opisnikov, 2012). Kompetenca se najpogosteje definira kor 

sposobnost posameznika, da se uspešno sooča z zahtevami delovnega ali socialnega okolja (Glossary, 

1997, v Muršak, 2006). Pri tem ne gre za prirojene sposobnosti, ampak za tiste, ki so rezultat razvoja 

in jih posameznik pridobi v različnih življenjskih situacijah, najintenzivneje v procesih učenja in 

izobraževanja (prav tam).  

Kompetence so tisti presežek formalnega izobraževanja, ki je povezan z dejansko dejavnostjo v 

naravnem ali spontanem življenjskem okolju. To pomeni, da se kompetenca lahko razvije šele, ko se 

znanje pojavi v svoji dejavni obliki in je povezano in kombinirano z drugimi sestavinami, ki kot celota 

sestavljajo kompetenco: motivacijo, stališči, vrednotami, kognitivnimi spretnostmi in podobno 
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(Muršak, 2006). Kompetence pomenijo več kot znanje; obsegajo spretnosti, veščine in sposobnosti, ki 

jih poleg znanja potrebujemo za opravljanje določenega dela (Vidmar, 2010).   

Služijo lahko tudi kot sposobnost za uspešno soočenje z individualnimi in socialnimi zahtevami ali pa 

kot notranje mentalne strukture – v smislu sposobnosti/zmožnosti, kapacitete in dispozicij, ki so v 

posamezniku. Na tak način je vsaka kompetenca zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih 

spretnosti, znanja, motivacije, vrednostne orientacije, nagnjenj, čustev ter drugih socialnih in 

vedenjskih sestavin, ki se lahko vključujejo za učinkovito ravnanje posameznika. Čeprav so 

kognitivne spretnosti in zasnovanost v znanju ključni sestavini, je pomembno, da ne omejimo 

pozornosti le na ti dve komponenti, pač pa vključimo tudi druge vidike, kot sta motivacija in 

vrednostna orientacija (Definition and Selection, 2002). 

Z drugimi besedami o temeljnih parametrih, ki določajo kompetenco, govori avtorica Pevec Grm 

(2004). Kompetenca:  

- se nanaša na obvladovanje zahtev okolja – to pomeni, da je umeščena v prostor in čas; 

- se nanaša na posameznika z vsemi njegovimi kognitivnimi in drugimi zmožnostmi ter 

sposobnostmi; 

- poskuša dosegati dinamično razmerje med zahtevami okolja in posameznikom.  

Avtorica nadaljuje z notranjo strukturo kompetence, ki jo sestavljajo deklerativno znanje, kognitivne 

in metakognitivne strategije, praktične spretnosti, interesi, stališča in vrednote ter čustveno-

motivacijske strategije. Gre za celosten pristop, ki povezuje zmožnost/sposobnost posameznika, da 

mobilizira in poveže svoje kognitivne in nekognitivne potenciale, sposobnosti in zmožnosti, da bi 

dobro in učinkovito izpeljal določeno nalogo v konkretnih okoliščinah (prav tam).  

Kot sem zapisala že na začetku tega poglavja, se koncept kompetenc uporablja na različne načine. 

Norris (1991, str. 331, v Štefanec, 2012, str. 113) je že takrat zapisal, da »vsi govorijo o kompetencah. 

To je nekakšna Eldorado-beseda z bogato bero pomenov in ustreznimi konotacijami za utilitarne čase. 

Jezik kompetenčno zasnovanih pristopov k izobraževanju in usposabljanju se vsiljuje s svojo 

zdravorazumsko in retorično močjo. Izrazi, ko so 'kompetence' in 'standardi' so dobri, moderni izrazi; 

vsakdo je za standarde in vsi so proti nekompetentnosti.«  

Štefanec (prav tam) nadaljuje, da vsebina koncepta kompetence ni jasno opredeljena ter da hkrati 

deluje tako, kot da se mu ni mogoče zoperstaviti, saj deluje vseobsegajoče. Delamare Le Deist in 

Winterton (2005, v  Štefanec, 2012) ugotavljata, da se v literaturi po eni strani pojavlja oznaka, da gre 

za 'zmeden koncept', po drugi strani pa naj bi mu avtorji priznavali uporabnost na področju 

povezovanja izobraževanja in trga dela. Tako se precej logično pojavlja vprašanje, kako je lahko 

nekaj, kar naj bi bilo zmedeno, nedorečeno in neoprijemljivo, uporabno pri povezovanju zaposlitvene 

in izobraževalne sfere. Štefanec (prav tam) poda precej jasen odgovor: prav neoprijemljivost, 
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nestabilnost koncepta kompetence bistveno vzpostavlja njegovo uporabnost, priročnost pri 

zagotavljanju implementacije vsakokratnih ekonomskih interesov oziroma pričakovanj ekonomske 

sfere v polju vzgoje in izobraževanja.  

 

 Konceptualizacija kompetenc po Weinertu 

Enega izmed izčrpnejših pregledov različnih konceptualizacij kompetence je opravil Weinert (1999, v 

Štefanc, 2012; v Pušnik in Zorman, 2004). Pravi, da enotna uporaba koncepta kompetenc ne obstaja, 

ne koncepta ključnih kompetenc in ne metakompetenc. Sam je kompetence opredelil kot kognitivne 

sposobnosti in veščine, ki se uporabljajo pri obvladovanju zahtevnih nalog na različnih področjih, za 

pridobivanje vsebinskih in procesnih znanj ter za doseganje učinkovitih rešitev. Naštel je devet 

različnih pojmovanj, definicij ali teoretskih interpretacij koncepta kompetence: 

1. kompetenca kot splošna kognitivna sposobnost, 

2. kompetenca kot specializirana kognitivna spretnost, 

3. model kompetenca vs. dejavnost, 

4. modificiran model kompetenca vs. dejavnost, 

5. kompetenca kot težnja k motivirani dejavnosti, 

6. kompetenca kot objektivna in subjektivna, 

7. akcijske kompetence, 

8. ključne kompetence, 

9. metakompetence. 

Weinert (2001; po Pušnik in Zorman, 2004) je kompetence delil na objektivne in subjektivne; vpeljal 

je pojem dejavnostne/akcijske kompetence ter pri tem poudarjal pomen motivacije, volje. Kot kriterij 

razločevanja med kompetencami in veščinami je bistvena kompleksnost dejavnosti – veščine so 

zmožnosti, ki jih je mogoče avtomatizirati, kompetence pa predpostavljajo aktivno sodelovanje 

mišljenja. Avtor je predvsem opozoril na pomen metakompetenc, ki so po njegovi opredelitvi (1999, v 

Štefanec, 2012) kompetence za upravljanje z lastnimi kompetencami. Omogočajo bolj prilagojeno in 

učinkovito pridobivanje novih in uporabo razpoložljivih kompetenc. Nanašajo se na znanje, 

motivacijo in volitvene spretnosti, ki omogočajo najučinkovitejšo uporabo kognitivnih virov pri 

različnih nalogah, na različnih vsebinskih področjih in za različne namene. Nastanek ključnih 

kompetenc pa je razložil kot produkt iskanja neodvisnih kompetenc, ki bi jih bilo mogoče 

ekvivalentno in učinkovito uporabljati v različnih institucijah, pri izpolnjevanju različnih nalog in pod 

različnimi pogoji (prav tam).  
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 Kompetenca  vs. kompetenčni posameznik 

Zanimiv je tudi pomislek Hvale Kamenška (2004), ki se je ustavil ob uporabi termina kompetenca 

oziroma kompetenčni posameznik. Zanj so kompetence presežek klasičnega tradicionalnega znanja in 

spretnosti, ki je potrebno za kakovostno opravilo dela ali naloge. Gre za t.i. skriti ali nevidni kapital v 

smislu transverzalnosti prenašanja, nadgrajevanja in povezovanja znanj ter spretnosti, ki se izražajo 

zlasti v primeru celostnega reševanja problemov, v nepredvidljivih situacijah, pri ustvarjalnosti.  

Kompetence je po njegovem mnenju potrebno vrednotiti z vidika individualnega napredka 

posameznika, načrtovanja kariere, poklicne mobilnosti in delovne uspešnosti z vidika napredovanja in 

nagrajevanja.  

Kompetenca kot odraz kompetenčnosti posameznika odraža subjektivno entiteto. Njen objektivni 

vsebinski del definirajo zgolj strokovna znanja in vsebine določene poklicne kvalifikacije.  

Kompetenca vsebinsko pojasnjuje znanja, vsebino (KAJ), spretnosti, veščine, sposobnosti uporabe 

znanja (KAKO) in pojasnjuje vzroke, motive, odnose, vrednote, prepričanja, lastnosti (ZAKAJ). 

Kompetenca je proces posameznikovega profesionalnega razvoja, samouresničevanja (prav tam).  

 

 Objektivizacija kompetence po Fragniereju 

Idejo o ''objektivizaciji’ posamezne kompetence in o tem, v kolikšni meri lahko spričevalo kot 

dokazilo o kvalifikaciji zagotavlja tudi že razvito kompetenco, je razvijal Fragniere (1996, v Muršak, 

2004). Razlikuje šest faz v razvoju od izrazito individualne zmožnosti posameznika do faze, ko to 

postane certificirana zmožnost ali kompetenca, ki jo zagotavlja določeno spričevalo ali kvalifikacija.  

V prvi fazi gre za razvoj določene sposobnosti/zmožnosti posameznika, ki je vezana na konkretno delo 

in ki jo posameznik razvije, da bi praviloma novo vsebino dela uspešno pravil. To zmožnost ozavesti 

in identificira.  

V drugi fazi se razvita kompetenca opiše, postane razvidna, tako da o njej lahko razpravljajo tudi 

drugi. Gre za konceptualizacijo nove kompetence, ki ne obstaja več kot integrativni del prakse, pač pa 

dobi bolj razpoznavno osnovo. Čeprav je še vedno ''last'' posameznika, jo je mogoče opisati in o njej 

govoriti.  

V naslednji fazi je kompetenca izražena kot znanje, spretnost, pa tudi kot oblika vedenja, ravnanja, ki 

ga je mogoče opisati, to pa hkrati pomeni tudi, da je mogoče tako kompetenco razviti in jo prenesti na 

druge. Izrazi se lahko kot opis dela in delovnih zmožnosti posameznika znotraj podjetja; kompetenca 

postane prepoznana in priznana. Na tej stopnji pa kljub temu še ni mogoče govoriti o objektivizaciji 

kompetence, saj je še vedno v celoti odvisna od njenih nosilcev, posameznikov, ki so jo razvili. Če je 

vezana na podjetje ali vsaj na posamezni del proizvodnega procesa, lahko njeni nosilci z odhodom 
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‘odnesejo’ tudi kompetenčno vrednost podjetja ali skupine. Kompetenca postane tržno zanimiva in 

predstavlja dejansko primerjalno vrednost podjetja, ki razpolaga s kompetitivnimi ljudmi na tem 

področju.  

Četrta faza predstavlja standardizacijo kompetence, kar pomeni, da postane posnemljiva, prenosljiva 

in izgublja svojo začetno lastnost, to je vezanost na njenega nosilca. Prihaja v proces objektivizacije in 

vključevanja v celotno konstrukcijo poklicne skupine, ta jo integrira in napravi prenosljivo.  

Sledi faza valorizacije, v kateri kompetenca, ki je vzniknila iz prakse, postane priznana kot del 

pridobljene kvalifikacije, preide v strukturo kvalifikacije in s tem dobi svojo socialno potrditev. To 

zahteva razvoj programov izobraževanja na način, ki ustrezno kombinira pridobivanje znanj, razvoj 

spretnosti, sistematično pridobivanje izkušenj in njihove osmislitve.  

Zadnja faza, ki pa zahteva razmeroma močno razvito strokovno infrastrukturo, se nanaša na 

vključevanje novih kompetenc v formalne strukture. Pretvorba kompetence kot individualne lastnosti 

posameznika oz. skupine v celotno zgradbo poklicne kvalifikacije in njeno razumevanje kot standarda, 

ki ga jamči spričevalo, diploma posamezne šole ali pa pridobljeni naziv poklicne izobrazbe, pa je 

proces, ki lahko uspe le, če obstaja izjemno tesno sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, 

podjetji in poklicnimi združenji (Muršak, 2004). 

Ta pogled kaže tudi na širšo povezanost med kompetencami in izobraževanim sistemom na področju 

splošnega izobraževanja, ki prav tako poskuša kompetence vključiti v izobraževalni sistem ter jih 

meriti.  

 

 Ključne kompetence 

Kompetence delimo na poklicne, specifične za določen poklic, in ključne kompetence. Te vključujejo 

vsa tista znanja, spretnosti, sposobnosti in strategije, ki posameznikom omogočajo, da so učinkoviti na 

različnih življenjskih področjih, pri delu, v osebnem življenju in skupnosti (Pevec Grm, 2004).  

Ideja o ključnih kompetencah je nastala leta 2000 v Lizbonski strategiji, kjer govorijo o ‘novih 

osnovnih spretnostih’, s katerimi bi se morali sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi 

prilagoditi tako zahtevam, ki jih postavlja družba znanja, kot tudi potrebam boljše in bolj kakovostne 

ravni zaposlovanja. Leto kasneje pa so zamenjali koncept osnovnih spretnosti s konceptom ključnih 

kompetenc, saj naj bi ta koncept vseboval tudi posameznikova stališča in navade ter bil bolj 

dinamičen. Tako je kompetenčni diskurz vstopil v evropske šolsko-politične dokumente, kar je močno 

vplivalo na šolske politike in kurikularno načrtovanje na nacionalni ravni tudi v Sloveniji (Štefanec, 

2012).  
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Osnovna predpostavka je, da je mogoče identificirati omejeno in razmeroma majhno število temeljnih 

zmožnosti, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki posamezniku ne glede na specifične okoliščine 

omogočajo funkcionalno odzivanje in delovanje na širokem spektru različnih dejavnosti. Vsaka 

ključna kompetenca naj bi prispevala k (Key Competencies, 2002, v Štefanec, 2012): 

- osebni izpolnitvi in vseživljenjskemu razvoju (kulturni kapital): posameznik ima omogočeno 

zasledovanje svojih življenjskih ciljev, udejanjanja svojih interesov, aspiracij; 

- aktivnemu državljanstvu in socialni vključenosti (socialni kapital): zmožnost posameznika za 

politično delovanje v družbi ter 

- zaposljivosti (človeški kapital): zmožnost posameznika, da na trgu pridobi spodobno 

zaposlitev.  

Na podlagi tega je nastalo osem ključnih kompetenc, ki naj bi postale sestavni del 

splošnoizobraževalnih kurikularnih rešitev v nacionalnih evropskih šolskih sistemih (prav tam):  

1. komunikacija v maternem jeziku, 

2. komunikacija v tujih jezikih,  

3. informacijsko-komunikacijska tehnologija,  

4. matematična pismenost ter matematične, naravoslovne in tehnične kompetence,  

5. medosebne in državljanske kompetence,  

6. učenje učenja,  

7. splošna kultura, 

8. podjetništvo.  

K Weinertovi opredelitvi neodvisnih kompetenc dokument o ključnih kompetencah (Key 

Competencies, 2002, v Štefanec, 2012) doda, da so prenosljive ter da jih potrebujejo vsi posamezniki 

za svojo izpolnitev/razvoj, vključenost in zaposljivost. Ivšek (2004) zapiše tudi, da so uporabne za 

doseganje ciljev, obvladovanje različnih nalog in delovanje v novih situacijah. Razpoznavne so v 

različnih okoliščinah in uporabne pri vrednotenju dosežkov, reševanju različnih vrst problemov in pri 

opravljanju različnih nalog. Potrebno jih je razvijati in spremljati, da bi celoten sistem 

vseživljenjskega učenja vključno s celotnim sistemom formalnega izobraževanja omogočal 

posamezniku polno življenje (prav tam). 

 

Vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja 

Vrednotenje se po Kozodercu (2006) nanaša na proces ocenjevanja in priznavanja spretnosti ter 

kompetenc. Ocenjevanje pri tem pomeni obliko presoje, ki se nanaša na učenca, učitelja in metodo 
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usposabljanja, priznavanje pa je podeljevanje uradnega statusa kompetencam, pridobljenim formalno 

(podeljevanje certifikata) ali neformalno (kreditne točke, vrednotenje pridobljenih kompetenc).  

V literaturi obstaja več dimenzij vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji (Kozoderc, 

2006; Žnidarič, 2012): 

- samovrednotenje: kako posameznik sam ocenjuje znanje, veščine in kompetence, ki jih ima, 

ter kakšno vrednost jim daje (posameznik pridobi vpogled v to, katere kompetence že ima ter 

to uporabi zase, za delodajalca ali izobraževalno ustanovo); 

- priznavanje vrednosti od drugih: kakšno vrednost dajejo posameznikovemu znanju drugi; 

- formalno priznavanje znanja, ki sledi formalnemu postopku in lahko vodi do formalnih 

posledic: nadaljnjo vključevanje v formalno izobraževanje (če je izobraževanje prekinjeno, se 

nadaljuje na višji stopnji ali pride do spremembe smeri izobraževanja) ali za priznavanje 

poklicne usposobljenosti na trgu dela (sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij). 

»Vse to vodi k boljšemu poznavanju samega sebe ter k zvečanju samozavesti.« (Kozoderc, 2006, str. 

52). Različna izobraževanja in delovne izkušnje prinesejo posamezniku znanja in veščine, ki pa so 

lahko njemu prikrite – tacitne. Šele ko se jih prepozna in ovrednoti, postane to znanje vidno 

posamezniku in ga lahko predstavi drugim. Manj je pomembno, kje in na kakšen način je bilo znanje 

pridobljeno, bolj pa prepoznavnost in uporabnost tega znanja (Kozoderc, 2009a). Posameznik si bo z 

ozaveščanjem svojih kompetenc in znanja povečal samozaupanje s tem, ko bo dobil ustrezna potrdila 

in certifikate o opravljenem delu (Muršak, 2006). Žnidarič in Kunčič Krapež (2013) temu dodajata, da 

je, ne glede na različne namene, cilj vseh, da se da priznanje temu, kar posameznik že ve in je zmožen 

narediti, pri čemer ni pomembno, na kakšen način je bilo znanje doseženo, saj je to lahko motivacijski 

dejavnik za nadaljnje ali dodatno usposabljanje. 

Priznavanje je proces, v katerem znanje, veščine in kompetence dobijo formalno priznanje. Kot take 

pa pomenijo delno ali popolno priznanje obveznosti nekega predmeta v formalnem izobraževalnem 

sistemu, sklopa predmetov, letnika ali celo izobraževanja kot celote. Priznavanje sledi vrednotenju; je 

primerjanje ovrednotenega znanja posameznika z zahtevami in standardi formalnih izobraževalnih 

sistemov (Kozoderc, 2009a).  

Nameni priznavanja so različni (prav tam):  

- omogočanje dostopa do izobraževanja (npr. izpolnjevanje določenih vpisnih pogojev), 

- kot del individualnega študijskega načrtovanja, 

- omogočanje certificiranja določenih kompetenc, 

- omogočanje certificiranja izobraževanja (priznavanje določenih študijskih obveznosti).  

Države Evropske unije so razdeljene v štiri kategorije glede na razvitost sistema neformalnega in 

priložnostnega učenja: na visoko, srednje visoko, srednje nizko in nizko ravnjo razvitosti  (Hawley, 

Otero in Duchemin, 2010; v Radovan, 2013).  
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Tabela 2: Razvitost sistema neformalnega in priložnostnega učenja v državah Evopske unije 

(Hawley, Otero in Duchemi, 2010, v Radovan, 2013) 

VISOKA SREDNJE VISOKA SREDNJE NIZKA NIZKA 

Nizozemska, Finska, 

Francija, Norveška, 

Portugalska 

Danska, Španija, 

Velika Britanija, 

Romunija, Nemčija,  

Švedska 

Avstrija, Belgija, 

Češka, Estonija, 

Islandija, Irska, Italija, 

Slovaška, 

Liechtenstein, Litva, 

Luksemburg, Slovenija 

Bolgarija, Hrvaška, 

Malta, Ciper, Latvija, 

Grčija, Poljska, 

Turčija, Madžarska 

 

 

Kot je razvidno iz preglednice, se Slovenija nahaja v skupini držav s srednje nizko razvitim sistemom 

priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. Vendar je na tem področju v zadnjem času (od 

leta 2013 naprej) Slovenija nekoliko napredovala. V Mladinskem svetu Slovenije, ki združuje 

mladinske organizacije, delujoče na nacionalnem nivoju, so pripravili dokument o priznavanju in vlogi 

neformalnega izobraževanja, ki vsebuje analizo stanja na področju priznavanja neformalnega 

izobraževanja v Sloveniji in predloge ukrepov za sistemsko ureditev priznavanja neformalnega 

izobraževanja pri nas (''Resolucija'', 2013). Več o tem je zapisano v poglavju o stanju in vrednotenju 

neformalnega izobraževanja v Sloveniji.  

V svoji raziskavi je Werquin (2010) povzel razloge za prepoznavanje neformalnega in priložnostnega 

učenja v obliki učinkov neformalno pridobljenega znanja za posameznika, delodajalce, ponudnike 

izobraževanj, sindikate in socialne partnerje ter prednosti za državo. O učinkih pa je zapisano tudi v 

»Resoluciji« Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji (2013), ki pa govori le o priznavanju 

neformalnega izobraževanja v mladinskem delu. V razpredelnici v nadaljevanju je narejena primerjava 

med obema viroma.  

Tabela 3: Primerjava priznavanja učinkov neformalnega izobraževanja (Werquin, 2010; 

"Resolucija", 2013) 

Priznavanje učinkov neformalnega 

izobraževanja  

po Werquin (2010) 

Priznavanje učinkov neformalnega 

izobraževanja 

po »Resoluciji« (2013) 

Učinki na posameznika 

- ekonomski (npr. prihranitev denarja med 

formalnim izobraževanjem)  

- izobraževalni (možnost vseživljenjskega 

učenja) 

- večja socialna vključenost (še posebej 

ranljivih skupin mladih) 

- opolnomočenje in avtonomija mladih skozi 

izgradnjo kompetenc 
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- socialni (npr. večja socialna mreža) 

- osebni (pozitivna samopodoba in večja 

samozavest) 

- večja participacija v družbi in aktivacija 

mladih za vključevanje v organiziranje oblike 

civilne družbe in prostovoljstva 

- večja usposobljenost za trg dela in večja 

zaposljivost 

Učinki na delodajalce 

- ekonomski (več praktičnega znanja med 

zaposlenimi) 

- izboljšanje povezav med delom in 

izobraževanjem (bolj jasno 

prepoznavanje kompetenc) 

- uredbe in zagotavljanje kakovosti 

(zaposleni imajo certificirane specifične 

kompetence) 

- zaposlovanje in delo organizacije (večja 

kvaliteta določenih iskalcev zaposlitve) 

- povečan obseg človeškega kapitala 

- svetovnonazorska širina in zapolnitev vrzeli 

med formalnim in neformalnim 

izobraževanjem 

Učinki na ponudnike učenja ali certificiranja 

- na podlagi standardiziranega certifikata/ 

potrdila se poveča prepoznavnost 

kompetenc 

- prepoznavanje in razvoj mladinskih 

organizacij in organizacij za mlade v smeri 

učečih se organizacij 

Učinki na sindikate in socialne partnerje 

- sindikati svojim članom ponudijo 

možnost doseganja določene ravni 

usposobljenosti in s tem povezanih 

ugodnosti 

- fizično in mentalno zdravje mladih 

- zmanjševanje odvisnosti od državnih 

sistemov pomoči 

Učinki na državo 

- konkurenčnejše gospodarstvo 

- demokracija in državljanstvo 

- efektivnejši sistemi 

- delovanje javnih mehanizmov 

- dvig državljanske zavesti in aktivnega 

državljanstva ter sposobnosti mladih za 

sooblikovanje družbe 

- medkulturni dialog, spoštovanje človekovih 

pravic, mobilnost mladih 

 

 

Zanimiv je tudi primer, ki ga je zapisal Kozoderc (2006) glede priznavanja znanja, spretnosti in 

kompetenc, pridobljenih preko neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Če mu dajo vrednost 

delodajalci, bo to postala spodbuda za tovrstno učenje med mladimi in tovrstno učenje vpliva tudi na 

rast ponudbe. Pri tem ni potrebna formalizirana procedura, ampak je dovolj že zavest delodajalcev o 

tem, da lahko posameznik enakovredno pridobi nekatere kompetence v različnih učnih okoljih.  

Pri priznavanju neformalno pridobljenega znanja smo lahko osredotočeni samo na posameznika in 

njegove zmogljivosti, lahko pa smo osredotočeni na vnaprej določen standard znanj, s katerim merimo 

posameznikovo znanje in spretnosti. Če smo osredotočeni na posameznika, veljavnost rezultatov ni 

objektivna, pri standardu znanj pa nas lahko sistem prehitro omeji in spretnosti ne ustrezajo 
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standardom kvalifikacij. Muršak (2007) ta način priznavanja poimenuje ‘prokrustovski model’, ker se 

znanja, spretnosti in kompetence merijo po vnaprej pripravljenem modelu, ki izhaja iz poklicnega 

standarda. Skladno s tem Kozoderc (2009a) poudari, da je pomembno, da ne vrednotimo le skozi 

natančno opredeljen okvir, kjer lahko veliko uporabljenih informacij izgubimo, ampak da uporabljamo 

različne metode:  

- pisna dokumentacija o kompetencah v obliki življenjepisa ali osebnega dokumenta 

(portfolija), 

- strukturiran intervju, kjer se lahko ovrednoti posameznikove kompetence glede na cilje in 

posebne vsebine izobraževalnih programov, 

- opazovanje in vrednotenje posameznikovih kompetenc med opravljanjem določene naloge, 

- testi in izpiti za vrednotenje posameznikovega teoretičnega znanja in praktičnih veščin.  

Učinki neformalnega in priložnostnega učenja kljub različnim spodbudam, resolucijam ipd. v večini 

primerov še vedno ostajajo neovrednoteni s strani države in delodajalcev.  V Evropski uniji se ga v 

okviru izobraževanja obravnava kot prednostno, vendar sistem vrednotenja v Sloveniji še ni poenoten. 

Grcič in Kobolt (2008, str. 17) izpostavita, da je ravno to ‘slabost’ neformalnega izobraževanja: ne 

omogoča pridobitve listine (spričevala), ki bi izkazovalo javnoveljavno izobrazbo. Cilj, ki ga postavi 

Muršak (2006, str. 12), je »ustvariti solidno podlago za mednarodne primerjave ter na novo 

ovrednotenje rezultatov in dosežkov mladih in odraslih na različnih področjih v različnih sistemih«.  

 

Zakonska ureditev 

Na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je v Sloveniji priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju opredeljeno v: 

- Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006), kjer je zapisano, da se pri 

potrjevanju neformalno pridobljenega znanja upošteva program izpopolnjevanja oziroma 

usposabljanja, ki omogoča poglabljanje in razširjanje strokovnih znanj in spretnosti ter 

poklicnih zmožnosti (10. člen), da se lahko prilagodi izobraževalne programe posameznemu 

dijaku tudi glede na neformalno pridobljeno znanje, dokazano z izpitom ali na drug način (64. 

člen), da se pri ocenjevanju dijaka upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, dokazano z 

javno listino, z izpitom na drug način (71. člen), da se pri napredovanju v naslednji letnik 

upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje (73. člen) ter da minister predpiše način postopka 

potrjevanja neformalno pridobljenega znanja (75. člen); 

- Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2010), kjer je v 10. členu v osebnem 

izobraževalnem načrtu za udeleženca izobraževanja odraslih zapisano, da ta vsebuje najmanj 

podatke o predhodno pridobljenem in priznanem formalnem in neformalnem znanju. 

V višjem strokovnem izobraževanju urejata priznavanje neformalno pridobljenega znanja:  
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- Zakon o višješolskem strokovnem izobraževanju, kjer je zapisano, da študijska komisija 

potrjuje in preverja z delom pridobljeno znanje oziroma drugo neformalno pridobljeno znanje, 

ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti (14. člen), da se šole lahko 

združujejo pri pripravi in uvajanju skupnih kriterijev za ugotavljanje, potrjevanje in 

preverjanje z delom pridobljenega znanja študentov (16. člen) ter da splošni del študijskih 

programov vsebuje še podatke o načinu priznavanja pridobljenega znanja in sposobnosti (21. 

člen); 

- Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju 

(2010), ki ureja merila za priznavanje znanja in spretnosti, ki so jih študenti višjih strokovnih 

šol pridobili s formalnim ali neformalnim izobraževanjem oziroma delom. Neformalno 

pridobljeno znanje se priznava glede na potrdila in druge listine izvajalcev izobraževalnih 

programov, ki niso sprejeti po postopku, ki ga določa zakon za javne veljavne izobraževalne 

programe; potrdila podjetja o praktičnem usposabljanju z delom in sodelovanje pri izvedbi 

projektov; predložene izdelke, objave in druga avtorska dela, ki so nastala v neformalnem 

izobraževanju (3. člen). Študijska komisija oceni neformalno pridobljeno znanje oziroma 

izdelke in storitve, ki jih študent predloži kot dokaz, da ima določene kompetence oziroma 

spretnosti (7. člen).  

Na podlagi tega pravilnika pa ima vsaka fakulteta svoj Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki študentom omogoča, da se jim neformalno 

pridobljeno znanje in izkušnje upoštevajo med pogoji za vpis ali pri priznanju dela študijskih 

obveznosti.  

Kljub temu, da imamo leta 2011 sprejet Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ta 

opredeljuje le priznavanje in vrednotenje tujega in slovenskega formalnega izobraževanja, nič pa ne 

piše o neformalnem.  

Edina formalno priznana oblika priznavanja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji je Sistem 

nacionalnega pridobivanja kvalifikacij (v nadaljevanju besedila NPK), ki je opredeljen v Zakonu o 

nacionalnih poklicnih kvalifikacijah iz leta 2007. V njem je zapisano, da posameznik lahko pridobi 

NPK poleg formalnega izobraževanja tudi s pomočjo dokazovanja znanja oziroma kompetenc, 

pridobljenih preko neformalnega učenja, če so bile te objavljene v katalogu, ki je bil sprejet v skladu s 

tem zakonom (3. člen). Na pobudo priprave poklicnega standarda, ki ga lahko poda vsaka pravna ali 

fizična oseba in ki ga odobri Center za poklicno izobraževanje, se pripravi podlago za pripravo 

kataloga. Katalog je dokument, ki ga sprejme minister na predlog pristojnega strokovnega sveta, ki 

določa vstopne pogoje, vsebino preverjanja in potrjevanja na določeni ravni zahtevnosti in opredli 

načine in kriterije preverjanja, kriterije in merila za posamezna vprašanja in naloge, primere nalog in 

vprašanj, kreditne točke ter materialne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za 
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ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ter kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 

člani komisije (12. člen). Pomanjkljivost tega sistema priznavanja neformalno pridobljenega znanja je 

v tem, da posameznik lahko uveljavlja le tiste kompetence, ki so zajete v katalogu.  

Center RS za poklicno izobraževanje preučuje razvojne trende na trgu dela in pripravlja profile 

poklicev in kompetenčno zasnovane poklicne standarde, ki so osnova za pripravo izobraževalnih 

programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in za potrjevanje NPK (NRP, 2012). Trudijo se 

za zagotavljanje posameznih faz postopka priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Postopek 

vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ima naslednje faze (Žnidarič, 2012): 

1. identificiranje posameznikovih znanj, spretnosti in kompetenc (kaj ima že usvojenega ter 

primerjava z določenimi standardi učnih izidov); 

2. dokumentiranje (urejanje dokazil v zbirne mape in demonstriranje); 

3. potrjevanje (ocenjevalec preveri dokazila in ugotavlja, če ustrezajo pogojem priznavanja, 

opredeljenem glede na standarde znanja); 

4. preverjanje obsega znanja, spretnosti in kompetenc (če to ne more biti v celoti priznano na 

podlagi dokazil); 

5. priznavanje (uradno priznanje usvojenih učnih izidov).  

Osnove za priznavanje neformalno pridobljenega znanja zakonsko, pa tudi praktično gledano torej 

obstajajo, vendar ni celovito. Muršak (2006) se upravičeno sprašuje, če je vrednotenje prej 

pridobljenega znanja in kompetenc sploh smiselno, če ne gre za njegovo povezovanje z 

izobraževalnim sistemom ali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Samo sprejetje 

enakovrednosti znanja, ki je pridobljeno zunaj šolskega sistema, seveda ni dovolj. Muršak (prav tam) 

pravi, da velik del kompetenc, ki jih posameznik potrebuje in razvija, ostaja neozaveščen in nepriznan. 

Poleg zakonodaje je potrebno urediti oziroma razviti postopke in instrumente, s katerimi se bo to 

znanje vrednotilo in potrjevalo (Radovan, 2013, str. 214).  

 

Orodja beleženja/načini beleženja neformalno pridobljenega znanja 

V Sloveniji že imamo razvitih kar nekaj uspešno delujočih orodij, predvsem v mladinskem sektorju, 

vendar se še vedno pojavlja potreba po vzpostavitvi formalnega sistema priznavanja in beleženja 

neformalnega znanja. Kozoderc (2009a) pravi, da je beleženje zadeva posameznika in da se lahko 

odvija na dva načina: 

- sproti po posameznih dogodkih oziroma izkušnjah: samovrednotenje, spodbujeno od zunaj in 

povezano s svetovanjem ali poklicno kariero ali  
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- glede na željo in potrebo po vrednotenju različnih oblik priznavanja neformalno pridobljenega 

znanja: zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti ali iz potrebe po dodatni izobrazbi, ki bi jo 

delno ali v celoti pridobili s priznavanjem.  

Če gre za sprotno beleženje, ponavadi obstajajo orodja, kjer posamezniki bolj ali manj sistematično 

vpisujejo pridobljene kompetence: Europass, Nefiks, Karierni e-portfolij. Kadar pa gre za beleženje za 

potrebe vrednotenja, pa pogosto akreditor predpiše neko obliko beleženja. Tako so npr. za potrebe 

NPK izdelali ‘mapo – portfolij’ (prav tam). 

 

 Europass: Evropska mapa kompetenc 

Europass je nabor dokumentov, ki posamezniku omogoča uporabo standardiziranih evropskih 

obrazcev, spodbuja beleženje formalnega in neformalnega znanja ter spodbuja mednarodne izmenjave 

in učenje tujih jezikov (Europass, 2005). Uporablja se ga v 33. evropskih državah. Sestavlja ga šest 

dokumentov: 

1. Europass življenjepis (standardiziran obrazec za življenjepis, ki ga izpolni posameznik ter 

omogoča predstavitev v Sloveniji in tujini), 

2. Evropska mapa kompetenc (elektronska mapa, s katero lahko posameznik v eno priponko 

zbere vsa svoja potrdila),  

3. Europass jezikovna izkaznica (samoovrednoten standardiziran obrazec za zapis jezikovnih 

znanj, ki poudarja neformalno pridobljena jezikovna znanja), 

4. Europass mobilnost (priporočilno pismo/potrdilo o delovni ali učni izkušnji v tujini, ki 

spodbuja zapis poklicno specifičnih in socialnih kompetenc; dobijo ga udeleženci programov 

mobilnosti, izmenjav ter prostovoljci), 

5. priloga k diplomi (predpisan obrazec, ki ga obvezno izpolni pristojna izobraževalna ustanova 

na visokošolski in višješolski ravni, ki podaja natančne informacije o posameznikovi izobrazbi 

ter lajša postopek priznavanja v drugih državah) ter 

6. priloga k spričevalu (dokument, ki se dobi hkrati s spričevalom poklicne/strokovne izobrazbe, 

ki vsebuje individualne informacije o zbranih učnih vsebinah ter lajša priznavanje in 

vrednotenje posameznikove kvalifikacije doma in v tujini).  

 

Youthpass 

Youthpass je del strategije Evropske komisije za spodbujanje prepoznavanja neformalnega učenja. Je 

instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov 

v procesu neformalnega učenja za vse udeležence pri projektih, vključenih v program. Pridobljeno 

znanje udeležencev se ovrednoti po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, možno pa je 
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opisati tudi ostala znanja, ki so bila pridobljena tekom projekta. Mladi pridobljeno znanje ob pomoči 

mentorja, inštruktorja ali pogovornega partnerja ovrednotijo in opišejo, pridobijo pa tudi mednarodno 

priznano potrdilo (Youthpass, 2007).   

Poudarek pri Youthpassu je, da ga lahko uporabljajo samo udeleženci programov Mladi v akciji. 

Kakor je zapisano na njihovi spletni strani, so učinki Youthpassa povečano priznavanje 

(mednarodnega) mladinskega dela, izboljšana kakovost njihovih projektov, vpliv na nacionalni sistem 

priznavanja, lažji vstop na trg dela, globlji razmislek mladinskih akterjev, več podpore za neformalno 

učenje ter boljše povezave s sektorjem formalnega izobraževanja.  

 

Karierni e-portfolij 

Je orodje za sistematičen zapis usposabljanja, delovnih izkušenj, projektov in izdelkov ter njihovo 

(samo)vrednotenje. Posameznik dobi široko sliko svojih znanj, izkušenj in interesov, obenem pa ima 

pregledno shranjene izobraževalne dogodke in delovne izkušnje. Za podjetje lahko e-portfolij pomeni 

bazo znanja zaposlenega, kar pa se da enostavno pretvoriti v bazo znanja podjetja. V primerjavi s 

papirnato obliko predstavlja dokument, ki se ga da preko spleta enostavno dopolnjevati.  

V portfolij se lahko zapiše vse projekte, usposabljanja, delovne izkušnje, izobrazbo ter prototipe – 

izdelke, ki jih je posameznik izdelal na karierni poti. Vsak od teh elementov je opremljen z opisom, 

referencami, samovrednotenjem, osebno izkušnjo ter morebitnimi pripetimi dokumenti. Prav tako se 

lahko doda še doseganje ciljev na karierni poti (podcilji, aktivnosti za doseganje ciljev, vrednotenje, 

povezovanje s posameznimi elementi) ter najmanj in najbolj zadovoljujoče izkušnje (zakaj so bile to 

takšne izkušnje ter kaj se je posameznik iz tega naučil). Na tak način postane tacitno znanje vidno tako 

za imetnika kot tudi za ostale uporabnike kariernega e-portfolija (Kozoderc, 2009). 

Vnaprej določena področja, že vzpostavljene povezave ter vprašanja za samovrednotenje posameznika 

usmerjajo in spodbujajo, omogočeno je lažje primerjanje dosežkov ter vrednotenje. Hkrati vse to lahko 

duši posameznika pri njegovi ustvarjalnosti, hkrati je za izdelavo portfolija potrebno precej časa (prav 

tam). 

 

Nefiks 

Nefiks je sistem, ki sistematično, smiselno in natančno beleži ter zapisuje kompetence posameznika od 

14. leta starosti naprej. Nastal je kot partnerski projekt mladinske organizacije Mladinski ceh in Urada 

RS za mladino, po skandinavskem modelu, in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev 

prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor do te mere, da ga Univerza v Ljubljani 

priporoča kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Posamezniku omogoča 
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celovit pogled nad svojimi kompetencami ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne 

orientacije, osebnostne rasti. Omogoča tudi izpis Europass življenjepisa. Obstaja v dveh različnih 

verzijah: knjižica Nefiks in E-Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem uporabnikom na spletnem 

portalu in v katerega je vključenih preko 16.000 uporabnikov.  

Indeks je razdeljen na šest tematskih področij, ki so prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in 

udejstvovanju v njem, tako pri delu kakor tudi pri prostem času in učenju:  

1. pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom, 

2. pridobivanje znanj s študentskim, pogodbenim in drugim delom,  

3. pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji), 

4. pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom, 

5. pridobivanje izkušenj v tujini (gettingexperiences in fereingcountries), 

6. ostali načini pridobivanja znanj.  

 

Prav tako se lahko vpiše izkušnje tudi na naslednjih področjih: 

1. priporočila, 

2. življenjepis,  

3. portfolio in dodatki.  

 

Ko neko aktivnost posameznik vpiše, jo potrdi izvajalec izobraževanja/delodajalec. V knjižici je to 

potrjeno z žigom in podpisom, v e-obliki pa je to elektronska potrditev z izpisom uradnega 

elektronskega naslova kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen. V elektronsko 

obliko vpisuje posameznik ali pa organizacija. Posameznik pošlje izpolnjen obrazec v potrditev 

delodajalcu/izvajalcu aktivnosti, organizacija vnese elektronske naslove vseh, ki so vpisali aktivnost, ti 

pa morajo sprejeti vnos. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost tudi, če ti še niso vpisani v E-Nefiks 

(Kaj je Nefiks, 2010).  

 

Moje izkušnje 

Precej specifična oblika beleženja neformalnega usposabljanja je orodje ‘Moje izkušnje’, namenjeno 

dijakom in študentom. Beleži delovne izkušnje, pridobljene preko študentskega dela, z namenom 

povečanja možnosti zaposlitve. Zabeležijo se podatki o delodajalcu, vrsti dela, letu, v katerem je bilo 

delo opravljeno, številu opravljenih ur, pridobljeni osnovni kompetenci (npr. IT veščine, znanje tujih 

jezikov, sposobnost opravljanja lažjih administrativnih del, komunikacija s strankami) ter dodatnih 

kompetencah, ki jih študent z delom pridobi (Moje izkušnje, 2014). 



Špela Pucelj Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov 

 

 | 37  

 

Vsi podatki se beležijo avtomatsko po sistemu Nefiks in jih mladi le natisnejo oz. shranijo v PDF 

obliko. Trenutno so ''Moje izkušnje'' dostopne članom in bivšim članom e-Študentskega Servisa v 

osebnem servisu. Moje izkušnje ima trenutno 135.000 mladih v Sloveniji (prav tam). 

Stanje priznavanja in vrednotenja v Evropski uniji in v Sloveniji 

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti je tisto področje v 

izobraževanju, ki se ga v Evropski uniji v okviru izobraževanja obravnava kot prednostno. Svet 

Evropske unije je decembra 2012 izdal Priporočilo, v katerem je zapisano, da morajo države članice 

najkasneje do leta 2018 vzpostaviti ukrepe za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki 

posameznikom omogočajo, da se jim potrdijo znanje, spretnosti in kompetence, ter da dobijo na 

podlagi teh izkušenj polne ali delne kvalifikacije. 

V povezavi s tem je bil s strani Evropskega parlamenta in Sveta decembra 2013 sprejeta Uredba na 

področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa o uvedbi programa z nazivom Erasmus +. 

Pomembnejše ugotovitve, povezane z neformalnim izobraževanjem (NFI), so, da bo program Erasmus 

+ poskušal na področju mladine izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, dopolnjevati 

reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske 

politike, ter priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja (11. člen), ter da bodo podpirali učno 

mobilnost mladih v okviru dejavnosti neformalnega in priložnostnega učenja med državami, ki bodo 

sodelovale v programu Erasmus + (13. člen).  

V Sloveniji je trenutno zelo aktualno vprašanje beleženja in vrednotenja neformalnega usposabljanja. 

Mladinske organizacije so pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije septembra 2013 pripravile 

''Resolucijo'' Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji (2013), s katero želijo 

spodbuditi zakonske spremembe na tem področju. V njej je zapisano, da k priznavanju neformalnega 

izobraževanja v Sloveniji spadajo naslednja področja:  

- priznavanje kompetenc, pridobljenih z NFI, 

- priznavanje učinkov, 

- priznavanje izvajalcev NFI (mladinske organizacije, organizacije za mlade, druge nevladne 

organizacije, ki izvajajo izobraževalne programe, temelječe na NFI), 

- priznavanje trenerjev – izobraževalcev.  

Predlagajo ukrepe na področju priznavanja NFI v formalnem izobraževanju, na sistemski ravni 

(ministrstva, pravna ureditev) v gospodarstvu in na trgu dela ter v mladinskem sektorju (''Resolucija'', 

2013).  

Hkrati je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ugotovitve nekaterih od njih so zelo aktualne tudi za to 

diplomsko nalogo. V nadaljevanju sledi opis najpomembnejših ugotovitev.  
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Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, so orodja za beleženja razvidna, formalen sistem pa ni 

vzpostavljen. V raziskavi na področju izobraževanja odraslih, kjer so analizirali postopke vrednotenja 

predhodnega učenja, so ugotovili, da se v vsakem omrežju oziroma organizaciji, ki so jo vključili v 

analizo, razvija ali izpeljuje specifičen vidik ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja (Radovan, 2013).  

Leta 2010 je bila v Sloveniji s strani Centra RS za poklicno izobraževanje izvedena evalvacijska 

raziskava, s katero so želeli pregledati stanje na področju priznavanja neformalnega znanja pri 

izobraževanju dijakov, odraslih in študentov višjih šol pri izvajalcih, ki izvajajo postopke priznavanja 

NFI v različnih oblikah izobraževanja. Ugotovljeno je bilo, da postopki priznavanja neformalno 

pridobljenega znanja niso tako zelo številčni, so pa poznani in se jih uporablja. Če bi se na nacionalni 

ravni poenotilo sistem, bi se olajšalo izvajanje postopkov, zagotovilo bi se primerljivost preverjanja in 

potrjevanja učnih izidov, s tem pa bi nastala osnova za vzpostavitev večjega zaupanja v potrjevanje 

neformalno pridobljenega znanja (Žnidarič, 2010).  

Zanimivo iz te raziskave pa se mi zdi to, da institucije, ki so sodelovale pri raziskavi, navajajo razlog 

za neizvajanje pomanjkanje interesa s strani dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev 

izobraževanja. »Ne glede na to, da institucije in udeleženci poročajo o ugotavljanju in priznavanju 

znanja, je videti, da so postopki priznavanja za udeležence dokaj zahtevni. Izkušnje kažejo, da 

posameznik le stežka formalizira prej pridobljena znanja.« (Radovan, 2013, str. 219). Razlog za to je 

predvsem v slabi informiranosti udeležencev o možnostih, ki jim zakonsko pripadajo (prav tam). Po 

drugi strani je precej sistemskih in kulturnih ovir, ki posameznikom onemogočajo, da bi že pridobljeno 

znanje izkazali in bi bilo ustrezno ovrednoteno ter da bi tudi zunanji motivatorji spodbujali 

vseživljenjsko učenje preko vseh treh stebrov (Kozoderec, 2006). 

OB tem Beck (2001) navaja, da prihaja do paradoksalnega razvrednotenja in povečanja vrednosti 

izobrazbenih patentov. Brez potrdila o izobrazbi se možnosti na trgu delovne sile gibljejo proti ničli. 

Izobrazbeni patenti postajajo vedno manj zadostni, da bi zagotovili poklicno eksistenco, in so s tem 

razvrednoteni. »Zaključena šola sama ne zadošča več; poleg nje je potrebno imeti 'nastop', 'zveze', 

'sposobnosti izražanja', 'lojalnost' – torej ekstrafunkcijske splošne kriterije pripadnosti 'družbenim 

krogom', ki naj bi jih z ekspanzijo izobraževanja ravno premostili.« (Beck, 2001, str. 127).   

 

Družba dela – spreminjanje sfere dela 

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

je družbeno konstruiran in zaradi tega spremenljiv. Analiza pojmovanja dela skozi zgodovino razkriva 

dvojnost opredeljevanja dela: del definicij je delu pripisoval pozitivno, del pa negativno konotacijo. 

Delo so definirali kot človeško bistvo – bistvo človekove humanosti: dejavnost, ki ji je imanentna 

ustvarjalnost, kot simbol osebne vrednoti in statusa, kot osnovo družbenosti in socialne kohezije. Na 

drugi strani pa so poudarjali prisilnost dela ter ga definirali kot sredstvo in področje odtujevanja, kot 
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kazen, napor in trpljenje ter kot sredstvo razlikovanja in ustvarjanja neenakosti med ljudmi (Kanjuo 

Mrčela, 2002). Delo je vrednota, pomeni vključenost v družbo, plačano delo je identifikacijska točka. 

Prinaša številne pozitivne učinke: disciplino, vrednote, odgovornost, sodelovanje, upoštevanje pravil 

itd. (Beck, 2001).  

Znotraj trga delovne sile potekajo procesi izoblikovanja, interakcije in uravnavanja ponudbe ter 

povpraševanja po delovni sili. Šele s posamezniki, ki nastopajo kot akterji teh dveh funkcij in nosilci 

različnih kulturnih in socialnih vzorcev, dobi trg svojo končno obliko in pomen v določeni družbi. 

Tako trg dela oblikujeta posameznik in družba v celoti: posamezniki na trgu dela nastopajo, so od dela 

odvisni; družba določa ceno, ga sankcionira in omejuje v obliki družbeno priznanega dela (Ignjatović, 

2002).  

Zaposlitev in delovno mesto že dolgo nista več arena močnih družbenih konfliktov, nanju se veže 

predvsem strah pred nezaposlenostjo, ki se premika po starostni lestvici navzdol, tako rekoč v obdobje 

otroštva. Nikakršne empirične evidence ni, da bi se v sedanjosti razporeditev družbenega bogastva in 

moči bistveno spremenila. Življenjske možnosti ljudi ostajajo visoko strukturirane in kolektivno 

določene, a jih ljudje dojemajo individualno ter iščejo rešitve na zasebne in izolirane načine. Prav tako 

se tveganja dojemajo individualno, kot posamične krize in primanjkljaji, ne pa kot učinki procesov, ki 

so zunaj osebnih dometov. Izguba zaposlitve je tako videti kot osebna smola, neuspeh v šoli kot 

pomanjkanje truda in sposobnosti (Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000).  

Kanjuo Mrčela (2002) povzema mnenje nekaterih avtorjev, ki pravijo, da delo, delovna etika ter 

identifikacija z delom od prehoda stoletja izgubljajo pomen, ki so ga imeli do sedaj, v času stabilnega 

in standardnega zaposlovanja (za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Posebna pozornost je od 

takrat naprej namenjena temam kot so fleksibilizacija dela in zaposlovanja, vpliv globalizacije na delo, 

feminizacija dela, novi menedžerski pristopi, spremembe organizacijskih struktur (od hierarhičnih v 

mrežne), analize organizacijske strukture, nove karierne poti (portfolio kariere), samozaposlovanje, 

emocionalno delo in emocionalna inteligenca, socialni kapital, nove tehnologija in nova ekonomija. 

»Spremembe na področju dela se v družbi tveganja spreminjajo in posledice niso predvidljive niti za 

posameznika niti za državo in politiko.« (Zorc Maver, 2007, str. 12).  

 

Fleksibilizacija trga dela in delovne sile 

Pri rekonceptualizaciji in razumevanju dela ter sprememb, povezanih z delom, je potrebno upoštevati 

dve različni, toda ne nujno izključujoči se stališči (Kanjuo Mrčela, 2002): 

- sfera dela se nenehno spreminja, 

- za pomembne dele sfere dela je značilna kontinuiteta.  
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»Vse trdno in stalno se razblinja,« so Marxove (1971, str. 592, v Sennett, 2008, str. 15)  slovite besede, 

povezane s kapitalizmom. Sennett (2008, str. 21) kasneje tu navaja tezo ''novega lista'', ki pravi, da so 

institucije, ki so omogočale razmišljanje na način življenjske zgodbe, sedaj ''izginile'' ter da razpada 

militarizacija družbenega časa. Avtor je tezo postavil na dejstvih, da je konec vseživljenjske 

zaposlitve, da ljudje čedalje redkeje vse svoje poklicno življenje preživijo v eni sami instituciji, da so 

vladne socialne in varnostne mreže postale bolj kratkoročne in manj urejene. Prav tako tudi Beck 

(2001, str. 133) pravi, da »nobena kvalifikacijska ali poklicna skupina več ne nudi zaščite pred 

brezposelnostjo.« V nadaljevanju avtor govori o treh vrstah fleksibilnostih: delovnega časa (delo za 

krajši delovni čas, deljeni čas, drsni delovni čas), kraja (delo doma, v tujini) in delovne pogodbe 

(različne oblike dela).  

Ignjatović (2002) našteva sedem najpomembnejših sprememb, povezanih s fleksibilizacijo trga 

delovne sile:  

1. zmanjšanje varnosti zaposlenih (zaposlitve, dela, delovnih mest, dohodka …), 

2. disperzija zaslužka zaradi distribucije delovnega časa, 

3. relativno nižja izobrazba fleksibilne delovne sile, 

4. delež neprostovoljne fleksibilnosti (posameznik je prisiljen sprejeti zaposlitev, ki je na voljo),  

5. zmanjšana vez s podjetjem (razlogi so časovna omejenost, prostorska razpršenost zaposlitve) – 

s tem sta povezana tudi manjša sindikalna povezanost in posledično manjša pogajalska moč 

teh skupin, 

6. manjša lojalnost podjetju,  

7. opažanje spolne dihotomiranosti.  

Želja in potreba delodajalcev je, da lahko delovno silo zaposlijo le, ko jo potrebujejo, in jo tudi 

odpustijo, ko te potrebe ni več (Rifkin, 2007). Proces fleksibilizacije trga delovne sile je le del širšega 

prilagajanja sodobnih družb posledicam lastnega delovanja. Za posameznika spremembe na trgu 

delovne sile pomenijo posledično tudi spremembe v drugih delih družbenega sistema; vplivajo na 

položaj posameznika na trgu delovne sile, v družbi nasploh ter končno na oblikovanje njegove 

identitete (Ignjatović, 2002).  

Izpostavila bi še dva avtorja, ki sta govorila o prihodnosti dela kot o ''koncu dela'': Rifkin (1995, v  

Kanjuo Mrčela, 2002) je predlagal razširjanje in afirmacijo prostovoljnega sektorja, ki naj bi imel 

razen ekonomske pomembno socialno funkcijo (zagotavljanje socialne udeležbe posameznikov in 

ohranjanje družbene skupnosti), Beck (2001) pa je izpostavil civilno delo: prostovoljno, 

samoorganizirano in podjetno v korist skupnosti.  

 



Špela Pucelj Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov 

 

 | 41  

 

Individualizacija 

Beck (2001) je govoril o tem, da se ljudje osvobajamo družbenih form industrijske družbe: razreda, 

sloja, družine, spolnih položajev moških in žensk. Po drugi svetovni vojni so se ljudje pričenjali 

izločati iz tradicionalnih razrednih pogojev in družinskih navezav; postajali so vedno bolj odvisni od 

svoje delotržne usode z vsemi tveganji in možnostmi – to osvoboditev jim je omogočal vstop na trg 

delovne sile. Družbena okolja s stanovskim pečatom in razredno-kulturne življenjske forme so pričele 

bledeti, nastajati so pričele individualizirane eksistenčne oblike in eksistenčni položaji, ki ljudi silijo v 

to, da same sebe (zaradi lastnega materialnega preživetja) naredijo za središče svojih življenjskih 

načrtov in načina življenja. Individualizacija v tem smislu vodi v ukinitev življenjskih osnov nekega 

mišljenja v tradicionalnih kategorijah družbenih razredov. Posameznik ali posameznica postaneta 

življenjskosvetna reprodukcijska enota družbenega – znotraj ali zunaj družine postanejo posamezniki 

akterji svojega tržno posredovanega zagotavljanja eksistence ter temu ustreznega načrtovanja in 

organizacije biografije. Osvobojeni posamezniki postanejo odvisni od trga delovne sile in s tem 

odvisni od izobrazbe, potrošnje … v vseh dimenzijah življenja.  

Individualizacija je tu torej razumljena kot zgodovinsko protisloven proces podružabljanja. Biografija 

ljudi se osvobodi iz vnaprej danih fiksacij, postane odprta in odvisna od odločitev, torej 

samorefleksivna. Kot naloga je položena v roke posameznika (prav tam). Ule (2000) temu dodaja, da 

refleksivna moderna doba od ljudi terja fleksibilnost in kreativnost, saj mora vsak posameznik 

izoblikovati lasten stil življenja. Tako individualizacija zajema tri dimenzije: dimenzija osvobajanja 

(od določenih družbenih oblik, tradicionalnih odnosov), odčaranja (izguba tradicionalnih gotovosti) in 

nadzora oziroma reintegracije (pojav nove vrste družbenih povezav in odnosov). Za posameznika tako 

prihodnost ni več določena, ampak se odloča sam. Hkrati pa je potrebno biti pozoren na to, da 

napredovanje individualizacije ne pomeni nujno naraščanje avtonomije posameznika, ampak 

predvsem spremembo v načinu življenja.  

Težnja po individualizaciji je najmočnejša pri mladih, ko se pričnejo oblikovati življenjski stili in 

usmeritve (prav tam). Pri tem so pomembni tudi življenjski poteki, zaporedje pomenljivih dogodkov v 

življenju posameznika med rojstvom in smrtjo. Prihaja do individualizacije življenjskih potekov, 

pluralnosti in diferenciacije življenjskih svetov, ljudje sami sprejemajo odločitve in s tem tudi 

sprejemajo odgovornosti. Sodobne družbe zahtevajo zgodnja mentalna in vedenjska prilagajanja ob 

hkrati nasprotujočih pogojih zanje: podaljšano izobraževanje in podaljšana ekonomska odvisnost. Kar 

po eni strani razširja njihova obzorja in jih modernizira, jim po drugi strani povzroča nove stiske in 

negotovosti (Ule idr., 2000). 
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Pomen dela za posameznika 

Delo se že od poznega srednjega veka začeli povezovati s stanjem lagodnosti in srečo. Danes postaja 

predpostavka socialne interakcije modernega individuuma  (Zorc Maver, 2007). Beck (2001) pravi, da 

je delo ključ zavarovanja življenja, primernost za trg dela pa izsili izobraževanje. Komur je eno ali 

drugo nedostopno, pristane na robu preživetja. Brez ustreznih izobrazbenih potrdil je položaj enako 

obupen kot z njimi, vendar brez z njimi povezanih zaposlitev. Šele pod temi pogoji padejo tisti, ki jih 

zavrnejo že pri vstopu v izobraževalni sistem, v družbeni propad (prav tam). Preko zaposljivosti se 

ustvarja specifičen tip človeka, ki ga družba potrebuje: normaliziran-normiran človek z določeno 

mentalno, psihično ali duhovno držo ter motivacijo in dispozicijo, ki omogočajo konkretne družbene 

vzorce (Zorc Maver, 2007). 

Sennett (2008) piše o nestabilnih in razdrobljenih družbenih razmerah, kjer lahko uspeva samo ena, 

idealna vrsta ljudi, ki se mora v vsakdanjem življenju spopasti s tremi izzivi: 

- izziv, povezan s časom: upravljanje s kratkotrajnimi razmerji in s seboj, medtem ko se 

posameznik seli od naloge do naloge, od službe do službe, iz kraja v kraj; pride do 

improvizacije življenjske zgodbe; 

- izziv, povezan s talenti: pridobivanje novih veščin ter črpanje iz potencialnih zmožnosti ob 

tem, da realnost postavlja vedno nove zahteve; 

- izziv, povezan z vdajo: potrebno se je znati odreči preteklosti, a da hkrati ostajajo izkušnje in 

preteklo delo vredne.  

Zorc Maver (2007) navaja zelo konkretne pomene, ki jih ima plačano delo za posameznika: varnost in 

priznanje, identitetni razvoj in socialno integracijo, okrog dela se centralizirajo socializacijski in 

življenjski poteki, socialno priznanje in možnost udeležbe pri oblikovanju družbenega in 

individualnega življenja. Sennett (2008) pravi, da institucionalno življenje postaja vse bolj plitko; na 

podlagi tega pa lahko zacveti posameznikov jaz, saj je poudarek na odklanjanju odvisnosti, razvijanju 

potencialnih zmožnosti, sposobnostih preseganja posesivnosti.  

Pomembna beseda, ki se povezuje z delom, je tudi status. Bologna (2010) pravi, da je družbeni status 

najpomembnejša vrednota srednjega sloja. Status posameznik dobi, če mu institucija prizna 

legitimnost. Sem sodi tudi biti koristen: to ni zgolj opravljanje dobrih del v zasebnem življenju, pač pa 

način, kako dobiti javno priznanje. Tako naj bi po avtorjevem raziskovanju delo v javnem sektorju 

prineslo večje priznanje kot delo v zasebnem sektorju. Država daje status tistim, ki opravljajo koristno 

delo, ker s tem država pridobiva avtoriteto – prostovoljno delo pa je le občudovanja vredno (Sennett, 

2008). V zadnjih letih je zaradi različnih razlogov prišlo do modifikacije delovnih in življenjskih 

pogojev, ta pa je povzročila neuravnoteženost in negotovost glede statusa (Bologna, 2010). 

Kaj pomeni poklic za posameznika, lahko opazimo takrat, ko se srečata dva neznanca in vprašata: 

»Kaj pa ste vi?« in na vprašanje ne odgovorita s hobijem, versko pripadnostjo, opisom zunanjosti, 
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temveč s poklicem. »Če poznamo poklic svojega sogovornika, mislimo, da poznamo njega (njo). 

Poklic nastopa kot medsebojna identifikacijska šablona, s pomočjo katere ljudi, ki ga 'imajo', ocenimo 

glede njihovih osebnih potreb, sposobnosti, njihovega ekonomskega in družbenega položaja. Kakor je 

nenavadno, da osebo enačimo s poklicem, ki ga ima.« (Beck, 2001, str. 202).  

Razmere na trgu dela 

V času industrializacije se je zaposlovanje vedno bolj standardiziralo, prihajalo je do standardizacije 

kraja, časa in pogodbe. Meja med delom in nedelom, med zaposlenostjo in brezposelnostjo je bila 

jasno postavljena (Beck, 2001). V gospodarski krizi v tridesetih letih 20. stoletja je bilo veliko ljudi 

brez dela; širil se je duh nekoristnosti. Starši otrok so ugotovili, da morajo izšolati svoje otroke ter jih 

spodbuditi, da bodo pridobili kakšno specializirano veščino, zaradi katere jih bodo vselej potrebovali 

in jih zaposlovali (Sennett, 2008). 

Tudi danes ljudje iščejo tak ščit, a se je kontekst spremenil. V ''družbi veščin'' je veliko izšolanih in 

izučenih ljudi, ki jih je doletela brezposelnost, delo, ki si ga želijo, pa se je preselilo v kraje, kjer je 

kvalificirana delovna sila cenejša (prav tam). Ena izmed rešitev naj bi bila prešolanje, vendar je tak 

program nemogoč, saj ne more zagotoviti, da bi se izobrazbena storilnost delavcev lahko v taki meri 

povečala, da bi ustrezali možnim poklicnim zaposlitvenim možnostim (Rifkin, 2007).   

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (2013) ugotavlja, da visoka vključenost v 

izobraževalni sistem ne zagotavlja lahkega prehoda v zaposlitev. Mladi so na trgu delovne sile zaradi 

pomanjkanja delovne zgodovine, delovnih izkušenj in strukture povpraševanja po delovni sili ter 

zaradi neprilagojenosti sistemov socialnega varstva novi družbeni realnosti še posebej ranljivi, zato 

obstaja večje tveganje, da bodo prav oni postali del družbene margine. V skladu s tem in pa dejstvom, 

da je trg delovne sile osrednje področje zagotavljanja materialne in socialne varnosti, se povečujeta 

tako družbeni kot osebni pritisk za pridobitev čim večjega izobrazbenega kapitala, ki se kaže v tem, da 

si mladi ob vstopu na trg delovne sile želijo pridobiti čim boljši ''startni'' položaj in zagotoviti čim 

boljši položaj, da bi se izognili naraščajoči stopnji brezposelnosti in slabši kakovosti zaposlitev.  

V začetku devetdesetih let se je začela v Sloveniji uvajati politika aktivnega zaposlovanja. Najbolj 

strnjeno bi jo lahko označili kot nabor raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi država 

neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovno aktivne (zaposlene in 

samozaposlene) vključila in/ali v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in 

preprečila in/ali zmanjšala brezposelnost. Običajno vključuje programe zaposlovanja, usposabljanja in 

ustvarjanja delovnih mest (Janoski, 1996, v Svetlik in Batič, 2002). V Sloveniji se je uveljavljala kot 

del programov za razreševanje vprašanj presežnih delavcev; tako so nastajali programi za 

prekvalifikacije in dodatno izobraževanje delavcev, za preusmerjanje odvečnih delavcev v 

samozaposlitev in odpiranje novih delovnih mest (Svetlik in Batič, 2002).  
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Prekerno delo 

V virih je moč zaznati različna pojmovanja za oblike dela, ki odstopajo od standardne zaposlitve: 

nestandardne, atipične oblike dela, fleksibilno, prekerno/prekarno delo, neodvisno delo. Njihova 

skupna lastnost je, da to niso zaposlitve za polni delovni čas, za nedoločeno časovno obdobje, ter da je 

za njihov nastanek ključen kapitalizem, o katerem sem pisala že v prejšnjih poglavjih. »Prekarizacija 

je nasprotje stalne zaposlitve. Je torej izraz, ki ga definira negacija edinstvene konceptualne referenčne 

točke, to je dela za nedoločen čas oziroma v fordistični paradigmi stalnega delovnega mesta, ki je 

sprejeto kot pozitivna vrednota.« (Bologna, 2010, str. 139). Izraz ni nov, toda ima različne definicije in 

pomene v različnem času. Je multidimenzionalen izraz, zaznamovan z raso, spolom in vrsto zaposlitve 

(Evans in Gibb, 2009).  

»Izraz 'prekaren' je izpeljan iz latinske besede precarious (1. izprošen, priberačen, po milosti dobljen; 

2. negotov, nestalen); slovenska sopomenka 'prekeren' pa je izpeljana iz francoske besede précaire, ki 

je iz latinščine prevzet pravni izraz in pomeni 'preklicen, dovoljen do preklica ali na prošnjo', v 

razširjenem pomenu pa 'negotov, dvomljiv, tvegan, nestalen',« pravi Močnik (2010, str. 186).  

Evans in Gibb (2009) sta zapisala dimenzije, ki bi morale biti zaradi heteronomnosti nestandardnih del 

premišljeno upoštevane pri definicijah prekernih zaposlitev. 

Tabela 4: Dimenzije prekernega dela (Evans in Gibb, 2009)  

 DIMENZIJE prekernega dela 

Vrsta zaposlitve Poln delavnik za nedoločen čas / poln delavnik za določen čas. 

Skrajšan delavnik za nedoločen čas / skrajšan delavnik za določen čas. 

Kazalniki prekernosti Dohodki: stabilni, dolgoročni vs. nezadostni. 

Socialni prispevki: zdravstveno in obvezno zavarovanje. 

Spoštovanje delovnopravne zakonodaje: sindikati ali zakonska ureditev. 

Gotovost: stopnja gotovosti kontinuirane zaposlitve, mandat, negotovost 

podjetja. 

Socialna pozicija Vidna manjšina žensk / moških. 

Zaposlitveni kontekst Management / zdravje / prodajne in servisne storitve / obrt, transport in 

oprema / primarne dejavnosti. 
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Atipična dela so se v najbolj razširjeni obliki začela pojavljati v postmoderni družbi: delo s skrajšanim 

delovnim časom (part-time), delo za določen čas, pogodbeno delo, delo na domu in 

samozaposlovanje. Gre za modele zaposlovanja, ki so se začeli pojavljati predvsem na sekundarnem 

trgu delovne sile (Bologna, 2010; Ignjatovič, 2002). Poudarek je na tem, da se je spremenila pravna 

narava razmerja med delavcem in delodajalcem: razmerje ni več neenako, ampak poslovno – med 

dvema entitetama, ki sta obe definirani kot ''podjetji'' in sta kot taki na ravni razmerij moči enaki. 

Delavec je razumljen kot zunanji dobavitelj, ki ne prejema plače, zadostne za njegovo reprodukcijo, 

temveč prejema plačilo za delovni učinek, torej po oddaji opravljenega dela. Delavci, ki v določenem 

podjetju oziroma za določeno podjetje delajo, v tem podjetju niso zaposleni, temveč so samozaposleni 

ali zaposleni pri katerem drugem podjetju (Bologna, 2010). Z drugimi besedami, delavci in delavke v 

prekarnih odnosih sicer dobivajo plačilo, a so hkrati tudi na trgu delovne sile (Močnik, 2010). 

Od klasične oblike zaposlitve se nestandardne oblike dela razlikujejo tudi po (Bologna, 2010; 

Ignjatović, 2002;  Kresal, 2011): 

- diverzifikaciji lokacije delovnega mesta, 

- avtonomiji delavcev, 

- načinu plačevanja, 

- povečanju tveganja in zmanjšanju varnosti (slabša varnostna mreža), 

- pomanjkanju socialne varnosti (neplačan bolniški dopust, le delno kritje stroškov zdravil in 

obiska pri zdravniku, nepolno plačan porodniški dopust, nezagotovljena pokojnina ob 

upokojitvi), 

- nedoločeni prihodnosti in negotovosti (tudi pri načrtovanju osebnega in družinskega življenja),  

- nižjem vrednotenju, 

- stresu zaradi delovnih preobremenitev,  

- začasnosti, 

- slabše možnosti za usposabljanje, izobraževanje, napredovanje.  

Najpogosteje naj bi bili v tako obliko prekernega dela vključeni  mladi delavci, ženske, delavci z malo 

izkušnjami in delavci drugih ras. Delodajalci na račun nižjih denarnih ugodnosti za delavce prihranijo 

na urnih postavkah, lahko jih odpustijo, kadarkoli se pojavi pomanjkanje dela (naročil), nižji so stroški 

socialnih prispevkov (nadomestilo za bolniški dopust, dopust, ipd.) (Evans in Gibb, 2009). 

Obstajajo pa tudi stališča, ki pravijo, da fleksibilne oblike zaposlitve spodbujajo zaposlovanje, rast in 

konkurenčnost ter znižujejo brezposelnost na trgu dela (Kresal, 2011). Takšna stališča oblikujejo 

redkejši prekerni delavci, ki raje izberejo avtonomno, tvegano delo z večjim potencialom, kot pa 

rutinsko, stalno delo. To so običajno visoko izobraženi moški, ki ne ustrezajo običajnim definicijam 

prekernih delavcev.  Zavedajo se odgovornosti za tveganje in reševanje svojih problemov; možnosti, 

da lahko izkoristijo položaj deregulacije, ki sledi širjenju te ideologije, ter so za svoj vložek lahko 
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dobro nagrajeni. Druge prednosti so še povečanje avtonomnosti, povečana možnost za pogajanja o 

alternativnih delovnih urnikih, večja možnost standardne zaposlitve (Evans in Gibb, 2009). Standing 

(2008, v Evans in Gibb, 2009) pravi, da se za tako fleksibilno delo odločajo predvsem mladi, ki so še 

vključeni v šolanje ali drugo obliko izobraževanja, delavci z mlajšimi otroci ter starejši delavci, ki si 

želijo dodatka k nezadostni pokojnini ali večje socialne vključenosti. Kljub temu pa avtorja (prav tam) 

poudarita, da se razlikuje motivacija za vključitev v prekerno delo tudi po spolu: ženske se pogosteje 

poslužujejo takšnih oblik dela kot dodaten vir zaslužka, moški pa želijo preveriti, ali jim bo določeno 

delo ustrezalo.  

Kresal (2011) v povezavi s tem govori tudi o zunanji in notranji fleksibilnosti: zunanja kot fleksibilna 

oblika zaposlitve (ter posledično lažje odpuščanje – pravočasno uravnavanje števila zaposlenih glede 

na potrebe podjetja/zahteve trga dela) in notranja fleksibilnost kot zagotavljanje varnosti za delavce. 

Pomembno je, da se spodbuja izobraževanje, vseživljenjsko učenje in kontinuirano usposabljanje za 

delavce ter ohranjanje njihove zaposljivosti, inovativnosti, produktivnosti, saj se s tem ustvarja 

konkurenčno gospodarstvo. Rifkin (2007) pravi, da je pri vseh teh oblikah dela poudarek na večji 

stopnji dobička s čim manjšimi vhodnimi stroški, torej s tudi čim manjšim delom ljudi, ki ga 

nadomešča tehnologija. S tem želijo delodajalci prihraniti stroške, a manjša delovna sila pomeni tudi 

zmanjšano potrošniško povpraševanje in gospodarstvo, ki ne more rasti. 

Rikin (2007) na primeru Američanov poudari, da je miselnost ''produktivnih'' državljanov tako 

vsidrana v nacionalni značaj, da je samozavest moških in žensk zelo povezana z možnostjo zaposlitve. 

To pomeni dosti več od višine zaslužka: za mnoge je bistveno merilo njihove lastne vrednosti. Če si 

nepolno zaposlen ali nezaposlen, se počutiš neproduktivnega in vse bolj nevrednega. Zato pa je 

potrebna kompenzacija. Bologna (2007) vidi rešitev v tem, da delavci težke delovne pogoje 

kompenzirajo skozi osebno zadovoljstvo v svojem poklicu. Zorc Maver (2007) pa opozori na to, da 

stalne diskontinuitete v zaposlitvenih potekih posameznika postajajo vse bolj normalna biografija 

posameznika. 

V tabeli v nadaljevanju so zapisane ''idealne'' vrste fleksibilnih oblik zaposlovanja glede na temeljne 

oblike zaposlovanja. Meja zaposlitve za delovni čas, krajši od polnega, je v Sloveniji 35 ur. V praksi je 

razvrstitev omenjenih oblik zaposlovanja veliko težja, saj se pojavlja veliko variacij na eno od 

klasičnih oblik fleksibilnega zaposlovanja, do zmede pa prihaja tudi zaradi različnih nazivov in 

poimenovanj, ki se med seboj lahko prekrivajo, ni pa nujno, da pomenijo isto stvar ali obratno 

(Ignjatović, 2002).  

Prvi trije kriteriji pomenijo pravni oziroma pogodbeni status zaposlitve, ki je bolj ali manj zakonsko 

določena. Stopnja nadzora predstavlja stopnjo, do katere je vsakodnevni nadzor možen in potreben. 

Stopnja integracije prikazuje stopnjo vključenosti delavcev v podjetje. Stopnja odvisnosti pa 

predstavlja stopnjo, do  katere so delavci vezani v finančno in organizacijsko kulturo. Tako ti trije 
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kriteriji delijo delavce na neposredno zaposlene, samozaposlene ali zunanje delavce (zaposlene v 

drugem podjetju). Drugi trije kriteriji (čas ter opravilo, vezano na delo in prostor) pomenijo dimenzije, 

ki predstavljajo naravo dela, njegovo trajanje in lokacijo, kjer oseba dela. Kažejo na vse večjo časovno 

in prostorsko razpršenost opravil, ki so povezana s podjetjem. Tudi ti kriteriji so lahko del pogodbe, 

vendar so bolj povezani z delom. Izbrani kriteriji niso edini dejavniki, ki vplivajo na obliko zaposlitve, 

vendar so zadostni za kratek idealiziran prikaz stanja na trgu delovne sile (prav tam).  

Tabela 5: ''Idealne'' vrste fleksibilnih oblik zaposlovanja glede na temeljne oblike zaposlovanja 

(Ignjatović, 2002) 

 Narava dela, trajanje in lokacija 

Čas Delovno mesto – delo Prostor 

Stopnja 

nadzora, 

stopnja 

integracije 

in 

odvisnosti 

Neposredno 

zaposleni 

delavci 

- delo s skrajšanim 

delovnim časom 

(trajno ali začasno) 

- flextime (gibljiv 

delovni čas) 

- zgoščen delovni 

teden 

- letno določene ure 

- pogodbeno delo za 

določen čas 

- fazna, delna 

upokojitev 

- začasna prekinitev 

kariere 

- prostovoljno 

reduciran delovni čas 

- delitev dela 

- delitev delovnega 

mesta 

- pogodbe za 

opravljeno delo 

- flexiplace 

- delo na 

domu 

- teleworking 

- delavci na 

daljavo 

Samozaposle

ni 

 - priložnosti delavci 

- neodvisni delavci v 

svobodnih poklicih 

(freelancers) 

- neodvisni izvajalci 

- svetovalci 

 

Zunanji 

delavci 
- sezonski delavci 

- delavci na klic 

- delavci, najeti prek 

zaposlovalnih 

agencij 

- sposojeni delavci 

- delavci drugih 

podjetij, v katera 

posamezna podjetja 

''izvažajo'' 

posamezne sklope 

opravil 

- pomožni, nadomesti 

delavci 

- delavci, ki jih 

subvencionira 

država 
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Navkljub različnim, kompleksnejšim pogojem, se število prekernih delavcev ne zmanjšuje. V 

Sloveniji je leta 2012 opravljalo delo za delovni čas, krajši od polnega, skoraj 10,7  % zaposlenih (leto 

poprej 9 %; najvišji delež oseb ima Nizozemska – nad 50  %). Najpogostejši razlogi, ki jih delavci 

navajajo, so izobraževanje (zaposlitve preko študentskih servisov) – 29 %, bolezen, invalidnost ali 

delna upokojitev – 23 %, ali pa ne najdejo dela z daljšim delovnim časom ali pa je dela premalo – 22 

% (SURS, 2012).  

Kot sem že zapisala, je oblik prekernega dela veliko in se med seboj povezujejo. Tako lahko iz 

literature izluščimo najbolj pogoste oblike prekernih del. Te so (Turšič, 2011):  

- zaposlitev za krajši delovni čas, 

- zaposlitev za določen delovni čas, 

- delo preko agencije za posredovanje dela (agencija svoje delavce posreduje delodajalcem, ki si 

z njimi ne želijo urejati delovnih razmerij),  

- delo preko podjemne pogodbe (delodajalec za določen čas in nalogo zaposli nekoga od zunaj; 

delavec ni v delovnopravnem razmerju), 

- delo preko avtorske pogodbe (delodajalec za določen čas in določeno avtorsko delo zaposli 

nekoga od zunaj; delavec ni v delovnopravnem razmerju),  

- delo preko študentske napotnice (oblika dela na podlagi pogodbe o delu), 

- delo preko javnih del (državni ali javni zaposlitveni programi za aktiviranje brezposelnih 

oseb), 

- samozaposleni.  

Avtorica (prav tam) med oblike prekernih del uvršča tudi podzaposlene (če delavec dela manj časa in 

za manjše plačilo, kot želi, ter pod ravnjo svoje izobrazbe) ter delavce, zaposlene na črno.  

V nadaljevanju se bom osredotočila samo na samozaposlovanje kot eno izmed najbolj fleksibilnih 

oblik dela.   

 

Samozaposlovanje 

Ali je res, kar pravi Rifkin (2007), da se bodo v prihodnosti svetovnega gospodarstva delavci z 

dolgoletno izobrazbo, kvalifikacijami in izkušnjami spraševali o svoji vlogi, saj se naj bi zaradi novih 

avtomatizacijskih in informacijskih sil počutili odveč? Do tega je na nek način že prišlo. Uvedba in 

hitra širitev informacijskih tehnologij sta omogočili nastanek številnih ''novih poklicev'' in bolj 

neposreden vstop na trg, s tem pa sta opogumili avtonomno in pol-avtonomno delo tistih, ki podjetjem 

ponujajo zunanje storitve (Bologna, 2010). To je lahko eden izmed vzrokov za širjenje 

samozaposlitve. Na eni strani imamo tako samozaposlene, ki niso našli druge, ustreznejše zaposlitve; 

take osebe imajo običajno nižjo stopnjo izobrazbe, majhen kapital in ustvarjajo le majhen dohodek. 
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Drugo stran pa predstavljajo posamezniki, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic 

(odvetniki, arhitekti, svetovalci, umetniki, zdravniki ipd.); te osebe običajno opravljajo zahtevna in 

donosna dela, ki zahtevajo veliko znanja in sodobno tehnično opremo (Smole, 2000).  

»Sleherni človek si želi, da bi našel delo, ki bi ga z zadovoljstvom opravljal, in želi si verjeti v to, kar 

dela« (Sennett, 2008, str 132). Z drugimi besedami bi temu lahko rekli tudi mojstrstvo. To pa zahteva 

vrlino, za katero avtor pravi, da jo idealizirani delavec, študent ali državljan nove kulture nima: 

predanost. Ne le, da se obsedeni, tekmovalni mojster obveže, da bo nekaj dobro naredil, ampak tudi 

verjame v objektivno vrednost tega dela: verjame v obstoj objektivnega merila zunaj svojih želja, ki je 

zunaj sfere nagrad, ki jih delijo drugi. Pri mojstrstvu lahko uspešnost posameznika presodimo tako, da 

si ogledamo konkretne rezultate njegovega dela. Za mojstrstvo je treba obvladati in imeti določeno 

področje vednosti; ta nova različica talenta ni povezana s specifično vsebino oziroma je vsebina ne 

določa. Najmodernejša podjetja in fleksibilne organizacije potrebujejo ljudi, ki se zlahka naučijo novih 

veščin in se ne oklepajo starih kompetenc. Dinamična organizacija velik pomen pripisuje zmožnosti 

razumeti in interpretirati spreminjajoče se informacije in prakse (Sennett, 2008). 

Želja, samoiniciativnost in volja so tako nujne za ustanovitev svojega podjetja. Želje izvirajo iz 

kulture, subkulture, družine, učiteljev in prijateljev posameznika, ki želi ustanoviti podjetje. Poleg že 

prej zapisane dinamičnosti v vednosti, so za ustanovitev podjetja potrebne tudi izkušnje, trženje, 

vzorniki, vlada (ki zagotavlja infrastrukturo, ki pomaga novim podjetjem in jih podpira), ugodna 

davčna politika (ki omogoča lažji začetek ustanovitve podjetja) in finančne zmožnosti (Antončič, 

2002).  

Poleg predanosti ideji in zaupanju vanjo obstaja še nekaj lastnosti, ki so značilne za samozaposlene 

osebe. Te naj bi bile (Kuratko in Hodgetts, 1995, v Smole, 2000) želja po uspehu, obsedenost s 

priložnostjo, iniciativnost in odgovornost do vseh, ki so vključeni v podjetniški proces, vztrajnost pri 

reševanju problemov, sposobnost učenja na napakah, upoštevanje povratnih informacij, preračunljivo 

obvladovanje tveganja, prepričanje, da upravlja z resursi in ne resursi z njim, samostojnost in jasna 

vizija, kreativnost in inovativnost, samozaupanje in optimizem, energičnost in dinamičnost, 

sposobnost zgraditi svoj podjetniški tim. Nasprotno pa po mnenju Timmonsa (1990, v Smole, 2000) 

na podjetniški razvoj negativno vpliva prepričanje o lastni superiornosti in nezmotljivosti, 

neupoštevanje drugačnega mnenja, prevelika impulzivnost, neobvladovanje procesov, perfekcionizem, 

neodvisnost za vsako ceno.  

Rifkin (2007) piše o dogajanju v 21. stoletju, ko prenosna telekomunikacijska oprema omogoča 

poslovanje na terenu ali od doma. To omogoča tudi večjo produktivnost (saj se delavec izogne 

nepotrebni vožnji), v podjetjih se zmanjša količina potrebnega pisarniškega prostora za opravljanje 

dejavnosti. Nekateri delavci ob tem govorijo o večji svobodi kot posledici manjšega nadzora, drugi pa 

pogrešajo kolege in družbene stike kot del medosebnih pisarniških dejavnosti. Hkrati pa so, kot piše 



Špela Pucelj Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov 

 

 | 50  

 

Bologna (2010), v malih podjetjih (do devet zaposlenih) karierne možnosti omejene, stabilnost je 

odvisna od podjetnosti lastnika, delavci imajo omejen dostop do posojil ali ga sploh nimajo. 

Ekonomsko ravnovesje je tako odvisno od intenzivnosti dela lastnika in njegove domiselnosti, od 

njegovih pogajalskih sposobnosti pri pogajanjih s strankami ter zmožnosti najti in obdržati stranke ter 

od organizacijskih spretnosti. Vse to predstavlja za samostojnega podjetnika veliko odgovornost. 

Delavec na tak način postaja sam svoje ''podjetje'': sam zagotovi kapital za zagon dejavnosti, 

menedžment, ki usmerja delovno organizacijo in upravlja s tehničnimi, finančnimi in človeškimi viri, 

ter je hkrati tudi delovna sila – od tu tudi prihaja pojem ''samostojni podjetnik''.  

Hkrati so mala podjetja lahko glede svojega dela zelo fleksibilna. Fleksibilnost je tako po mnenju 

avtorjev Crook, Pakulski in Waters (1992, v Ignjatović, 2002) možna na naslednjih področjih: 

- uporaba fleksibilnih tehnologij (proizvodna, komunikacijska in informacijska tehnologija, ki 

se lahko v primeru spremembe proizvodnje hitro reprogramira), 

- organizacijska fleksibilnost (delavci zaradi dolgoročnih interesov doživljajo podjetje kot 

lastno skupnost oziroma (širšo) družino; delavci so ves čas spodbujeni k inovativnosti, 

izboljšanju proizvodnega procesa, povezani so v time, značilna je horizontalna struktura 

organizacije), 

- fleksibilnost delovne sile (zunanja fleksibilnost kot pravočasno urejanje števila zaposlenih 

zaradi spreminjajočega se trga dela ter funkcionalna fleksibilnost, kjer gre za združevanje 

nalog, večopravilnost in porazdelitev odgovornosti med zaposlenimi in posledično do 

zmanjševanja števila delovnih mest zaradi reorganizacije delovnih mest).  

Omenjena je že bila učinkovitost pri poslovanju od doma, pomembno pa je tudi omeniti učinkovitost 

kot donos, ki ga je mogoče proizvesti v najkrajšem času in pri tem porabiti najmanjše količine 

energije, dela in kapitala (Rifkin, 2007), pa tudi učinkovitost za opravljanje določene dejavnosti, s 

katero bi se zmanjšala količina osebnega dela, povečala pa bi se prihodek in prosti čas. Učinkovitost 

naj bi potemtakem bila uporabna tako za stroje kot za človeško kulturo (Rifkin, 2007). Sennet (2008) 

poudari, da je poleg učinkovitosti tudi talent stvar kulture. Nastajajoča družbena ureditev se bojuje 

proti idealu mojstrstva, katerega cilj je, da bi se naučili delati samo eno stvar, pa to zares dobro; 

velikokrat se izkaže, da je taka predanost ekonomsko uničujoča. Moderna kultura namesto mojstrstva 

ponuja meritokratsko idejo, ki namesto preteklih dosežkov poveličuje potencialne zmožnosti.  

Če povzamem vse motivacijske dejavnike, potrebne za ustanovitev samostojnega podjetja, ki sem jih 

do sedaj že zapisala, so: avtonomnost oziroma želja po neodvisnosti, želja po uresničitvi določene 

ideje/vizije, želja po delu od doma, večja fleksibilnost, učinkovitost, pa tudi kot pomanjkanje drugih 

priložnosti (kot edina izbira). Antončič (2002) poleg tega poudari še dobiček, zadovoljitev z delom, 

uveljavitev, priložnost, nezadovoljstvo z delom v dosedanji službi ter družinska tradicija podjetništva.  
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Stanje samozaposlenih v Sloveniji 

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je znotraj programa Aktivne politike zaposlovanja 

med letoma 2007 in 2013 potekal program za spodbujanje samozaposlovanja. Namenjen je bil 

predvsem brezposelnim osebam, ki so izgubile zaposlitev ali je sploh še niso pridobile. Želeli so 

spodbuditi zaposlovanje najtežjih zaposljivih skupin brezposelnih oseb, povečati prilagodljivost trga 

dela s spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, povečati regijsko in sektorsko mobilnost, ohraniti 

delovna mesta in podpreti preoblikovanja podjetij. Njihov cilj je bil tudi spodbujanje ustvarjalnosti, 

širjenje podjetniške miselnosti, ustvarjanje podjetniške kulture, spreminjanje razvojne klime in 

motiviranje prebivalstva za samorazvoj. V tem programu se je kot samostojne dejavnosti največkrat 

registriralo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, dejavnosti trgovine in/ali dejavnosti 

gradbeništva (ZRSZ, 2014).  

Samozaposlitev prebivalcem Slovenije ni tuja, saj smo imeli v letih po osamosvojitvi velik porast te 

oblike dela. Po podatkih SURS (Lah, 2012) so leta 2011 samozaposleni predstavljali 12,6 % vseh 

delovno aktivnih v Sloveniji. Razloga za porast naj bi po njihovem mnenju bila program za 

spodbujanje samozaposlovanja ter novi načini zaposlovanja s strani delodajalcev, ki raje kot da 

sklenejo delovno razmerje z delojemalcem, zaposlijo nekoga, ki ima samostojno podjetje (s.p.). Ta 

način delodajalcem omogoča, da s samozaposlenim hitreje prekinejo sodelovanje, obenem pa imajo do 

njih manj obveznosti kar zadeva odmor, dopust, izobraževanje … Samozaposlene osebe SURS 

obravnava v treh skupinah aktivnega prebivalstva; kot samostojne podjetnike, osebe ki opravljajo 

poklicno dejavnost in kmete (prav tam). 

Antončič (2002) je zapisal, da zanimanje za samozaposlovanje z naraščanjem starosti upada, hkrati pa 

se z višjo starostjo število samozaposlenih ljudi povečuje. Večina se s podjetništvom prične ukvarjati 

med 22. in 45. letom starosti.  

Med samozaposlene spadajo samostojni podjetniki, gradbeniki, pravniki, razni strokovnjaki, 

samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, zdravniki, rejniki, kmetje … Tudi socialni pedagogi? 

 

Socialna pedagogika in samozaposlovanje  

»Vloga socialne pedagogike je socialna integracija posameznikov in skupin v družbo.« (Zorc Maver, 

2007, str. 15). Nahaja se v dvojni intermediarni vlogi: vezana je na socialnodržavni kontekst 

(financiranje, pravno, birokratsko delovanje družbe) ter na konkretne probleme posameznika in skupin 

v njihovem življenjskem svetu, kjer se osredotoča predvsem na njihova življenjska področja 

(Boehnisch in Schefold, 1985, v Rapuš Pavel, Zorc Maver, Kobolt, Razpotnik in Dekleva, 2007). V 

prvi vrsti naj bi ščitila življenjske svetove, istočasno pa naj bi državo razbremenila konfliktnih in 

političnih tveganj, ki izhajajo iz teh življenjskih svetov (Zorc Maver, 2007).   
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Življenjska usmeritev in usmeritev za delo se v poindustrijski družbi ne prekrivata več, kar pomeni, da 

je sposobnost za delo še vedno osrednji element za obvladovanje življenja, vendar zaradi zmanjšane 

varnosti, ki izhaja iz dela, na pomembnosti pridobivajo elementi življenjskega sveta izven dela, kot so 

osebni družinski in sosedski odnosi ter socialno-prostorska okolja (Galuske, 2004; v Zorc Maver, 

2007). Socialna pedagogika zahteva spremembo od reprodukcije ''normalnega življenjskega poteka'' k 

zaščiti različnih strategij obvladovanja vsakodnevnega življenja ter nujen odmik od poklicne 

usmerjenosti k celostni življenjski usmeritvi (Krafeld, 1989; v Zorc Maver, 2007). Pomembno je, da 

mladi na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja postanejo subjekti lastnih učnih in 

kariernih biografij (Rapuš Pavel idr., 2007).  

Zanimiva je pedagogika ''ne-poklicno usmerjenega življenjskega poteka'' avtorja Krafelda (2000, v 

Zorc Maver, 2007), ki temelji na tem, da je posameznik razdvojen med dve usmeritvi: med tem, da je 

družba nezmožna zagotoviti poklicne življenjske načrte, ki so v posamezniku globoko biografsko (in s 

tem nespremenljivo) zasidrani, ter med priložnostmi, da se do teh prisil vzpostavi distanca. Poudarek 

je na tem, da posameznik poskuša omogočiti razvoj ne-poklicno usmerjenih življenjskih konstrukcij 

ter s tem zmanjšuje občutke nemoči (Boellert, 1989, v Rapuš Pavel idr., 2007).  

Iz socialne pedagogike izhajajo tudi smernice za osrednje družbene sektorje, ki so pripravljene na 

osnovi biografskih učinkov; pomembno namreč je, da mladi na področju izobraževanja, usposabljanja 

in zaposlovanja postanejo subjekti lastnih učnih in kariernih biografij. Na podlagi tega so podane 

naslednje smernice (Du Bois – Reymond in Blasco, 2003, v Rapuš Pavel idr., 2007):  

- zaposlovalna politika mora upoštevati subjektivno orientacijo in biografizacijo posameznikov, 

se približati življenjskemu svetu in slogu življenja posameznika, predstavljati podporo mladim 

pri spreminjanju neformalnih aktivnosti in spretnosti v plačane aktivnosti, biti v pomoč pri 

pridobivanju veščin in biti v podporo v tem, da veščine in znanje, pridobljene v neformalnih 

kontekstih, mladi ponudijo in prodajo na trgu dela. Zaposlovalna politika tudi vzpostavlja 

povezave z različnimi dejavnostmi, kot so izobraževanje, polno ali delno zaposlovanje, 

samozaposlovanje, prostovoljno delo …; 

- politika splošnega in poklicnega izobraževanja pa bi morala dati pomen tudi neformalnemu 

učenju, saj se s tem krepijo posameznikove moči.  

Pomembno je, da socialni pedagogi vgradimo sodobne spremembe družbe dela v nove koncepte 

socialnopedagoškega dela. Med najpomembnejše poudarke spadajo (Rapuš Pavel idr., 2007): 

- odpiranje novih modelov identitetnega in socialnega razvoja, ki niso usmerjeni samo na 

zaposlovanje (npr. krepitev socialnih in komunikacijskih kompetenc),  

- odmaknitev od deficitnega pogleda na problem nezaposlenosti k virom in močnim točkam 

(npr. interesi, potenciali posameznika),  
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- razvijanje neformalni odnosov, gradnja socialnih mrež, 

- razvijanje modelov socialnopedagoškega integrativnega oziroma inkluzivnega dela: 

usmerjenost na delo, ki ima za posameznika pomen, smisel in uporabno vrednost; kjer se 

povezujejo različni strokovni pristopi in sodelujejo različni posamezniki in skupine, 

- prilagajanje izobraževanja, usposabljanja in vodenja brezposelnih mladih posameznim 

skupinam, pri tem pa upoštevati načela sprejemanja, aktivacije in participacije,  

- neprestano delovanje v smeri vzpostavljanja ravnotežja med željami, aspiracijami in 

kompetencami ter zahtevami in sistemskimi omejitvami. 

Socialni pedagog ima možnost izbire dela, ki mu prinaša zadovoljstvo, ne samo v poklicnem, ampak 

tudi v osebnem življenju. V polnosti si lahko izoblikuje ter izpopolni osebno in strokovno identiteto ter 

pri tem dela na širitvi socialne mreže. Samozaposlovanje mu vse to na nek način omogoča – 

pomembno je, da si izbere delo, ki ustreza njegovim željam, ambicijam, pridobljenim kompetencam, 

zmožnostim, hkrati pa mu omogoča finančno in socialno varnost. Omogoča mu svobodo, širino, 

vnašanje in razvijanje novih konceptov in idej v prostor delovanja, intermediarnost med različnimi 

pristopi. Nevarnost, ki se pri tem lahko pojavi, je, da zanemari svoje osebno življenje, 

samoaktualizacijo, da postane delo središče njegove biografije. Vendar povezava med osebnim in 

strokovnim življenjem/delom posameznika zahteva stalno reflektiranje, ozaveščanje strokovnega dela, 

kritičen pogled. K temu lahko v veliki meri pripomore supervizija, ki k delu prinaša izobraževanje, 

dopolnjevanje posameznika in oporo pri delu. Omogoča razbremenitev in podporo, vodenje skozi 

proces, osebno in strokovno rast (Grobelšek, 2005).  
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Začni delati kar je nujno, potem tisto, kar je mogoče; in nenadoma boš delal nemogoče.  

(Sveti Frančišek Asiški)
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EMPIRIČNI DEL 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Pojmovanje dela, ki naj bi ga posameznik opravljal, se je v času postindustrijske družbe spremenilo; 

pojavila se je težnja po tem, da se čim bolj zabriše meja med poklicem in razvedrilom, službo in 

hobijem, delom in rekreacijo (Bauman, 2005, v Jurančič Šribar, 2007). Posamezniki razmišljajo o 

sodobnih oblikah dela, ki vključujejo to, kakšno delo si res želijo opravljati, s katero populacijo želijo 

sodelovati, pomembno jim je stimulativno delovno okolje ipd. Po mnenju Jurančič Šribar (2007) so 

takšne možnosti omogočene samo peščici ljudi, saj nove tehnologije in spremembe na trgu dela v 

nobenem pogledu ne izboljšajo življenja večine delavcev.  

Kozoderc (2006) je zapisal, da so posamezniki vedno bolj sami odgovorni za zagotavljanje lastne 

kompetentnosti za delo, ki ga opravljajo. Kompetenca ni stanje, ampak je proces posameznikovega 

profesionalnega razvoja, samouresničenja (Hvala Kamenšek, 2004); ves čas spreminjajoča in 

dopolnjujoča se struktura. Nekaj ključnih kompetenc naj bi posameznik pridobil preko terciarnega 

izobraževanja, večji del pa preko neformalnega izobraževanja; vse skupaj pripomore k večanju 

zaposljivosti iskalcev nove zaposlitve ter pri prilagodljivosti delavcev (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 

2006). Organizirano izobraževalno okolje je tako le eno izmed okolij, ki so relevantna za razvoj 

kompetenc (Muršak, 2006).  

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bilo v Sloveniji marca 2015 registriranih 94.277 

samozaposlenih oseb,
1
 ki naj bi bili kreativni in inovativni, samostojni in samozavestni, dinamični, 

iniciativni in odgovorni, ki se učijo na podlagi izkušenj in povratnih informacij, z jasno vizijo in željo 

po uspehu (Kuratko in Hodgetts, 1995, v Smole, 2000). Smo socialni pedagogi takšni? Med novimi 

koncepti socialnopedagoškega dela imajo med drugim velik pomen modeli, kjer je fokus usmerjen na 

delo, ki ima za posameznika pomen, smisel in uporabno vrednost; kjer se povezujejo različni strokovni 

pristopi in kjer sodelujejo različni posamezniki in skupine; kjer se poskuša vzpostavljati ravnotežje 

med željami, težnjami, kompetencami ter sistemskimi omejitvami (Rapuš Pavel idr., 2007). Namen 

raziskovalnega dela je ugotoviti prav to – želim si pridobiti globlji vpogled, kako in v kakšni meri 

kompetence, pridobljene preko neformalnega izobraževanja, vplivajo na oblikovanje poklicne 

identitete samozaposlenega socialnega pedagoga.  

Raziskavo sem zastavila na podlagi predelane literature in informacij, pridobljenih preko različnih 

neformalnih izobraževanj, posvetov o vrednotenju neformalnega izobraževanja ter pogovorov z 

mladimi samozaposlenimi na različnih področjih, ki se ukvarjajo predvsem z mladimi.  

                                                      
1
 Med samozaposlene osebe v tem primeru spadajo samostojni podjetniki, kmetje in zaposleni na podlagi 

podjemnih in avtorskih pogodb.  
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Namen in cilji raziskave 

Namen diplomske naloge je raziskati, kako so kompetence, pridobljene preko neformalnega učenja, 

povezane s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Zanima me, katere kompetence so samozaposleni 

socialni pedagogi dobili preko neformalnega učenja, kako so jih ovrednotili ter na kakšen način so 

vključene v njihovo delo. Želim dobiti vpogled v njihovo delo oziroma njegove značilnosti, zanimajo 

me motivi za odločitev za samozaposlitev. Rada bi tudi pridobila mnenje samozaposlenih, ali so 

študentke in študentje med študijem socialne pedagogike dovolj spodbujeni k pridobivanju kompetenc 

preko neformalnega izobraževanja na področju socialne pedagogike ter ali bi bile po njihovem mnenju 

potrebne spremembe.  

 

Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi namena raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Katere kompetence so samozaposleni socialni pedagogi pridobili med ali po študiju preko 

neformalnega izobraževanja, ki jih uporabljajo pri svojem delu? 

- Na kakšen način oziroma s katerimi orodji samozaposleni socialni pedagogi vrednotijo 

neformalno pridobljeno znanje? 

- Kako so kompetence, pridobljene preko neformalnega izobraževanja, vključene v delo 

samozaposlenih socialnih pedagogov? 

- Katera so področja delovanja samozaposlenih socialnih pedagogov?  

- Katere so prednosti in pomanjkljivosti dela samozaposlenih socialnih pedagogov? 

- Na kakšne načine lahko samozaposleni socialni pedagogi osebno in strokovno rastejo pri 

svojem delu? 

- Kaj je socialne pedagoge motiviralo za samozaposlitev?  

- Katere kompetence in intelektualne sposobnosti so po njihovem mnenju zahtevane na trgu 

socialne pedagogike?  

- Ali dobijo študentje socialne pedagogike med študijem dovolj spodbud in priložnosti za 

neformalno izobraževanje ter kako bi se jih lahko še dodatno spodbudilo?   

 

Raziskovalna metodologija 

Osebe, vključene v raziskavo 

V vzorec sem zajela pet samozaposlenih socialnih pedagogov in pedagoginj, tri ženske in dva moška. 

Eden izmed njih ima narejen doktorat iz socialne pedagogike, ostali diplomo. Dva imata narejeno tudi 

drugo formalno izobrazbo, ne samo socialno pedagoško. Vsak ima odprto svoje podjetje, nekateri od 

njih delajo samo v svojem podjetju, drugi so deloma zaposleni v svojem podjetju deloma drugje. 

Status samozaposlenega imajo od dve do deset let.  
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Pripomočki 

Zaradi tematike sem se pri raziskovanju odločila za kvalitativno raziskovanje. Za kakovostno 

kvantitativno raziskavo po poizvedovanjih v Sloveniji ni dovolj samozaposlenih socialnih pedagogov. 

Za izvedbo raziskave sem izbrala raziskovalni, individualni polstrukturiran intervju (Vogrinc, 2008), 

ker sem se na ta način lahko prilagodila značilnostim pogovora vsakega intervjuvanca. Zastavila sem 

si okvirne smernice za intervju, ki so predstavitev intervjuvanca, njegovega dela in odločitve za študij 

socialne pedagogike, pridobivanje kompetenc, pozitivne in negativne plati samozaposlitve ter 

zaposlitvenega polja socialnih pedagogov. Za vsako smernico sem si zastavila okvirna vprašanja, ki 

sem jih sogovornikom postavljala glede na potek pogovora. Vprašanja sem pripravila glede na 

prebrano literaturo ter svoj raziskovalni interes.  

 

Postopki obdelave zbranih podatkov in njihove analize 

Intervjuje sem opravila med septembrom 2015 in avgustom 2016. Tri samozaposlene socialne 

pedagoge sem poznala od prej ter se z njimi brez težav dogovorila za pogovor. Do ostalih dveh sem 

prišla preko metode snežne kepe, saj so mi njihove kontakte posredovali ostali intervjuvanci. Nihče od 

vprašanih ni zavrnil intervjuja. Z vsakim sem se dogovorila za pogovor ter se prilagodila njegovemu 

času ter željeni lokaciji srečanja. Vnaprej sem predstavila vsebino pogovora ter okvirna vprašanja.  

Na začetku intervjuja sem predstavila glavne točke diplomskega dela, namen raziskovanja ter razložila 

potek intervjuja. Prosila sem, če lahko intervju snemam zaradi lažje kasnejše obravnave. Držala sem se 

glavnih, že vnaprej napisanih vprašanj, vendar sem jih prilagajala poteku pogovora in primernosti v 

določenem trenutku, zaradi česar se intervjuji med seboj razlikujejo. Nekaterim sem z namenom 

razjasnjevanja zastavljala dodatna vprašanja. Na koncu sem se zahvalila za sodelovanje. Pogovori so 

trajali med 30 in 90 minut.  

Intervjuje sem najkasneje v enem dnevu po opravljenem pogovoru dobesedno prepisala ter jih kodirala 

s pomočjo osnega kodiranja. Raziskovanje je bilo delno deduktivno, delno induktivno, saj so se 

vprašanja nanašala na že vnaprej določene sklope, ki sem jih kasneje uporabila kot kategorije; hkrati 

pa so intervjuvanci odpirali nove teme, tako da so nastale tudi povsem nove kategorije (Vogrinc, 

2008). Na podlagi večkratnega branja intervjujev sem določila in označila vsebinsko pomembne dele 

besedila ter na ta način dobila kodirne enote, sledilo je določanje kod drugega reda. Nato sem kode, ki 

so se nanašale na podobne pojave, združila v kategorije, ki so mi pomagale pri oblikovanju poskusne 

sheme. Ta prikazuje bistveno sporočilo z vsakim intervjuvancem, shemi pa sledi obrazložitev. Nato 

sem se lotila analize intervjujev glede na raziskovalna vprašanja in kategorije. Kategorije, ki sem jih 

dobila pri obdelavi intervjujev, sem uvrstila k raziskovalnim vprašanjem.  
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Rezultati 

Opisi sogovornikov 

Sašo 

»Nisem pripravljen delati konfekcije, ampak butik.« 

Sašo je samozaposlen od maja 2008; ukvarja se z izobraževanjem odraslih. Njegovo področje dela je 

zelo široko; od šol in vrtcev do prostovoljcev, ocenjevalca programov in mednarodnega sodelovanja. 

Živi z ženo in hčerko.  

Slabih 10 let je kot socialni pedagog delal v različnih organizacijah; pri tem si je nabral zelo veliko 

izkušenj in znanj. Po tem času se je počutil izgorelega, »sem imel dovolj, bil sem utrujen«, pričeli so 

ga dušiti formalni okvirji, hkrati pa je imel občutek, da je skozi leta dela pridobil dovolj izkušenj ter 

vzgojil novo ekipo, ki lahko nadaljuje z delom. Že tekom zaposlitve je med vikendi vodil 

izobraževanja, kar si je želel tudi še vnaprej; »sem bil prepričan, da lahko sam zase poskrbim na ta 

način.« Želel si je spremembo, zato je dal odpoved. Izpostavi, da mu je bilo na začetku težko, da se ni 

bilo lahko spoprijemati s stresom: »ko se naučiš blažiti te vzpone in padce, se pravi trenutke, ko je 

veliko dela in veliko povpraševanja in ko se veliko zasluži, in trenutke, ko si pripravljen sprejeti, da ni 

nič«. Pravi, da moraš biti pripravljen na to, da verjameš v svoje vrednote in sprejeti negotovost, ki jo 

prinese s seboj.  

Pri svojem delu vztraja na načelu, da se vedno odziva na potrebe naročnika ter da glede na to 

pripravlja usposabljanja. Pravi, da se mu to obrestuje, saj »ljudje lahko računajo name«, izpostavi pa 

tudi obojestransko zaupanje in zanesljivost: »Partnerstva in odnosi se delajo na dolgi rok.« Od 

socialnih pedagogov pričakuje, da znajo uporabljati pridobljeno znanje tudi na drugih področjih, da so 

se pripravljeni učiti ter da razmišljajo izven okvirjev. Dela stvari, ki ga zanimajo in v čemur vidi 

smisel: »Ko me ljudje pokličejo za nekaj, kar mi je itak že v interesu, se meni zdi itak ful dobro in so 

mi pripravljeni za to še plačati.« 

Da svoje kompetence lahko vključuje v svoje delo, je zanj pomembna metapozicija izkušnje: »jo znati 

razložiti in jo priključiti in jo reflektirati z različnih kotov«. Ob vsem tem pa trdno verjeti vase, da 

»sem sposoben, sem zmožen«. Sam zase pravi, da osebno in strokovno raste preko dela z drugimi 

(»največ se še vedno naučim iz pogovorov z ljudmi«); povezovanje z drugimi na tem področju mu 

omogoča tako gradnjo novih konceptov, refleksiji dogajanja, kot tudi temu, da »greš v globino«. Svoje 

delo vrednoti tudi sam, saj mu to omogoča sistematizacijo vsega pridobljenega znanja.  
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Shema 1: Intervju s Sašem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja 

»To, kar delam, je konglomerat vsega znanja.« 

Katja je samozaposlena od oktobra 2006, kjer sodeluje z odraslimi: za šole in vrtce, nevladne 

organizacije ter podjetja pripravlja in izvaja usposabljanja. Pred tem je osem let delala v nevladni 

organizaciji kot vodja izobraževalnih programov, kjer je pridobila veliko delovnih izkušenj in široko 

socialno mrežo. Ker si je želela delati različne stvari ter biti več z ljudmi, je dala odpoved. 

Samozaposlitev se ji je zdela »najlažje dosegljiva pravna oblika, najmanj komplicirana«. Za ta korak 

je morala premagati strah pred tem, da »nisem nič vedela in sem se morala veliko stvari naučit«, 

potrditev pa so ji dale zadovoljne stranke in partner.  

V takšni obliki zaposlitve ostaja, ker ji je »denar manj pomemben kot pa to, da delam nekaj, kar me 

izpolnjuje in me motivira«. Pri delu so ji najbolj pomembni ljudje, ker »ko daš ti nekomu občutek, da 

je dodana vrednost in da on tebi ta občutek nazaj, je to taka win-win situacija«. Pri svojem delu želi, 

»da ljudje zase od izobraževanj odnesejo nekaj, kar jim bo uporabno za njihova osebna ali pa 

profesionalna življenja«. Zato tudi usposabljanja pripravlja tako, da z njimi res odgovarja na vse 

potrebe naročnika, za izvajanja pa vedno išče interaktivne načine. Samozaposlitev ji prinaša svobodo 

in kreativnost, zaveda pa se, da je potrebno biti vsaj na začetku vztrajen (»Stvari ne gredo kar čez 

noč.«), proaktiven (»Če nisi aktiven cel čas, pride moment, ko nimaš dela. In če nimaš dela, nimaš 
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zaslužka.«), samoiniciativen, fleksibilen (»Fleksibilnost pomeni stabilnost.«), organiziran, odgovoren 

si sam zase (»Nihče ne bo poskrbel zate, če ti sam ne boš poskrbel zase.«). Njeno delo predstavlja 

mešanico 20 let izkušenj.  

Vse svoje prihodke vlaga v izobraževanja same sebe iz zelo raznolikih področij. Pravi, da ji je to »hobi 

in gušt in strast in se mi zdi, da če profesionalno delaš z ljudmi, moraš sam ves čas vlagat v svojo 

profesionalno in osebno rast«. Izbira tista izobraževanja, ki jo potegnejo in ji predstavljajo dodano 

vrednost. Poudarja, da moraš ves čas delati na sebi, saj z boljšo samopodobo in večjo samozavestjo 

lažje konkuriraš na trgu. »Jaz to imenujem psihična in osebna higiena.«  

Shema 2: Intervju s Katjo 
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Simon 

»Vse je odvisno od tega, kako stvar zapelješ, izvedeš.« 

Simon je samozaposlen od leta 2012, izvaja seminarje socialnih veščin za zaposlene v podjetjih.  

Poleg tega pa je zaposlen v javnem sektorju, kjer za zaposlene znotraj sektorja izvaja podobne 

seminarje. Iskal je možnosti, da bi isto delo, kot ga opravlja v sektorju, ponudil drugje. Tako je najprej 

delal preko avtorskih pogodb, kasneje pa se je zaradi višjih prispevkov odločil za samozaposlitev. 

Nabral si je dovolj izkušenj in dovolj široko socialno mrežo, da si je to upal izpeljati.  

Pri mladih, ki želijo konkurirati na zaposlitvenem trgu, opaža, da imajo »malo znanja z vidika, kako 

bom zdaj to vključil v svoje funkcioniranje.« Pogreša poglobljeno, manj platonsko znanje, ki bi ga bili 

sposobni uporabljati na daljši časovni rok. Ko je sam stopal na poklicno pot, tega ni tako opazil, saj je 

po opravljenem študiju poslal prošnjo, kjer je zapisal, »da to in to znam in če rabijo tak profil«. Svojo 

redno zaposlitev ne želi pustiti, saj sam zase pravi, da je »še bolj ziheraš« in da »če bi bil 20 let mlajši, 

bi verjetno to službo že pustil«. Tako pa zaradi finančne negotovosti in kljub pomanjkanju časa 

opravlja dve službi. Pravi, da se vidi, da »v delu uživaš, če ga enkrat pogrešaš«.  

Pri svojem delu opaža, »da se vedno bolj samega sebe zavedam«. Med izvajanjem seminarjev opaža, 

da »ko človeka večkrat opazuješ, ga spremljaš, da tudi sam od tega veliko zase potegnem«, saj pri tem 

lahko opazuje tudi svoje spremembe skozi leta. Kot ključno kompetenco za osebnostno rast je 

izpostavil zdravo pamet. Usposabljanja za svojo kompetentnost vidi kot pot utrjevanja in dograjevanja, 

pridobivanja idej, hkrati pa se uči iz opazovanja drugih izvajalcev. 

Shema 3: Intervju s Simonom 
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Alenka 

»Tisto, kar mi je pa največ prineslo, je pa pogum: zdaj mi je čisto vseeno, kaj drugi mislijo in jaz 

to naredim.« 

Alenka je samozaposlena šest let. Pravi, da je fasilitatorka, trenerka in gostiteljica (izvajalka dogodkov 

art of hosting). V času intervjuja poleg tega dela tudi na projektu, kjer je za pol leta polovično 

zaposlena. Službo za nedoločen čas v zasebnem zavodu je pustila, ker je »pogrešala ustvarjalni 

moment, da delaš direktno z ljudmi, jih podpiraš, razvoj odkrivanja, ustvarjanja v skupini, ta tok, ki te 

odpelje, ko daš skupaj vse svoje potrebe in talente in nastane nekaj waw«. Prav tako se je začela 

spraševati o svojih vrednotah: »Ali se dovolj skladajo, da lahko živim in to delam?«  

Že tekom študija se je veliko neformalno izobraževala, pomembno izkušnjo ji predstavljata tudi dve 

prostovoljski izkušnji v Braziliji. Želela si ji različnih perspektiv, inspiracije za iskanja drugih 

možnosti,  učila se je iz različnih zgodb. Za naslednji korak se je odločila, ker »nisem videla smisla, da 

je to samo zame, pa dejmo to še komu drugemu dat«. Osebnostne spremembe, ki jih je opazila pri sebi 

(pogum, globina, zaupanje drugim, poslušanje sebe …), so ji potrdile pomembnost neformalno 

pridobljenih izkušenj.  

Pri delu ji je pomembno, da vedno izhaja iz udeležencev, njihovega predznanja in potreb, ter da jih 

podpira na globino. Prednosti svojega dela vidi v ustvarjalnosti (»novi, neustaljeni pristopi«), 

avtonomiji pri načinu dela (»da lahko ustvarjam tam, kjer čutim, da lahko jaz kaj prinesem in da je 

potreba«), pri izbiri dela (»boljše, če kdaj rečem ne, če mi ni tako blizu, ker tam izgubljam energijo«) 

in pri razporejanju svojega časa. Odgovornost povezuje s svobodo: »Če jaz čutim klic za nekaj, potem 

sem tudi odgovorna, da to izpeljem, in v tem je svoboda.« Kot slabost pa opaža pomanjkanje časa (za 

prijatelje, druženje, ustvarjalnost), sodelovanje z istim timom ljudi daljši čas ter samodisciplino v 

smislu razporejanja svojega dela. Vse ti primerja s fitnesom: »Bolj kot delaš, boljše ti gre.« 

Zanjo sta osebni in profesionalni razvoj med seboj popolnoma prepletena; »karkoli delam, resnično 

vpliva na vse«. Veliko se ukvarja s svojo duhovno rastjo (nekaj dni vsako leto preživi v tišini, opravlja 

post, ima osebnega spremljevalca), si postavlja jasno mejo, ko je čas za počitek in regeneracijo, 

energijo pa črpa iz dela ter iz srečevanj z ljudmi. Kot posledico tega opaža, da »več dimenzij kot sama 

prinašam, več tudi zaznavam, več podpiram in udeleženci lahko naredijo več korakov naprej, 

zrastejo.«  Strokovno raste preko različnih usposabljanj, pristopov, oseb, karakterjev. Posebno rast pa 

ji predstavlja sodelovanje s poklicnimi kolegi (»Ker čutimo drug drugega in se podpiramo.«), oporo 

za rast pa ji predstavljajo tudi posamezniki z drugih področij (»Rabimo raznolikost podpore, ker smo 

si različni med seboj.«). Sama to razume in čuti kot celostno rast.  
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Shema 4: Intervju z Alenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra  

»Še več lahko posameznik pridobi, če dela z veseljem.« 

Petra je samozaposlena dve leti in pol, je mati treh otrok. Njeno delo obsega tri področja: delo v 

organizaciji, svetovanja ter lektoriranje.  

Sodeluje v zasebnem zavodu, kjer se ukvarjajo z družinami; tam vodi različne projekte. Kot 

svetovalka svetuje parom pri naravnem načrtovanju družine, kot profesorica slovenščine se ukvarja z 

lektoriranjem. V času študija in tudi po njem je bila aktivna skavtinja, takoj nato je bila zaposlena v 

mladinski organizaciji. Udeleževala se je neformalnih usposabljanj, hkrati pa se izobraževala skupaj z 
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delom. Tam je službo pustila, »ko so se mi ponudile možnosti za delo preko s.p.-ja«. V tem času si je 

po njenem mnenju nabrala dovolj široko socialno mrežo ter dovolj izkušenj, s čimer je lahko začela. 

Samozaposlitev se ji je zdela »najbolj smiseln in smotrn način dela, da lahko delam stvari, ki jih želim 

in lahko delam«. Samozaposlene socialne pedagoge je že od prej občudovala, ker so se ji zdeli 

pogumni in svobodni v tem, kar delajo. Pri svojem delu poudarja avtonomnost (»si sam svoj šef«) ter 

fleksibilnost (»si prilagajam količino dela, vrsto dela, si poiščem še kaj novega, če mi tisto ni všeč«), 

izpostavi pa tudi odgovornost (»če ne boš poskrbel zase, ne boš imel dela«), pomanjkanje časa, 

postavljanje prioritet, visoke prispevke.   

Kompetence, ki jih pridobiva, vrednoti predvsem sama. Pri izbiri usposabljanj jo vodi to, kaj jo 

zanima, da se lahko iz tega kaj nauči ter da iz sebe za druge, predvsem pa, kako bo to znanje 

nadgradila in uporabila vnaprej. Pravi namreč, da »moraš ves čas nekaj migat, pa delati naprej, ker 

drugače ti postane dolgčas ali pa ostaneš na neki točki in ne vidiš več naprej čez neke meje in 

stagniraš«. Pomembno se ji zdi, da zna posameznik ubesediti svoje pridobljene kompetence. Pravi 

tudi, da pogosto drugi prepoznavajo, »kaj vse znam, kakšne izkušnje imam, kje sem že vse delala«. Po 

njenem mnenju bi se moralo bolj »poudarjati veselje nad delom, nad prostovoljstvom, timskim 

delom«. Svoje delo vidi kot poslanstvo: »torej da delam to, kar mi je res pomembno.« 

Shema 5: Intervju s Petro 
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Skupna analiza intervjujev 

Kompetence  

Zanimalo me je, katere kompetence samozaposleni socialni pedagogi pridobivajo preko neformalnega 

učenja. Intervjuvanci so med pripovedovanjem naštevali kompetence, ki jih pridobivajo tekom 

neformalnega učenja ter preko dela. V večini jih ne ločujejo med seboj, saj v tem ne vidijo smisla. Dva 

intervjuvanca ste me vprašala za podrobnejšo definicijo pojma – poznata namreč različne definicije. 

Tako so sogovorniki govorili o spretnostih ter o osebnostnih lastnostih, ki so jih pridobivali tekom 

neformalnega učenja in dela. Iz pogovorov sem poskušala izvleči tiste kompetence, ki niso karakterno 

pogojene, ampak so pridobljene.  

Katja sebe, čeprav se ukvarja z izobraževanji in projektnim delom, ne zaznava kot strukturirane osebe, 

ki pogosto načrtuje. Po drugi strani pa pove, da moraš biti kot samozaposlena oseba zelo organizirana, 

»ker si one-man band za vse«, večstranska, da »znaš delati različne stvari« ter se sposobna učiti novih 

stvari. To bi lahko povezala s tem, da se pogosto zanaša na svoje občutke. Je praktičen človek, kar 

definira kot delo z ljudmi in ne s papirji, prav tako pravi, da ni teoretičen tip osebe. Sebe opiše kot 

»zelo dostopna, odprta, ljudje se dobro počutijo ob meni, nisem ogrožajoča za ljudi, precej sem 

neformalna, pa mislim, da vedno čutijo, da sem tukaj iskreno za njih«. V povezavi s tem izpostavi 

spretnost aktivnega poslušanja sogovornika, torej »dati svoj ego na stran« oz. »Nisem jaz tista, ki je 

pametna in ki pametuje drugim.« To poimenuje kot couching princip. Kot kompetenci sta ji zelo 

pomembni samoiniciativnost in proaktivnost. To povzame s tem, da zase pravi, da je zelo kinestetična, 

kar pomeni, da je veliko v gibanju. 

Simon je kot bistveni kompetenci, ki ju je pridobil, navedel zavedanje samega sebe in osebnostno rast. 

Poleg tega mu je pomembno tudi podajanje vsebine, spremljanje udeležencev, nastopanje. Tega se 

najbolj zaveda, ko vidi potrditev v tem, ko »poskušaš stvari, ki si jih prej poslušal ali pa si jih sedaj z 

vso strokovnostjo prodajal in potem to sprobavaš sam in vidiš, da primejo.« Sebe opiše kot 

racionalnega človeka, kot takega, ki mu je kljub dinamičnemu delu pomembna gotovost.  

Sašo se med pogovorom opiše kot ciljno usmerjenega (»Vem, kaj hočem doseči s tem.«), zanesljivega 

(»Lahko računajo name.«), z veliko energije (»Imam zelo veliko baterijo.«). Pri svojem delu se je 

naučil vztrajnosti (»Partnerstva in odnosi se delajo na dolgi rok.«) ter tega, da trdno verjame vase, da 

»sem sposoben, sem zmožen«. Kompetenco mu predstavlja tudi sodelovanje z drugimi: »Ljudje vedno 

drugače pogledajo na iste stvari, se drugače lotijo iste stvari.«, izpostavi pa tudi vidik, da če z isto 

osebo večkrat delaš, je delo bolj poglobljeno.  

O podobnem zaznavanju podpiranja v globino pri svojem delu je pripovedovala tudi Alenka: »Se 

podpiramo v globino in pristno in to bi zelo težko dobila, če bi bila samo v eni organizaciji; tudi jaz 

prinašam, to kar delam, drugim.« Opisala se je kot pogumno, saj »mi je čisto vseeno, kaj drugi 
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mislijo«, kot tisto, ki spodbuja ustvarjalnost, z veliko različnimi interesi, a hkrati z jasnim osebnim 

fokusom. K fokusiranju ji je pripomoglo tudi jasno poslušanje sebe, »kaj imam jaz za prinesti in kam 

vse to lahko prinašam.« Trenerske izkušnje so jo ponesle na pot odkrivanja »sebe kot hkrati 

potencialov ljudi in potencialov organizacij«.  

Pogum je omenila v pogovoru tudi Petra; izpostavila je, da je že prej občudovala samozaposlene 

socialne pedagoge, ker so se ji zdeli »ful pogumni, da si upajo«. Iz tega sklepam, da je pogum 

pridobila tudi sama, da je odprla svoje podjetje. To izhaja tudi iz tega, ko je rekla, da ne mara, »če je 

delo ves čas enolično, da bi ves čas delala eno stvar, ker se ne bi počutila izpolnjene.« Od vse širine 

znanja in izkušenj, ki ga je pridobila, pravi, da se je največ naučila o tem, »kako delat z ljudmi, kako 

pristopit, odreagirat, kako se pogovarjat«. Pri svojem delu se je naučila delitve dela in odgovornosti. 

K delu, ki ga opravlja, pristopa zavestno, saj pravi, da »ves čas razmišljam o tem, kar delam«. 

Izpostavila pa je tudi bolj konkretne stvari, ki jih je pridobila: načrtovanje, vodenje projektov, 

dogodkov, ter vrsto socialnih kompetenc: iznajdljivost, komunikativnost, empatičnost, potrpežljivost, 

odprtost.  

 

Osebna in strokovna rast pri delu  

Želela sem izvedeti, na kakšne načine lahko samozaposleni socialni pedagogi osebno in strokovno 

rastejo pri svojem delu. Vsi so rast poudarjali kot ključno: Alenka jo poimenuje kot »investicijo v vse, 

kar bom počela«,  Katja v to vloži vse svoje prihodke, saj ji pomeni »hobi in gušt in strast«, Simon 

»pri sebi, ko vidiš spremembe skozi leta«, Petra kot »nadgrajevanje v smislu, da ta znanja uporabljam 

in da to u bistvu zraven ozaveščam«; izjema je Sašo, ki je dejal, da je strokovna rast težka, ampak da 

se za to trudi predvsem »iz pogovorov z ljudmi.« Tudi Simon in Alenka sta strokovno rast pripisala 

opazovanju delovanja drugih.  

Vsi intervjuvanci so se neformalno usposabljali že med študijem: preko različnih oblik prostovoljnega 

dela (Katja, Sašo), aktivne participacije v mladinskih organizacijah in udeležbe na neformalnih 

usposabljanjih (Petra), prakse in prostovoljnega dela v tujini ter doživljajske pedagogike (Alenka), v 

mladinskih delavnicah in poletnih kolonijah (Simon). Petra je med pogovorom dejala, da mora včasih 

»najti kakšne svoje stare zapiske, knjige, iz kakšnih seminarjev, da se kaj spomnim, pa da se obnovi 

kakšna stara povezava«.  

Vse intervjuvanke so izpostavile, da se jima osebno in strokovno ves čas povezuje. Alenka je večkrat 

med intervjujem poudarila, da se to pri njej tako močno prepleta, da že težko loči med seboj: »Ni 

razlike jaz osebno – jaz profesionalno. Ker jaz osebno rastem, bom tudi profesionalno. In obratno.« 

Katja je to poimenovala z naslednjimi besedami: »Če profesionalno delaš z ljudmi, moraš sam ves čas 
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profesionalno vlagat v svojo profesionalno in strokovno rast.« Petra pa ob vsem tem tudi izpostavi 

nevarnost, da se ji »ne začne osebno in strokovno preveč prepletat«.  

Alenka in Katja sta edini tudi podrobneje pripovedovali o svoji osebni rast. Alenki osebna rast 

predstavlja način življenja, celostno rast. Čeprav čuti, da duhovne dimenzije ne more prinašati povsod, 

»ker se kao ne sme,« si vsako leto vzame nekaj dni v postu in tišini, saj spremembe, ki izhajajo iz 

globinskega razumevanja dogajanja, po tem opaža na vseh področjih dela. »In to mi samo potrjuje, da 

karkoli delam, resnično vpliva na vse.« Katja z različnimi tehnikami in aktivnostmi poskuša 

uravnotežiti delo s svojim »notranjim balansom«: ukvarja se z jogo in meditacijo, hodi v naravo, dela 

kreativno z rokami.  

Področja in načini strokovne rasti so pri vsakem intervjuvancu specifične, saj je specifično tudi 

njihovo področje dela. Večinoma se poslužujejo različnih oblik krajših ali daljših usposabljanj, 

seminarjev, študija, tako v Sloveniji kot v tujini, kjer se jim znanje nadgrajuje in povezuje z že 

obstoječim. Supervizije kot take ne uporablja nihče od njih, se pa z dejavnostmi približujejo temu: 

Petra z intervizijo, Alenka preko pogovorov s kolegi, ker »čutimo drug drugega in se podpiramo«, 

Simon s sodelavcema kot »reset, kjer si odkrito povemo v smislu vročega stola, kje kdo koga kako 

vidi«, Sašo s sodelavko »drug drugega izzivava in si postavljava vprašanja, da potem vsak pri sebi 

razčistiva stvari«. Tako Alenka kot Sašo sta izpostavila, da si pravzaprav želita sodelovanja vedno z 

drugimi osebami, saj raznolikost prinaša dopolnjevanje z različnih perspektiv. Alenka opaža, da je 

odprtost do kolegov na usposabljanjih informalni faktor učenja: »Tam, kjer jaz izvajam, se ful naučim, 

če sem odprta. To je bolj informalni del izobraževanja, ampak še vedno velik del.« 

 

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem želela dobiti vpogled v način vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja. Pri tem vprašanju se mi je zdelo pomembno, da najprej raziščem, kakšni so bili 

motivi oseb, vključenih v raziskavo, za neformalno usposabljanje, saj je od tega odvisno tudi 

vrednotenje pridobljenega znanja.  

Simona so do sedaj za neformalna usposabljanja motivirale predvsem lastne potrebe: pritegnili so ga 

vsebina, informacije o dobrih izvajalcih, pridobivanje idej, saj se s tem želi utrjevati in dopolnjevati. 

Katja vedno najde tip usposabljanj, ki jo pritegnejo in za katere »imam občutek, da mi dajo dodatno 

vrednost«. Pri Petri je bilo na začetku najbolj pomembno, da »mi je bilo fajn,« »sem sama v tem 

uživala, sem se imela dobr«. Šele kasneje pa je pričela ozaveščati, da ji je poleg vsebine in načina 

izvajanja pomemben tudi vidik spoznavanja novih ljudi ter vidik, »da se bom lahko nekaj naučila in iz 

vidika, da bom lahko kaj dala in sebe za druge.« Tudi Alenka je usposabljanja od začetka izbirala 

intuitivno, motivov ni imela ozaveščenih, vendar se je želela učiti, spoznavati različne perspektive, 
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odkrivati »kaj prinašamo in gradimo«, zato je tudi sprejela povabila na določena usposabljanja. Šele 

kasneje je začela ugotavljati, da bi bilo dobro, »da ima še nekdo nekaj od vseh mojih darov, ki jih 

imam«. Želela si je delati z mladimi, iskati nove možnosti, si širiti obzorja, se srečevati, mrežiti s člani 

drugih organizacij, saj je v tem videla veliko prednosti. Motive za neformalna usposabljanja je pričela 

povezovati z osebno rastjo, tako da je z namenom iskala tisto, kar je potrebovala.  

Vsi intervjuvanci so največ pomembnosti namenili samovrednotenju. Sašo je to poimenoval kot 

prevajanje v jezik drugih: da zmore posameznik vse znanje, kar počne in na kakšen način to dela, 

uporabiti pri drugih projektih. Prevajaš pa lahko šele potem, »ko si že reflektiral« – torej ko si že sam 

ovrednotil svojo izkušnjo: »Kaj bi lahko izboljšal, kaj se je zgodilo, kako se to povezuje z drugimi 

izkušnjami, ki jih že imam in kaj lahko izboljšam iz tega.« Petra to povzame z naslednjimi besedami: 

»ozaveščanje že osvojenega, še neosvojenega in priložnosti za rast«, Alenka pa je to primerjala z 

naslednjo prispodobo: »Rastem, da vidim pet novih vrat in jih grem raziskat.« S tem je želela povedati, 

da je vedno potrebno iskati možnosti za učenje nečesa novega. Ob tem pa je poudarila tudi specifično 

omejenost, na katero ne pomislimo velikokrat: »Kakor mi tukaj vidimo svet, ki samo eno mišljenje, 

čeprav jih je veliko.« Govorila je o tem, da je pridobljeno znanje možno vrednotiti le v določeni 

kulturi, saj se drugje vzorci in okvirji delovanja razlikujejo.  

Alenka je govorila tudi o pomembnosti vrednotenja tega, kaj kot posameznik prinašaš drugim, kakšen 

je tvoj »kamenček.« Meni namreč, da je pri vsakem delu zelo pomembno ozaveščanje, kaj prinašaš 

sam ter hkrati kaj lahko od tega dobivaš. Ob tem poudari, da se je naučila, da »tudi pri drugih 

področjih, talentih, darovih, veščinah,kompetencah v resnici največ prinašam, če sem jaz. In zato mi je 

vredna ta pot neformalnega izobraževanja, ker me v resnici uči takih detajlnih stvari pri sebi, ki na 

koncu predstavljajo ful veliko razliko.« 

Simon je izpostavil pomembnost vrednotenja drugih: preko neposrednih informacij od udeležencev na 

seminarjih, njihovega zadovoljstva ali zadovoljstva naročnika, ki si želi ponovnega sodelovanja. »Na 

podlagi tega razmišljam o tem, kako je stvar narejena in ali bi se dalo kaj naprej.« Alenka je 

vrednotenje drugih opažala pri podpori kolegic: v podpiranju v svobodi, neobsojanju, iskrenosti, v 

skupnem iskanju. To, da si drug drugemu nastavljajo ogledala, pripomore k temu, da si kot 

posamezniki »dovolimo, da nas drugi vidijo in nam tudi kaj povedo, ker v resnici to meni pomaga, da 

potem rastem in tudi znam prepoznat in tako povedat, da tudi drugi to vidijo.«  Petra pa meni, da brez 

pozitivnega vrednotenja pridobljenega znanja s strani drugih ne bi dobila službe. »Drugi so 

prepoznali, kaj vse znam, kakšne izkušnje imam, kje sem že vse delala, da sem sploh lahko pristopila 

zraven.« Temu je pritrdila tudi Katja, ki je dejala, da samovrednotenje pripomore k večji 

konkurenčnosti na trg dela: »Bolj ko poznaš sebe in gradiš sebe, lažje konkuriraš, bolj si 

samozavesten, boljšo samopodobo imaš.« 
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Formalnega vrednotenja se v večini ne poslužujejo. Petri se zdi pomembno, v kakšni obliki mladi 

zapišejo pridobljena znanja, da jih znajo prepoznati, jih ceniti ter opisati drugim. Sašo jih vidi kot 

»formate«, posamezne korake, ki posamezniku pomagajo, da lažje najde svoj okvir za prevajanje. K 

temu pa dodaja pomembnost predhodnega reflektiranja izkušnje: »Postaviti v metapozicijo svoje 

izkušnje in jih znati razložiti in jih priključiti in jih reflektirati z različnih vidikov – šele potem je to 

možno lansirati naprej. Če ne, ratajo vsi ti portfoliji zbirke nereflektiranih informacij.« Alenka si 

udeležbe na  usposabljanjih ter reference zbira na Salto bazi ter v življenjepisu, Simon pa si jih 

zapisuje v poseben zvezek.  

 

Področja delovanja samozaposlenih socialnih pedagogov 

Z vidika razumevanja karakteristike njihovega dela sem intervjuvance spraševala o področjih 

njihovega delovanja. Čeprav se navidezno zdi, da se vsi sogovorniki ukvarjajo s podobnim področjem 

dela (izobraževanje in projektno delo), se njihovi načini dela, predvsem pa motivi, o katerih bom 

spregovorila v nadaljevanju, med seboj precej razlikujejo. Področje dela samozaposlenih socialnih 

pedagogov je najbolje povzela Alenka, da v večini tega dela »ne bi mogli v nobenem od okvirjev 

socialnih pedagogov delat«. Prav tako bi bilo za pričakovati, da si bodo med seboj predstavljali 

konkurenco, vendar je Katja izpostavila, da temu ni tako in da vidi potrebo po sodelovanju. To 

korektnost opiše z besedami, da smo »socialni pedagogi podobno pleme, govorimo podoben jezik, 

podobne vrednote so v ozadju, načini razmišljanja in je potem vse lažje«. 

Petrino področje dela so mehke kompetence, predvsem menedžment in vodenje projektov. V zavodu, 

kjer trenutno sodeluje, se ukvarjajo z odgovarjanjem na potrebe družin, prav tako pa je svetovalka za 

naravno načrtovanje družine, kjer kliente izobražuje o njihovi plodnosti. Kot profesorica slovenščine 

tudi lektorira. Simon poleg zaposlitve v javnem sektorju izvaja seminarje socialnih veščin 

(obvladovanje konfliktov, stresa, javno nastopanje, timsko delo) za zaposlene v podjetjih. Z 

izobraževanjem odraslih v prostovoljskih organizacijah, vrtcih in šolah ter podjetjih se prav tako 

ukvarja Sašo. Hkrati je tudi ocenjevalec za programe, katere organizacije prijavijo na razpise, ukvarja 

pa se tudi z mednarodnim področjem. S skoraj identičnim področjem se ukvarja tudi Alenka, le da je 

njeno področje razširjeno na fasilitiranje in izvajanje dogodkov art of hosting – sama zase pravi, da je 

gostiteljica. Trenutno je zaposlena za projektno delo za polovični delovni čas za pol leta v mladinski 

organizaciji. Katja preko svojega podjetja izvaja za odrasle osebe aktivnosti za osebni in profesionalni 

razvoj: za razvoj notranjih potencialov, gradnjo timov, izvaja couchinge ter treninge mehkih veščin 

(komunikacija, motivacija, vodenje, delo s strankami, razvoj kadrovskih potencialov) v različnih 

poslovnih okoljih. Poleg tega dela tudi na projektu v nevladni organizaciji, kjer pa bo predčasno dala 

odpoved.  
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Petrin način dela temelji na tem, da pri drugih išče močne točke, njihove sposobnosti in kompetence. 

Alenka udeležence podpira »na globino«. To lahko povežem s Katjinim načinom dela, kjer pravi, da si 

od udeležencev vedno želi, da »zase od izobraževanj odnesejo nekaj, kar jim bo uporabno za njihova 

osebna ali pa profesionalna življenja«. Za vse intervjuvance so bistveni udeleženci in njihove potrebe. 

Sašev način priprave izobraževanja temelji na tem, da »vsakič znova pridem in se usedem in se 

pogovorimo, kaj natančno hočejo imet in potem iz tega ven pripravim izobraževanje«. Vedno skuša 

odgovarjati na potrebe naročnika in udeležencev, pomemben pa je tudi cilj, »kaj vedno hočeš doseči«. 

Katja zato pravi, da pravzaprav ne ve več, po kateri metodi dela, ker se vedno prilagaja potrebam 

naročnika, Alenka po to poimenuje z besedami »razvijanje iz tega, kar imamo«.  

Največ priložnosti za rast in širjenje svojega področja dela sem zaznala pri Petri. Želela bi si namreč 

več sodelovanja z drugimi socialnimi pedagogi, saj si želi »videti način dela, dobiti še kakšna 

poznanstva.«  Simon si želi strokovnega napredovanja (»Rad bi bil terapevt.«), vendar meni, da tega 

ne more doseči, če ne pusti službe v javnem sektorju. Alenka vedno išče stvari, kjer sama čuti, da dela 

tisto, kjer sama največ prinaša, hkrati pa je tekom pogovora tudi povedala, da »posel največkrat sam 

prihaja do mene«. V nasprotju s tem pa je Katja izpostavila, da mora med delom tudi ves čas 

razmišljati o tem, kje bo dobila novo delo. »Če nisi aktiven cel čas, pride moment, ko nimaš več dela. 

In če nimaš dela, nimaš zaslužka.«  

 

Vključenost kompetenc, pridobljenih preko neformalnega učenja, v delo 

Iz odgovorov sogovornikov sem skušala razbrati, kako pridobljene kompetence vključujejo v svoje 

delo.  

Nekateri intervjuvanci so dejali, da so začeli v svoje delo vključevati kompetence, pridobljene preko 

neformalnega usposabljanja med študijem. Katja je poudarila, da je skozi študijsko prostovoljno delo 

pridobila izkušnje, veliko socialno mrežo, predvsem pa samozavest, da zna pridobljeno znanje 

uporabljati tudi v praksi. Alenka je študij povezovala s skavti: »Veliko stvari, ki smo se jih učili, sem 

sprobavala pri skavtih, kako delujejo, in kontra: sem te izkušnje prinašala tja in postavljala vprašanja 

pri predmetih, vajah.«  

Katjino sedanje delo je zbir 20-letnega dela; je »konglomerat vsega znanja, kar delam, na faksu, preko 

prostovoljnega dela, preko dodatnih usposabljanj, izkušenj, knjig, preko jaz udeleženka na kakšnih 

seminarjih«. Pri svojem delu vedno išče interaktivne načine, uporablja veliko iger in drugih 

pripomočkov. Teorijo uporablja samo toliko, »da ljudje dobijo podlago, samo toliko, da razumejo, kot 

nek zemljevid«. Podobno je o svojem delu povedala tudi Petra: »Ukvarjam se s stvarmi, katere znam in 

za katere se pojavi potreba.«  
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Alenka največjo vključenost kompetenc v svoje delo opaža pri osebnostnih spremembah na sebi, pri 

udeležencih in pri delu. Pri sebi je opazila, da je pomembno, da je vedno taka, kot je, da zna 

prepoznavati svojo vlogo ter da zaupa v druge: »Ravno taka, cela, bom največ prinesla.« S tem 

napredujejo tudi udeleženci, saj sama boljše zaznava dogajanje in njih same, jim to s svojim delom 

predaja, oni pa na tak način hitreje rastejo. Pri delu opaža vključevanje kompetenc pri izzivih, ki jih 

mora reševati: v povezavi z naročnikom, ciljno skupino, temo. Iz tega, kar dela, tudi črpa energijo za 

naprej.  

Pri Sašu sem vključevanje njegovih kompetenc opazila na dveh področjih. Prvo je glede prenosa 

znanja (»katero znanje lahko prenesem na drugo delo«), drugo pri iskanju novih konceptov s 

sodelavko, s katero skupaj pripravljata in izvajata usposabljanja (»Zaradi povezovanja imava možnost 

graditi nove koncepte.«). Vse skupaj pa je ponazoril s primerom skupinske dinamike: »Ko jo 

uporabljaš, uporabljaš en del tudi intuitivno, pa sploh ne veš, da uporabljaš, in potem, ko je bilo to 

treba enkrat razložit na enem usposabljanju, sem začel črpati ven iz tega, za nazaj, pa primerjat s 

teorijo, pa tisto, kar sem čutil, pa potem kasneje razviješ svoja orodja, kako boš to predstavil.« Iz 

zapisa je lepo razvidno nadgrajevanje pojma kompetence.  

Alenki so pomembnost neformalno pridobljenih izkušenj pokazale osebnostne spremembe, Simon 

pravi, da z izvajanjem seminarjev veliko »delam na sebi«, Katja je dejala, da »če se ne učiš, 

propadeš.« Petra brez predhodnih znanj o vodenju projektov in motivaciji tega ne mogla izpeljati na 

način, kot to dela sedaj. Sašo pa je govoril o stališčih (»attitudes«), naravnanostih, ki jih imamo 

socialni pedagogi: po njegovem mnenju smo poklicani, da vrednote podpore, solidarnosti in 

razumevanja vključujemo v svoje delo.  

 

Motivi za samozaposlitev 

Pri motivih za samozaposlovanje sem pridobila odgovore s treh področij. Prvo je, kateri so bili njihovi 

razlogi za izbiro študija socialne pedagogike, drugo kateri so po sogovornikih mnenjih predpogoji za 

samozaposlitev in kot zadnje motivi.  

Alenko je k študiju socialne pedagogike privlačilo delo z ljudmi. Vendar je kmalu ugotovila, da ne bo 

ravno delala, kar je študirala, ampak da bo iskala nekaj novega. Petri se je zdelo področje široko in 

vsestransko, hkrati pa jo je zanimalo delo z različnimi ciljnimi skupinami. Katjo pa je privlačil zgled, 

ki ga je dobila kot prostovoljka.  

Vsi intervjuvanci so izpostavili, da obvezen predpogoj predstavljajo delovne izkušnje ter čim širše 

razvejana socialna mreža oziroma razvit trg. »Moraš imeti že od prej neka poznanstva, stvari, kjer 

lahko začneš,« je dejala Petra. Katja je temu dodala, da je tako svoja usposabljanja najprej ponudila 

tistim članom svoje socialne mreže, s katerimi je imela že od prej dobre izkušnje in ki so bili z njenim 
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delom zadovoljni. Alenka je izpostavila, da ji je bilo na vseh projektih, pri katerih je sodelovala do 

sedaj, »fajn«. Simon pa je dejal, da je uspeh odvisen od lastnega angažmaja: »Vse je odvisno od tega, 

kako stvar zapelješ, jo izvedeš.« Sašo je še pred odprtjem svojega podjetja čez teden pisal projekte, da 

je lahko čez vikend vodil usposabljanja. Verjel je, da lahko na tak način poskrbi zase ter s tem preživi.  

Katja je edina izpostavila strah pred nevedenjem in povečanim tveganjem. Premagala ga je z 

zavedanjem, »da od lakote ne bom umrla, da veliko stvari znam delati in da lahko počnem veliko 

stvari«. Sicer pravi, da je do odločitve za samozaposlitev prišlo spontano, za to obliko dela pa se je 

odločila, ker je bila to najlažje pravno dosegljiva oblika, saj jo »odpreš v enem dnevu in to je to«. Kot 

primerno pravno obliko jo je izbral tudi Simon, saj je prej delal preko avtorskih pogodb, vendar so bili 

stroški s tem previsoki. Petri se je to zdel »najbolj smiseln in smotrn način dela, da lahko delam stvari, 

ki jih želim in lahko delam.« Omenila je tudi denarno subvencijo, ki jo je dobila ob zagonu.  

Svojim prejšnjim službam so se sogovorniki odpovedali zaradi manj birokratskega in več osebnega 

dela (dela z ljudmi), izčrpanosti oziroma izgorelosti, potrebe po spremembi, stalnejšega sodelovanja z 

določeno organizacijo, drugačnega začetka in večji svobodi v ustvarjanju. Izrazili so tudi neskladje z 

vrednotami dela in osebnimi vrednotami oziroma nestrinjanje z delovanjem organizacije.  

Petra je pričakovala bolj »prijazno« zaposlitev, saj so se ji samozaposleni socialni pedagogi, ki jih je 

že od prej poznala, zdeli zelo svobodni v svojem delu. Alenka ni vedela, kaj naj pričakuje, vendar je to 

ni motilo; vedela je le to, da bo delo po vsej verjetnosti sezonsko. Sašo si je v organizaciji, kjer je 

dolgo časa delal, uredil nasledstvo. Pričakoval je, da bo veliko zaslužil ter da se bo lahko kmalu 

upokojil. Katja se za samozaposlovanje ne bi odločila, če pri tem ne bi imela podpore partnerja, ki ji je 

tudi omogočil finančno podporo v prehodnem obdobju. Natančno je vedela, s čim se želi ukvarjati. 

Dejala je, da njena ideja ni bila nikoli postati podjetnik, »ker sem socialni pedagog, ampak imeti 

pravno osnovo, da lahko delam različne stvari.«  

Petra je dejala, da sedanje oblike in načina dela zagotovo ne bi menjala oziroma bi morali biti razlogi 

zelo »mamljivi«. Delo, ki ga opravlja sedaj, bo po njenem mnenju še nekaj časa aktualno, prav tako pa 

ji predstavlja nekaj »za mojo dušo«. Sašo svoje odločitve ne obžaluje in bi se ponovno odločil za isti 

korak. Alenka sama sebe trenutno ne vidi drugače kot samozaposlene, zaveda pa se, »da bom mogoče 

čez eno leto jaz prva, ki bom kandidirala za službo, ker bom videla, da se tam lahko bolj uresničim, da 

klic, ki ga imam v sebi.« 

 

Prednosti in pomanjkljivosti dela samozaposlenih socialnih pedagogov 

Zanimalo me je, kje samozaposleni socialni pedagogi opažajo prednosti in slabosti svojega dela.  
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Prednost, ki so jo sogovorniki največkrat omenjali, je avtonomija. Povezana je z več področji.  Opisali 

so jo kot svobodo pri razporejanju svojega časa in dela (Petra: »Lahko delaš toliko, kot si želiš.«), 

svobodo pri ustvarjalnosti (Sašo: »Težko mi je, da mi nekdo nekaj ne pusti.«), da ne postane delo 

rutinsko (Katja: »Kreativnost, da lahko delaš veliko različnih stvari, da delo ne postane rutina, da ni 

dolgočasno.«) oziroma da je ustvarjalno do te mere, da odgovarja na potrebe (Alenka: »Da lahko 

ustvarjam tam, kjer čutim, da lahko jaz kaj prinesem in da je potreba.«). Sogovorniki so izpostavili 

avtonomijo pri izbiri dela oziroma projektov v povezavi s previsoko izgubo energije (Alenka: 

»odločitev, da na kakšnem ne bom delala, ker vidim, da je to izguba energije«), zaradi vrednot dela 

(Sašo: »pripravljenost verjeti v svoje vrednote«) ter svobodo v odločitvah glede področja dela (Petra: 

»toliko manevrskega prostora, da bi se sama odločala, tega pač ne bi dobila«). Katja je avtonomijo 

pri odločitvah povezala s tem, da nima otrok: »Nisem tukaj vezana – lahko se sama odločam in 

prilagajam.« Sašo je navedel svobodo pri izogibanju ustaljenih okvirjev (»se bom poskušal izogibat 

nekih formalnih okvirjev, za katere imam občutek, da me dušijo«), Katja pri izbiri poslovnih 

partnerjev, Petra in Sašo kot svobodo brez avtoritete (Petra: »da si lahko sam svoj gospodar«, Sašo: 

»sem prestar, da bi imel šefa«). Alenka je avtonomijo povezala z odgovornostjo, saj po njenem 

mnenju svoboda prinaša odgovornost. »Če jaz čutim klic za nekaj, potem sem tudi odgovorna, da to 

izpeljem, in v tem je svoboda. Se mi zdi, da me ravno to uči: meni ne bo noben rekel, kaj moram delat, 

se gre za prepoznavanje, kaj pa je moja vloga in da to tudi naredim.« 

Precej težko je ločevati razlike med avtonomnostjo in fleksibilnostjo, saj avtonomija pogojuje 

fleksibilnost. Petra in Sašo sta jo omenila v povezavi z družinskimi obveznostmi: da kot mati lahko 

koristi skrajšan delovnik, da si lahko kot oče prilagodi delo tudi glede na delavnik svoje partnerke ter 

da ima poleti daljši dopust (»Smo pač 35 dni na morju.«). Alenka jo opiše kot iznajdljivost v 

ustvarjalnosti (»Ker sem ves čas v tem ustvarjalnem procesu in se moraš stalno nekje znajti.«). 

Fleksibilnost je povezana tudi z delovnimi področji; Katja jo je opisala kot vztrajnost pri delu (»Sej 

padeš, pa se pobereš, pa greš naprej.«), Petra kot možnost, da delo poišče na različnih področjih, Sašo 

pa kot možnost, da lahko dela drugje (»In če bi bilo treba preživet, jaz vem, da grem lahko delat za 

nekoga.«). Prednost fleksibilnosti pa je povzela Katja z besedami, da »v kontekstu samozaposlitve 

fleksibilnost pomeni stabilnost«.  

Sogovorniki so kot prednost navajali sodelovanje s poklicnimi kolegi (Alenka: »drug drugega 

podpiramo pri tej rasti«), z različnimi organizacijami (»veliko organizacijam prinašamo izkušnje«), z 

udeleženci (Alenka: »da se z ljudmi na dogodkih v globino povežeš mi je res super«), s poslovnimi 

partnerji (Katja: »je to sodelovanje dodatna vrednost za obe strani«, »lahko obogatiš tiste, s katerimi 

sodeluješ«). Alenka iz srečevanj z ljudmi črpa energijo, to pa jo bogati v ustvarjalnosti. Pravi, da »se 

samo zdi, da si samozaposlen, v resnici pa ves čas z drugimi sodeluješ, je zelo malo stvari, kjer si 

sam«.  
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Pri samozaposlitvi je prednost tudi to, da si lahko sam postavljaš prioritete. Za Simona je to osebno 

življenje, vendar opaža težave pri kompenziranju časa, ki ga preživi z družino. Katji, Sašu in Petri je 

delo bolj pomembno od prihodkov; Katja se ob delu počuti izpolnjeno  (»mi je denar manj pomemben 

kot pa to, da delam nekaj, kar me izpolnjuje in motivira«), Sašo to preprosto rad počne (»če bi hotel 

varnost, bi lahko tudi nekaj prodajal, samo potem ne bi počel nekaj, kar rad počnem«), Petri se njeno 

delo zdi smiselno (»mi ni toliko važno to, da sem za to dobro plačana, ampak to, da delam, kar se mi 

zdi pametno«). V nasprotju s tem pa je Simon izpostavil višje dohodke kot prednost, ker je od tega 

odvisno preživetje. Katja pravi, da je s prihodki zadovoljna, ker ji zagotavljajo preživetje. Petri 

trenutno ni prioriteta sodelovanje z drugimi socialnimi pedagogi, čeprav bi si to v prihodnosti želela. 

Alenka si postavlja jasne prioritete v času, ki si ga vzame za skrb zase; takrat »ne gledam na maile in 

ne odgovarjam na telefone.« Izkoristi ga za skrb za svoje telo, družino in prijatelje.  

Prednost pri samozaposlitvi predstavlja tudi osebno zadovoljstvo z delom. Vsi sogovorniki so vsaj 

enkrat tekom pogovora povedali, da v delu uživajo. Simon je dejal, da mu »je fajn to, kar delam«, ker 

to delo rad opravlja ter ker pri delu osebnostno raste. Pravi, da se vidi, kdaj v delu uživaš, ko to začneš 

po določenem času pogrešati. Alenki osebno zadovoljstvo prinaša delo z raznolikimi ljudmi, kjer vsi 

skupaj rastejo; prijateljstva, ki pri delu nastajajo. Katjo delo izpolnjuje. Osebno zadovoljstvo ji 

predstavljajo zadovoljne stranke (»Ko daš ti nekomu občutek, da je dodana vrednost in da on tebi ta 

občutek nazaj; taka win-win situacija.«). Sašo v svojem delu vidi smisel, ker mu je to »fajn delat«, 

prav tako se zaradi tega »težko prodam za nekaj, kar me ne zanima oziroma potem takrat postavim 

zelo visoko ceno.« Pravi, da svoje delo vidi kot osebno poslanstvo. Svoje delo kot poslanstvo vidi tudi 

Petra (»torej da delam to, kar mi je res pomembno«). Njena služba se ji zdi »udobna«; pravi, da je za 

to potrebno delati z veseljem (»Še več lahko posameznik pridobi, če nekaj dela z veseljem in potem to 

tudi še uporablja kot stranski produkt.«) 

Slabosti, ki so jih sogovorniki največkrat omenjali, so povezane s pomanjkanjem časa. Pomembno se 

jim zdi postavljanje prioritet, da zaradi kakšnega projekta ne trpi delo na drugih (Petra: »Sedaj nimam 

časa razmišljat še o tem, ker imam svoj čas z delom že zapolnjen.«). Zaradi projektnega in sezonskega 

dela so kakšni dnevi ali tedni zelo naporni, veliko je dela čez vikende. Sašu je težko usklajevati 

delovni urnik z osebnim (družinskim), saj sta oba z ženo samozaposlena. Alenka pravi, da so stresna 

potovanja ter da zaradi tega ob koncu potrebuje dopust (»Konec sezone rabim odmor in rabim bit malo 

stran od ljudi, da diham in sprocesiram.«). S tem se strinja tudi Simon, ki pravi, da »ko je mrtva 

sezona, to že kar malo pogrešam; ko gre pa proti koncu delovna sezona, imam že čez glavo vsega«. 

Alenka pogreša čas za druženje s prijatelji, saj je njen čas nesocialen (»Ko so drugi ljudje frej, jaz 

delam.«). Simon zaradi pomanjkanja časa trenutno ne more dokončati začetega usposabljanja, prav 

tako se kljub želji ne more lotiti novih projektov; želi si več prostega časa.  
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Z avtonomijo pa se povečuje tudi odgovornost. Petra in Katja sta izpostavili, da si veliko bolj 

odgovoren sam zase (Petra: »moraš misliti na veliko različnih stvari«, »da boš dejansko imel plačilo in 

poskrbel sam zase«; Katja: »ne bo nihče poskrbel zate, le ti sam ne boš poskrbel zase«); v povezavi s 

tem je Petra omenila odgovornost do lastnega računovodstva. Katja je izpostavila stres ob odprtju 

podjetja, saj je morala sprejeti dejstvo, »da stvari ne gredo kar čez noč«, Sašo pa je v povezavi s tem 

poudaril, da so sicer trenutki, ko ti gre težko, »ampak tako je v vsaki službi«.  

Petra vidi odgovornost tudi v stalni skrbi za strokovno rast, da ne pride do stagnacije, »ker drugače ti 

lahko postane dolgčas ali pa ostaneš na neki točki in ne vidiš več naprej čez neke meje in stagniraš«. 

Katja je ob tem dodala, da ji samozaposlitev ne omogoča rutinskega dela: »Moraš se ves čas porivat, 

da ves čas rasteš in greš naprej.« Alenka povezuje odgovornost s skrbjo za osebno higieno, torej da si 

vzame dovolj časa za regeneracijo, ter s samodisciplino pri delu (»da ne delaš vse zadnji trenutek«). 

Simon odgovornost vidi v tem, da ne pusti rednega dela v javnem sektorju, saj se mu splošna globalna 

situacija ne zdi stabilna.   

Slabost pa je tudi povečano tveganje, negotovost oziroma zmanjšana varnost. Sašo je povedal, da je 

bila zanj največja negotovost na začetku, dokler še ni imel vzpostavljene dovolj široke socialne mreže 

in še ni imel dovolj naročil. »Ni varnosti,« je dejal. Simon je poudaril, da je zaradi »garancije« še 

vedno zaposlen tudi v javnem sektorju, saj samozaposlitev po njegovem mnenju nikoli »ni zihr«. Petra 

se s tem na nek način strinja, saj pravi, da »ni samoumevno, da imaš službo, pač pa se moraš 

potrudit«. V nadaljevanju je tudi dejala, da »nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo naslednji mesec ali čez pol 

leta«. Katja vidi slabost v tem, da mora biti ves čas aktivna: »da si ves čas na preži za potencialen 

posel in da o tem razmišljaš že po pol leta vnaprej«.  

S sezonskim delom so povezani neredni prihodki (Sašo: »Pridejo trenutki, ko je 'keš flow issue' …«), 

ni zagotovila, da bo enaka možnost dela tudi prihodnje leto (Simon: »Letos gre, letos ne gre …«), 

težko se dobi kredit na banki. Petra je izpostavila tudi plačevanje visokih prispevkov samozaposlenih 

oseb, hkrati pa v povezavi s tem opozori na možnost izkoriščanja samozaposlenih oseb s strani podjetij 

(»… da se vsak, ki odpre SP, zaveda, da tega ne sme naredit samo zaradi tega, ker bo potem firmi 

lažje.«). Alenka je to povezala z referenčnim okvirjem dela: »Okvir ti ponuja eno varnost, ampak 

svojo varnost moraš nekje drugje začet gradit.« Sašo je poudaril, da se je potrebno naučiti blažiti te 

vzpone in padce ter da si pripravljen sprejeti negotovost: »Se pravi trenutke, ko je veliko dela in veliko 

povpraševanja in ko se veliko zasluži, in trenutke, ko si pripravljen sprejeti, da ni nič.« Po njegovem 

mnenju je potrebno verjeti, »da saj bo šlo«.  

Alenka pogreša tim, s katerim bi lahko sodelovala dalj časa. Zanimivo je tudi to, da kljub temu, da je 

zelo poudarjala svobodo v ustvarjalnosti, izpostavila pomanjkanje možnosti za uresničevanje lastnih 

idej.   
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Kompetence socialnih pedagogov na trgu dela  

Želela sem izvedeti, katere kompetence in intelektualne sposobnosti so po mnenju sogovornikov 

zahtevane na trgu socialne pedagogike. Menim, da so pri svojih odgovorih izhajali tako iz sebe kot iz 

poznavanja zaposlitvenega trga.  

Naštevali so različne kompetence: razgledanost, posedovanje različnih specifičnih znanj, proaktivnost, 

entuziazem, samozavest (»trdnost verjetja samega vase«), praktičnost, iznajdljivost, vodstvene in 

organizacijske sposobnosti, sposobnosti delitve dela, radovednost, želja po učenju, volja do življenja, 

vztrajnost, trud, predanost, slednje cilju in »sposobnost prenesti več rezultatov iz iste enačbe, iz istega 

dogodka.« Simon meni, da imajo »mlajše generacije« zelo veliko informacij, »veliko platonskega 

znanja«, manjka pa jim poglobitev ter znanje z vidika, kako to vključiti v svoje delovanje ter 

zavedanje, da je znanje uporabno na dolgi rok. Sašo je temu rekel, da je potrebno informacije 

procesirati. Za socialnega pedagoga je po Alenkinem mnenju pomembno, da zna prepoznavati potrebe 

ljudi ter na njih primerno odgovarjati. Da jih zna poslušati, z njimi graditi korake naprej ter deliti z 

drugimi, »to skupinsko, timsko delo.« Sašo k temu dodaja, da »je empatičen in razumevajoč in 

resnično posluša.« Katji se zdi bistveno, da se gradi na dobri samopodobi; da se mlade osebe ne 

počutijo prestrašene, ampak kompetentne, samostojne, suverene. Po Saševem mnenju je z vsemi 

naštetimi kompetencami socialni pedagog za vse to usposobljen, »pa temu ne bo upal tako reči«. 

Socialne pedagoge, ki prihajajo na trg dela, Alenka opozarja, da če navkljub znanju in izkušnjam ne 

bodo znali odgovarjati na potrebe, naj vedno pogledajo na možnosti izven danih okvirjev. Pomembno 

se ji zdi, da se zavedajo, da so sposobni prinašati, nove, neustaljene pristope. Simon meni, da sedaj ni 

lahko dobiti službe, opaža pa veliko posameznikov, ki delajo vsak zase, namesto da bi se povezali med 

seboj. Petra opaža prezasičenost trga s samozaposlitvami. Tako kot Simon tudi ona vidi priložnost v 

povezovanju oseb z istim izhodiščem in različnimi specifičnimi znanji a konkretnim ciljem. Sašo je 

dejal, da trg potrebuje ljudi, ki so »pripravljeni druge podpreti, ki so pripravljeni druge slišat, ki so 

pripravljeni v ljudeh okrog sebe odkrivati dobro, ki so pripravljeni narediti spremembo v paradigmi: 

da so ljudje v osnovi dobri in prav razmišljajo in če jih podpremo, lahko razmišljajo še boljše.« 

Petra je poudarila, da bi moral po njenem mnenju socialni pedagog poznati različne ideologije, nobene 

pa zaradi študija ne bi smel preferirati; mora biti »sposoben delat v vseh situacijah, ne sme imeti 

opranih možganov.« Alenka je poudarila, da se na vsakem delovnem mestu način mišljenja 

posameznika deloma preoblikuje ter jih naredi omejene. Hkrati pa izkušnje dela iz različnih 

organizacij prinašajo razumevanje do sodelavcev ter zavedanje, da je kariera socialnega pedagoga 

fleksibilna. Pomembno je zavedanje vloge, ki jo vsak socialni pedagog prinaša s seboj v institucijo: 

»Rekla bi, da pogum, saj se da.« Petra k temu dodaja, da ne pridejo vse kompetence prav pri vsakem 

delodajalcu: »Ene so bolj smiselne nekje, drugje nekje, itak je vse odvisno od področja.« Pravi, da 

ukalupljene stvari izgubijo svoj čar. Prav tako pa je mnenja, da smo socialni pedagogi relativno iskan 
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kader na zaposlitvenem trgu. Po Saševem mnenju pa je predvsem potrebno znati predstavljati svoje 

znanje, o čemer pa je več zapisanega pri naslednjem raziskovalnem vprašanju.   

 

Spodbude študentom socialne pedagogike za neformalno učenje ter vrednotenje svojega 

neformalno pridobljenega znanja 

Kot zadnje raziskovalno vprašanje me je zanimalo, če in na kakšen način bi po mnenju sogovornikov 

bilo potrebno spodbujati študente socialne pedagogike za neformalno učenje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja. Spodbudila sem jih, da izhajajo iz svojih lastnih študijskih in 

delovnih izkušenj.  

Vsi sogovorniki so izpostavili, da so bili tekom študija spodbujeni k različnim oblikam dodatnega 

pridobivanja kompetenc: obvezno prostovoljsko delo med študijem, pridobivanje osebnostnih 

kompetenc, spodbude k iskanju vsebin za lasten razvoj, k izvajanju mladinskih delavnic, projektov. 

Simon je tudi dejal, da so jih profesorji spodbujali k širjenju obzorij, »da ni samo to, kar študiraš, 

ampak še vse kaj drugega«. Zdelo se mu je pomembno, da so se mu predavatelji pomagali »malo 

razstavit, pa potem sestavit nazaj«. Katja meni, da so vsi, ki so »bili zelo aktivni in so zelo veliko 

prostovoljno delal, nimajo problemov dobiti službo«. Pomembno je, da vsi študentje na čim več 

načinov pridobivajo veščine in čim širšo socialno mrežo, saj »v današnjem svetu žal zgolj neka 

diploma in magisterij nič ne garantirata«. Pomembno je pridobivanje izkušenj. Saševo mnenje pa je, 

da študentje z nekaterimi od teh kompetenc že pridejo na fakulteto, s »pokvarjeno dušo /…/ in so nas 

speglali, da smo ratali takšni – naši attitudi so že pravi za takšno delo.« 

Sašo vidi trenutni izobraževalni sistem v Sloveniji preveč usmerjen v ponavljanje določenih stvari na 

vedno isti način, kjer je vzgoja usmerjena samo na eno pot do točno določenega cilja. Zaradi tega iz 

sistema prihajajo posamezniki, »kakršne želiš dobiti«. Socialna pedagogika po njegovem mnenju 

izziva študente, naj poskusijo na drugačen način. Katjino mnenje je, da »pridobivanje teh neformalnih 

kompetenc mladim da ravno to, kar jim zmanjka pri šolskem sistemu« – ta naj bi bil preveč usmerjen 

le na pridobivanje ocen, brez povezav z realnim življenjem. Hkrati meni, da so tudi akademski krogi 

postali preveč »neživljenjski«. Petra meni, da študij ne more spodbujati k neformalnim 

usposabljanjem, ampak mora v študentih »zbujati radovednost, željo, navdušenje nad tem, kaj lahko 

naredijo tudi sami, ne samo po naročilu profesorjev«. Zato se ji zdi pomembno, da se socialni 

pedagog poslužuje neformalnih usposabljanj, ki jih lahko porabi pri študiju in obratno. Njena 

perspektiva je, da bi moral študij socialne pedagogike predstavljati različne perspektive ter spodbujati 

študente k pridobivanju kritičnega pogleda nad javnim mnenjem, medijem, o političnem in 

gospodarskem dogajanju; bolj pa bi se moralo tudi poudarjati veselje nad delom. Sama si je med 

študijem želela več specifičnih vsebin.  
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Socialni pedagog mora na zaposlitvenem trgu biti sposoben predstaviti svoje spretnosti in znanja, saj 

bo s tem bolj konkurenčen na trgu; Simon je to predstavil iz lastne izkušnje, kako je na podlagi svoje 

predstavitve delodajalcu dobil službo. Sašo je dejal, da mora biti vsak sposoben reflektiranja in 

evalvacije pridobljenih izkušenj, prevajanja v vsem razumljiv jezik. »Mladi ljudje pojma nimajo, kako 

povedat, kar znajo, ker pojma nimajo sploh, kaj znajo in ne vedo, kaj vse bi ta firma želela. Tega 

prenosa je premalo.« Petra je poudarila, da »mlad človek mora prepoznat, da vidi, kaj je pridobil, da 

zna to cenit in da zna to povedat, opisat«. Pa ne samo prepoznavati, ampak predvsem ubesediti. 

Alenka je prepričana, da so to mladi na začetku sposobni le v okolju, kjer se počutijo pristne in so 

sproščeni. Petra meni, da bi to morali študente naučiti med študijem, Alenka pa pravi, da je to naloga 

vodij neformalnih usposabljanj. Katja vidi pomembnost tega tudi pri predstavitvi delodajalcem: 

»Delodajalce danes zanima, kaj ti znaš, v čem si bolj zanimiv, zakaj si ti dober, v čem si ti dober, s čim 

boš prinesel dodano vrednost naši organizaciji, boš našo organizacijo izboljšal.« »Ni važno, da ima 

samo papir,« je dejal Sašo.    
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Interpretacija 

V interpretaciji sem preko odgovorov na raziskovalna vprašanja predstavila glavne ugotovitve 

kvalitativne raziskave in jih povezala s teoretičnim znanjem. 

Katere kompetence samozaposleni socialni pedagogi pridobivajo preko neformalnega učenja? 

Sogovorniki so med pogovori navajali različne osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, veščine, 

znanja, ki naj bi jih imel socialni pedagog – vse to so opredeljevali kot kompetenco. Glede na to, da je 

avtor Hvala Kamenšek (2004) dejal, da kompetenca pojasnjuje tako vsebino, kot tudi spretnosti 

uporabe znanja in pojasnjuje motive oziroma prepričanja, so bili vsi njihovi odgovori primerni. Po 

avtorjevem mnenju (prav tam) je to odraz posameznikovega profesionalnega razvoja, 

samouresničenja. Za vse v nadaljevanju naštete kompetence pa ne morem reči, da so jih intervjuvanci 

dobili izključno samo preko neformalnega učenja. Veliko znanj in spretnosti so namreč tekom svojega 

profesionalnega razvoja (kot samozaposleni ali delujoči v standardnih oblikah zaposlitve) nadgradili 

ali razvili na podlagi delovnih izkušenj. To so mi potrdili tudi intervjuvanci, ki so mi odgovorili, da pri 

svojem delu uporabljajo vse kompetence, ki so jih kadarkoli dobili, tako preko študija, različnih 

usposabljanj, prostovoljnega dela, zaposlitve. Zato je ločevanje pravzaprav nesmiselno.  

Študij socialne pedagogike želi študente in študentke usposobiti za kakovostno preventivno, razvojno, 

kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami 

in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri 

obvladovanju življenja. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v različnih 

institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje 

osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na področju 

socialne pedagogike. Splošen cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih 

pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s 

poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu (Socialna pedagogika, 2010). 

Kot bistveno kompetenco, ki so jo navajali sogovorniki, bi izpostavila odprto sodelovanje; tako z 

udeleženci, naročnikom in s poklicnimi sodelavci. Temelji na sposobnosti aktivnega poslušanja, 

empatiji, dostopnosti, odprtosti in iskrenosti socialnega pedagoga, na poglobljenem delu s sodelavci, 

na zaupanju in želji po poglobljenem odnosu z udeleženci ter na njihovem spremljanju z vidika 

socialnega pedagoga. V Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike (2006) je 

zapisano, da delo socialnih pedagogov temelji na osebnem odnosu, tega pa gradijo tako z uporabniki 

kot tudi s strokovnjaki. Sodelovanje z uporabniki vzpostavlja bližino, za katero pa je pomembno, da se 

vzpostavi na zavednem nivoju (Kranjčan in Bajželj, 2008). Looss (1991, v Klemenčič Rozman, 2010) 

zagovarja, da poklici pomoči oziroma poklici »odnosnega dela« v sebi nosijo kompleksnost zato, ker 

je njihova osnovna značilnost odnos med delavcem in uporabnikom: njihov »material« (to so pojmi, 
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kot so na primer kontakt, mnenje, vedenje, čustva …) je namreč nemogoče opredeliti glede na 

»produkt«. Ta je namreč živa oseba, katere vedenje lahko le redko predvidimo, kar posledično prinese 

za seboj raznovrstnost v odzivih. Zaradi kompleksnosti takšnih situacij so zato znanje in veščine 

nujen, a ne popolnoma zadosten pogoj za kompetentno delovanje strokovnjaka – nujna je refleksija 

sistema, v kateri strokovnjak deluje (Klemenčič Rozman, 2010).  

Za korekten odnos so pomembne tudi osebnostne lastnosti socialnega pedagoga. V okviru 

petfaktorskega modela osebnosti so naštete naslednje lastnosti (McCrae in Costa, 1997, v Prosen in 

Smrtnik Vitulič, 2010): ekstravertiranost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem (tudi čustvena 

nestabilnost) in odprtost (tudi intelekt). Na podlagi opisov, ki sta jih podali avtorici (prav tam), sem 

skušala naštete osebnostne lastnosti umestiti v ta model. Zdel se mi je najbolj široko zastavljen in da 

zajema največ osebnostnih značilnosti.  

Med lastnosti ekstrovertiranih oseb, ki so jih našteli intervjuvanci, bi lahko umestila proaktivnost, 

samoiniciativnost, energičnost, komunikativnost ter željo po raznolikem (neenakem, ne enoličnem) 

delu. Sprejemljivost vključuje dostopnost in odprtost, potrpežljivost, neformalen in iskren odnos ter 

iskanje najbolj primernega načina pristopa do posameznikov (»kako pristopit, odreagirat, kako se 

pogovarjat«). Vestnost med naštetimi kompetencami samozaposlenih socialnih pedagogov zajema 

organiziranost (»ker si one-man band za vse«), praktičnost, zanesljivost, vztrajnost in odgovornost 

(»ves čas razmišljam o tem, kar delam«). Odprtost vključuje željo po učenju novih stvari, veliko 

različnih interesov, večstranskost, iznajdljivost ter spodbujanje ustvarjalnosti. Za nevroticizem kot 

faktor osebnosti med intervjuvanci nisem opazila nobene izražene lastnosti.  

Pomembnost pozitivnega vrednotenja samega sebe sem zaznala pri vseh intervjuvancih. Več kot so 

imeli za seboj usposabljanj, znanja, bolj so se počutili kompetentne. Navedli so, da se jim zdi 

pomembna pridobljena kompetenca trdno verjetje vase, da »sem sposoben, sem zmožen«, da imajo 

pred seboj jasen cilj oziroma da so fokusirani, da so pogumni. Za kvalitetno delo se jim zdi 

pomembno, da znajo poslušati in se zavedati samega sebe ter da jih izkušnje ponašajo na pot 

odkrivanja »sebe kot hkrati potencialov ljudi in potencialov organizacij«.  

Neformalna usposabljanja so intervjuvancem podala veliko praktičnih sposobnosti, spretnosti in 

veščin. Te so: podajanje vsebine, nastopanje, delitev dela in odgovornosti, načrtovanje, vodenje 

projektov.  

Na kakšne načine lahko samozaposleni socialni pedagogi osebno in strokovno rastejo pri svojem 

delu? 

Za prekerne delavce naj bi veljalo, da imajo slabše možnosti za usposabljanje, izobraževanje in 

napredovanje (Bologna, 2010; Igjnatović, 2002; Kresal, 2011), zato me je zanimalo, ali imajo 

samozaposleni socialni pedagogi možnosti za osebno in strokovno rast. Njihovi odgovori so prikazali 
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drugačno sliko: osebna in strokovna rast se jim zdita ključna za njihovo delo. Vanjo vlagajo svoje 

prihodke, pomeni jim investicijo v prihodnost, strast za raziskovanje. Na podlagi različnih 

usposabljanj ozaveščajo že usvojeno znanje ter ga nadgrajujejo, pri tem pa opazujejo osebne 

spremembe. Le eden izmed intervjuvanih je izpostavil, da je strokovna rast težka – povezal jo je s 

pomanjkanjem časa.  

Vsi intervjuvani so z neformalnim učenjem pričeli že med študijem. Tekom prostovoljnega dela doma 

in v tujini, sodelovanja v mladinskih organizacijah in udeleževanja različnih neformalnih usposabljanj 

so pridobivali dragocene izkušnje. Avtorica Žorga (1994, v Grobelšek, 2005) je zapisala, da ima vsako 

delo, predvsem pa prostovoljno, svoje posledice in učinke na vse, ki so v to vključeni. Tistemu, ki 

opravlja prostovoljsko delo, so učinki vidni na osebnem napredovanju in samorealizaciji, 

profesionalnem razvoju ter spoznavanju delovanja organizacije in strokovnih delavcev, ki delujejo v 

njej.  

Strokovna rast samozaposlenih socialnih pedagogov je pogojena s specifičnim področjem dela. 

Intervjuvanci so jo opisali kot udeleževanje krajših ali daljših usposabljanj, seminarjev ter preko 

različnih oblik študija v Sloveniji in tujini.  

O dejstvu, da sta strokovni in osebni razvoj v poklicih pomoči med seboj povezana, velja strinjanje v 

literaturi (Klemenčič Rozman, 2010), s trditvijo pa se strinjajo tudi intervjuvanke. Čeprav je Petra 

izpostavila nevarnost, da bi se ti dve področji med seboj preveč prepletali, temu nasprotuje Žorga 

(2005, v Klemenčič Rozman, 2010), ki pravi, da je strokovni razvoj neločljivo povezan z osebnim, saj 

je za oba bistven samorazvoj, tako imenovani koncept kreativne samorealizacije, ko se posameznik 

trudi postati strokovno samostojen. Alenka to potrjuje, saj pravi, da spremembe, ki nastanejo na 

podlagi osebne rasti, opaža na vseh področjih dela. Dejala je, da »karkoli delam, resnično vpliva na 

vse«. Med metode svojega osebnega razvoja uvršča skrb zase preko posta in dni v tišini, Katja pa se 

ukvarja z rekreacijo ter kreativnim delom. Wilkins (1997, v Klemenčič Rozman, 2010) je k osebnim 

razvojem poleg že naštetih metod skrbi za sebe (rekreacija in počitek, kreativni pristopi k sproščanju) 

uvrstil še delo s sanjami, branje za užitek, obvladovanje stresa ter pisanje dnevnika in kreativno 

pisanje. Povezave med osebnim in profesionalnim zahtevajo od strokovnjaka kritičnost pri delu, ki pa 

jo je moč doseči le s stalnim reflektiranjem in ozaveščanjem strokovnega delovanja (Poljak, 2003).  

Supervizije kot metode za osebni in strokovni razvoj ne uporablja nihče od intervjuvanih. Glede na 

različne avtorje jo lahko preprosto opišemo kot učno in podporno metodo, ki posameznikom iz 

sorodnih delovnih področij omogoča, da preko osebnih izkušenj prihajajo do novih spoznanj. 

Sogovorniki se namesto tega poslužujejo neformalnih ali delno formalnih pogovorov (Simon je omenil 

metodo vročega stola) s sodelavci, kjer drug drugega podpirajo, si dajejo povratno informacijo o delu 

ter izzivajo z vprašanji. Avtorica Žorga (1997, v Grobelšek, 2005) je zapisala, da pogovor ob kavi res 

lahko včasih nudi določeno razbremenitev, pomiritev, v posameznih primerih celo razbistritev 
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nekaterih dilem. Ne more pa običajno  »prijateljsko kramljanje«  zagotavljati večanja strokovne in 

osebne kompetence ali ustrezne integracije spoznanj v zvezi z ravnanjem. Petra je povedala, da imajo 

včasih tudi intervizijsko skupino.  

Intervizija je metoda dela, v kateri majhna skupina ali dvojica kolegov nudi supervizijo drug drugemu. 

Njen namen je, da se strokovnjaki s podobno stopnjo poklicne usposobljenosti skupno ukvarjajo s 

proučevanjem in refleksijo lastnih poklicnih izkušenj. Primerna je predvsem za zrele in odgovorne 

strokovnjake z večletnimi delovnimi izkušnjami in bogatim strokovnim znanjem ter znanjem iz 

komunikacije. Priporočljivo je tudi, da imajo člani skupine znanja, spretnosti in izkušnje s skupinsko 

dinamiko in vodenjem skupin (Žorga, 1996). 

Nekoč je veljalo, da je izobražen človek končni produkt šolanja. Menim, da je danes izobražen tisti, ki 

se je naučil, kako se učiti in svoje učenje nadaljevati skozi vse življenje; da ima v sebi vedno željo in 

potrebo po samostojnem učenju. Glede na to, da so intervjuvanci govorili o potrebah po sodelovanju 

in dopolnjevanju s poklicnimi kolegi, glede na širino njihovega dela ter usposabljanj, bi jim predlagala 

intervizijo kot metodo za medsebojno podporo ter refleksijo lastnega dela.   

Na kakšen način samozaposleni socialni pedagogi vrednotijo neformalno pridobljeno znanje? 

Na podlagi podatkov iz Ankete o izobraževanju odraslih iz leta 2007 (Čelebič, 2010) so osebe v 

starosti med 25 in 64 letom starosti kot najpomembnejši razlog za neformalna usposabljanja navedli 

razvoj kariere ali (in) boljše opravljanje dela. Ostali razlogi so povezani s posameznikovim 

osebnostnim razvojem, zamenjavo službe, napredovanjem na delovnem mestu, družabnimi stiki ipd. 

Kozoderc (2006) kot bistven motiv za neformalno učenje navaja odgovornost posameznikov za 

zagotavljanje kompetentnosti za delo, ki ga opravljajo. Intervjuvanci v začetku svojega študija ali 

kariere še niso imeli ozaveščenih motivov za pridobivanje neformalnih znanj; pomembno jim je bilo 

osebno zadovoljstvo in dobro počutje med in po usposabljanju ter spoznavanje in mreženje. Kasneje 

so se usposabljanj pričeli udeleževati zaradi želje po učenju, širjenja perspektiv, iskanja novih 

možnosti; k udeležbi sta jih pritegnila vsebina in izvajalci. Ko so pričeli neformalno pridobljena 

znanja povezovati z osebno rastjo, so iskali usposabljanja, ki so jim dala »dodatno vrednost«, »da bom 

lahko kaj dala iz sebe za druge.« 

Na podlagi motivov temelji tudi vrednotenje. Intervjuvanci svoje pridobljeno znanje največkrat 

vrednotijo sami. »Samovrednotenje lastnega učenja in pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc 

vodi k boljšemu poznavanju samega sebe in k zvečanju samozavesti.« (Kozoderc, 2006, str. 52). 

Pomembno se jim zdi, da znajo prepoznati že osvojeno znanje ter priložnosti za rast, hkrati pa to 

povezati s preteklimi izkušnjami. Predpogoj za vse pa je refleksija izkušnje, »prevajanje tega, kar 

vedo, v jezik drugih,« kot je to opisal Sašo. To pomeni, da zmore posameznik svoje znanje, ki ga je 

pridobil, predstaviti in uporabiti pri prihodnjih izkušnjah. Avtorica Klemenčič Rozman (2010) je 
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refleksijo opredelila kot  razmišljanje, spoznavanje in posledično spreminjanje lastnega delovanja pri 

strokovnem delu, ki omogoča spoznavanje neizgovorjenih teorij, stališč in predsodkov ter njihovega 

vpliva na delo. V obeh primerih gre za to, da posameznik obnovi preteklo izkušnjo, jo ubesedi ter nato 

spremembe, ki jih je pri tem zaznal, umesti v svoje prihodnje delovanje. Pri tem so po mnenju 

intervjuvancev lahko v pomoč že obstoječa orodja beleženja neformalno pridobljenega znanja, saj z 

njimi posameznik lažje najde svoj okvir za prevajanje.  

Ne bi pa želela iti mimo tega, na kar je opozorila Alenka, namreč da je pomembno zavedanje, da je 

vrednotenje pridobljenega znanja odvisno od kulturnega okolja, kjer se nahajamo. Znanje, ki ga 

posameznik pridobi v Sloveniji, ne bo ovrednoteno na enak način na primer v Keniji; vpliv na okolico, 

priznavanje od drugih se bo spremenilo, referenčni okvir kulture bo drugače ovrednotil pridobljeno 

znanje. Zato je samovrednotenje še toliko pomembnejše, ker je na podlagi lastnega razumevanja 

možno prevajanje na najustreznejši način.  

Samozaposleni socialni pedagogi neformalno pridobljeno znanje vrednotijo tudi na podlagi povratne 

informacije – udeležencev/uporabnikov, naročnika, sodelavcev, širše družbe. Od zadovoljstva 

udeležencev in naročnika je odvisno nadaljnje sodelovanje; sodelavci z iskrenostjo in neobsojanjem 

pomagajo pri gradnji strokovnosti in boljši samopodobi samozaposlenega socialnega pedagoga; 

prepoznavanje svoje kompetentnosti pripomore k večji konkurenčnosti na trgu dela.  

Katera so področja delovanja samozaposlenih socialnih pedagogov?  

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem želela izvedeti, kakšno je področje delovanja in način 

dela samozaposlenih socialnih pedagogov.  

Trije intervjuvanci so bili v času pogovora vključeni v delovno razmerje za vsaj polovični delovni čas 

– v okviru svoje samozaposlitve ali dodatno: Simonu je samozaposlitev le dodaten vir dela in zaslužka 

poleg redne zaposlitve v javnem sektorju, Alenka je zaposlena za polovični delovni čas za projektno 

delo v mladinski organizaciji, Katja pa za projektno delo v nevladni organizaciji.  

Petra se ukvarja s projektnim delom, naravnim načrtovanjem družine ter lektoriranjem. Simon za 

zaposlene izvaja seminarje socialnih veščin. Sašo in Alenka se ukvarjata z izobraževanjem odraslih, 

mednarodnim projektnim delom ter ocenjevanjem programov. Alenka poleg tega izvaja tudi 

fasilitacijo ter gostiteljstvo. Katja izvaja izobraževanja za odrasle osebe za osebni in profesionalni 

razvoj ter couchinge. Zanimiva mi je bila izjava ene izmed intervjuvank, da vsega tega »ne bi mogli v 

nobenem od okvirjev socialne pedagogike delat.« Glede na to, da je v opisu študija socialne 

pedagogike (Socialna pedagogika, 2010) zapisano, da je eden izmed pomembnih ciljev študija 

pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu 

vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih 

potrebujejo pri delu, lahko iz tega sklepam, da na podlagi teh pridobljenih znanj diplomanti socialne 
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pedagogike sami iščejo delo na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih 

in položajih pri obvladovanju življenja. Način dela je namreč pri vseh intervjuvanih usmerjen na 

udeležence oziroma uporabnike njihovih storitev. Delo prilagajajo na njihove potrebe (tako 

udeležencev kot naročnikov), izhajajo iz trenutnega stanja (»razvijanje iz tega, kar imamo«),  je ciljno 

usmerjeno (»kar jim bo uporabno za njihova osebna ali pa profesionalna življenja«, »kaj vedno hočeš 

doseči«). To lahko povežem s konceptom »reflektirajočega praktika«, ki je nasprotje »eksperta, ki vse 

zna«. Način dela, kot so ga prikazali intervjuvanci, povezan z željo po stalnem učenju in napredovanju 

ter učenjem iz izkušenj, se sklada z opisom, ki sta ga podala Jones in Joss (2002, v Klemenčič 

Rozman, 2010): reflektirajoči praktik je tisti, ki pozna različne teorije, a se zaveda, da ni samo enega, 

»pravega« odgovora. Je tisti, ki spodbuja, nudi oporo, je usmerjen na klienta, s katerim je v dialoškem 

odnosu. Uporablja vse razpoložljive vire, tudi tiste, ki mu jih posreduje klient. Njegov strokovni razvoj 

poteka v procesu izkustvenega učenja. Znanje postane proces in ne produkt.  

Samozaposleni socialni pedagogi si med seboj ne predstavljajo konkurence, temveč so celo izrazili 

željo po sodelovanju. Izraženo je bilo dejstvo, da imamo vsi socialni pedagogi podoben način 

razmišljanja in vrednote, kar lahko povežem s tem, da nas je študij dobro usposobil za naše delo. Ali 

kot je rekla Katja: »socialni pedagogi smo podobno pleme, govorimo podoben jezik, podobne vrednote 

so v ozadju, načini razmišljanja in potem je vse lažje«.  

Kako so kompetence, pridobljene preko neformalnega učenja, vključene v delo samozaposlenih 

socialnih pedagogov?  

Na vprašanja načina vključevanja kompetenc v delo samozaposlenih socialnih pedagogov nisem 

dobila jasnega odgovora, čeprav ga vidim kot ključnega za namen svojega raziskovanja. Nekateri od 

intervjuvanih v svoje delo vključujejo vse kompetence, pridobljene že tekom neformalnega učenja v 

času študija. Izkušnje, široka socialna mreža, povezovanje študijskega znanja z lastnimi izkušnjami pri 

prostovoljskem delu ter samozavest za uporabo tega znanja v praksi – vse to je vključeno v njihovo 

delovanje že vse od študijskih let.  

Glede na to, da je Katja o sebi izpostavila dejstvo, da je njeno delo »konglomerat vsega znanja, kar 

delam, na faksu, preko prostovoljnega dela, preko dodatnih usposabljanj, izkušenj, knjig, preko jaz 

udeleženka na kakšnih seminarjih«, to potrjuje, da je socialno-pedagoško delo, v kakršnikoli obliki že, 

kompleksno in da zahteva od nas delovanje na različnih nivojih, področjih, s čim širšo teoretično in 

praktično podlago. Avtorici Kobolt in Žorga (2006) pravita, da se pri delu ves čas med seboj 

prepletajo strokovni, osebni, odnosni, institucionalni in drugi vidiki. Ravno zaradi tega na ravnanje 

poleg strokovnega znanja vplivajo tudi stališča, vrednote, temperament in druge osebnostne 

značilnosti ter odnos do posameznika, s katerim smo v stiku. Sašo je temu rekel, da smo socialni 

pedagogi »poklicani, da to počnemo«, da imamo »attitude«, naravnanosti, s katerimi vrednote 

podpore, solidarnosti in razumevanja vključujemo v svoje delo.  
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Vključevanje pridobljenih kompetenc se kaže pri interaktivnem delu z udeleženci, pri reševanju 

izzivov, povezanih s temo, ciljno skupino in naročnikom, pri iskanju in gradnji novih konceptov dela, 

pri prenašanju pridobljenih kompetenc na druga področja in njihovem vrednotenju ter pri delu. 

Njihovo vključenost pa so intervjuvanci opazili pri izgradnji osebne in strokovne identitete, ki sta med 

seboj močno prepleteni. Alenka je tako dejala, da na podlagi celostnega zaznavanja sebe, 

prepoznavanja svoje vloge in zaupanja v druge boljše zaznava dogajanje in udeležence na 

usposabljanjih, ki jih izvaja, to pa spodbuja osebno rast nje in udeležencev. Osebnostne spremembe so 

tako tudi pokazatelj vključenosti kompetenc v posameznikovo strokovno delo.  

Muršak (2009) opozarja, da kompetenca ni pojem, ki bi bil veljaven, tako kot na primer diploma ali 

katera od drugih kvalifikacij, še prihodnjih 30 ali 40 let; tako kompetentni posameznik ne bo ves čas 

enako kompetenten. Pod vprašaj se tako postavlja poklicna identiteta, ki temelji na pridobljenih 

kompetencah. Sodobni koncept kompetenc je namreč veliko bolj negotov in pomeni stalen izziv za 

posameznika in njegovo samorazumevanje v razmerju do dela in lastne identitete.  

Kaj je socialne pedagoge motiviralo za samozaposlitev?  

Vsi intervjuvani so se prostovoljno odločili za samozaposlitev, saj so v tem videli bolj optimalen način 

dela glede na delo, ki so si ga želeli opravljati. Petra ja temu rekla, da je bila ta oblika dela »najbolj 

smiseln in smotrn način dela, da lahko delam stvari, ki jih želim in lahko delam«. Tako je bila to 

najlažje pravno dosegljiva oblika dela, podprta s subvencijo. Poglavitnejša motiva za odločitev za 

samozaposlitev so intervjuvancem predstavljale dosedanje delovne izkušnje ter široko razvejana 

socialna mreža oziroma razvit trg. Katja je poudarila, da je usposabljanja najprej ponudila tistim, s 

katerimi je sodelovala že v preteklosti. Izkušnje na področju socialne pedagogike so nujno potrebne za 

razvoj in oblikovanje profesionalnosti (Poljak, 2003). Ob začetku poklicne poti je namreč najprej 

pomembna identifikacija s poklicem, kar pomeni, da se kot prva oblikuje poklicna identiteta, ki nato 

preraste v profesionalno. Šele profesionalna identiteta pa pomeni identifikacijo s strokovnostjo v 

poklicu (prav tam).  

Štirje intervjuvani so zamenjali stalno, stabilno obliko dela za prekerno. Razlogi za to so v potrebi po 

manj birokratskem in večjem delu z ljudmi, potrebe po spremembi in drugačnem začetku, zaradi 

izgorelosti. Eden izmed razlogov za izgorevanje izhaja iz ideje popolnega strokovnjaka: strokovnjak 

mora postaviti uporabnike na prvo mesto, na drugem pa je šele sam (Wilkins, 1997, v Klemenčič 

Rozman, 2010). Sašo je izrazil tudi neskladnost med osebnimi vrednotami in vrednotami organizacije, 

Katja pa se ni strinjala z delovanjem organizacije. Pri delu se strokovnjak srečuje s preizkušanjem 

svoje osebnosti ter z zahtevo po kritičnem vnašanju svojih vrednot in moralnih prepričanj v 

profesionalne odnose (Poljak, 2003). Pomemben motiv so tudi želje, ki so jih izrazili intervjuvanci: 

želja po neodvisnosti in večji svobodi pri ustvarjanju (»se mi je zdelo, da so zelo svobodni v tem, kar 

počnejo«), želja po uresničitvi določene ideje/vizije (»da lahko delam različne stvari«), želja po 
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stalnejšem sodelovanju z organizacijo, iz želje po dobičku (»da bom samo osem let delal, da bom 

toliko zaslužil, da bom šel potem lahko v penzijo.«) Zadnikar (2015) na podlagi dveh francoskih 

filozofov Deleuze in Guattarija ugotavlja, da posameznikova želja ne izhaja iz stanja pomanjkanja, ki 

si ga posameznik želi zapolniti, ampak je človekova izvirna pozitivna moč, ki strukturira okoliščine, iz 

katere izhaja, se nahaja in jih prehaja. Tako je občutek osebne identitete produkt želje v povezavi s 

širšo družbeno strukturo (prav tam).  

Ena intervjuvanka pa je izpostavila strah pred dokončno odločitvijo za samozaposlitev. Ni vedela, kaj 

naj pričakuje, zavedala se je povečanega tveganja. Partner ji je v tem prehodnem obdobju zagotavljal 

finančno varnost. Menim, da se je strah pojavil tudi pri drugih, le da tega niso izrazili. Dejavniki 

tveganja so namreč precej visoki, ena intervjuvanka je samo dodala, da ni vedela, kaj naj pričakuje.  

Čeprav je samozaposlitev opredeljena kot prekerno delo, ga intervjuvanci ne zaznavajo tako. D' 

Amours (2009, v Turšič, 2011) je zapisal, da je delo bolj prekerno, če je posameznik nezadovoljen s 

svojim delom in če nima motivacije za delo. Glede na opravljene pogovore z intervjuvanci 

samozaposlitev socialnih pedagogov v teh primerih ne kaže na prekerno delo. Intervjuvanci so v tej 

obliki zadovoljni, svojega dela ne bi menjali, zdi se jim aktualno, razen v primeru, če bi to pripomoglo 

k samouresničevanju.  

Katere so prednosti in pomanjkljivosti dela samozaposlenih socialnih pedagogov? 

Glede na to, da je samozaposlitev šteta med prekerne oblike zaposlitve, bi lahko pričakovali naštetih 

več slabosti njihovega dela kot pa prednosti, vendar temu ni tako.  

Avtorica Kresal (2011) je zapisala, da je malo prekernih delavcev, ki raje izberejo avtonomno, tvegano 

delo z večjim potencialom, kot pa rutinsko, stalno delo. Vendar je to prednost, ki so jo intervjuvanci 

največkrat omenjali. Rutinsko delo je ena izmed intervjuvank celo navedla kot slabost (»da delo ne 

postane rutina, da ni dolgočasno«). Avtonomija jim predstavlja delo brez avtoritete oziroma šefa, po 

lastnih vrednotah, na drugi strani so nekateri izrazili željo po timu, s katerim bi lahko sodelovali daljši 

čas. Nekateri delavci govorijo o večji svobodi kot posledici manjšega nadzora, drugi pa pogrešajo 

kolege in družbene stike kot del medosebnih dejavnosti (Rifkin, 2007). Sodelovanje s poklicnimi 

kolegi in partnerji, organizacijami in udeleženci so intervjuvanci navajali kot prednost, saj iz tega 

črpajo energijo za delo, strokovno rastejo in ustvarjajo. Alenka pravi, da »se samo zdi, da si 

samozaposlen, v resnici pa ves čas z drugimi sodeluješ, je zelo malo stvari, kjer si sam«. Delo je 

ustvarjalno, spodbuja iznajdljivost, v neustaljenih okvirjih, odgovarja na konkretne potrebe, ne 

predstavlja previsokih izgub energije.  

Intervjuvanci so izpostavili tudi fleksibilnost pri času in prioritetah dela. Čas si lahko razporejajo glede 

na potrebe dela in družinsko življenje – kar pa so navajali kot prednost in slabost hkrati. Po eni strani 

lahko prilagajajo čas družinskim potrebam, po drugi pa opažajo, da ga imajo premalo za kvalitetno 
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družinsko življenje. Ker je njihovo delo sezonsko, projektno in v večini poteka čez vikende, je lahko 

zelo naporno, nimajo časa za druženje s prijatelji, ker je njihov prosti čas nesocialen. Ob koncu sezone 

je zato potreben dopust oziroma čas za skrb zase, ki pa je lahko zaradi poletja kot »mrtve sezone« tudi 

podaljšan, kar navajajo kot prednost. Zadnikar (2015) se sprašuje, kako je sploh mogoče, da imajo 

ljudje manj prostega časa od prejšnjih generacij, ki so delale in se učile bolj trdo, imele daljši delovnik 

brez prostih sobot in še vedno našle čas za bližnje. Zaprtost delavnih prostorov je ustvarjala mejo med 

zunaj in znotraj, danes pa je ta meja ukinjena, s čimer je očitno povezano tudi pomanjkanje časa. 

»Meja med zasebnim in »službo« se zabriše tako, da poslovna logika preplavi vsa področja, medtem 

ko je bila včasih omejena na tovarno.« (Zadnikar, 2015, str. 365).  

Sleherni človek si želi, da bi našel delo, ki bi ga z zadovoljstvom opravljal, in želi si verjeti v to, kar 

dela (Sennett, 2008). Sogovorniki v svojem delu uživajo. Osebno zadovoljstvo so izrazili z besedami 

izpolnitve (Katja: »delam nekaj, kar me izpolnjuje in motivira«), kot pametno delo (Petra: »delam, kar 

se mi zdi pametno«), fajn (Simon: »mi je fajn to, kar delam«), ljubezen (Sašo: »nekaj, kar rad 

počnem«), rast (Alenka: »vsi skupaj rastemo«). Sašo in Petra vidita delo kot osebno poslanstvo. 

Delujoči v poklicih pomoči so svojemu delu velikokrat osebno predani (Klemenčič Rozman, 2010).  

Svoboda pa prinaša odgovornost oziroma kot je rekel Sartre, je človek svoboden, ker je odgovoren za 

vse. Odgovornost do samega sebe (dovolj časa za regeneracijo in počitek), za finančni kapital, za 

iskanje dela, samodisciplino pri delu (načrtovanje), za blaženje stresa, za osebno in strokovno rast. 

Avtorica Kresal (2011) pravi, da je potrebno pri vsakem prekernem delu spodbujati izobraževanje, 

vseživljenjsko učenje in kontinuirano usposabljanje za delavce, saj se s tem ohranja njihova 

zaposljivost, inovativnost, produktivnost. Dinamična organizacija potrebuje ljudi, ki se zlahka naučijo 

novih veščin in se ne oklepajo starih kompetenc (Sennett, 2008). 

Intervjuvanci so naštevali tudi dimenzije dela, ki so tipične za nestandardne oblike dela in ki 

predstavljajo tveganje za vse vključene. To je predvsem povečanje tveganja in zmanjšana varnost, 

stalna negotovost (že ob odprtju, ko še ni dovolj naročil) in nedoločljiva prihodnost (Petra: »nikoli ne 

veš, kaj se bo zgodilo naslednji mesec ali čez pol leta«) ter stres zaradi delovnih preobremenitev in 

načina plačevanja (plačilo po opravljeni storitvi). 

Katere kompetence in intelektualne sposobnosti so po njihovem mnenju zahtevane na trgu 

socialne pedagogike?  

Na podlagi raziskave, ki so jo med letoma 2012 in 2013 izvedli na Finskem (Faktaa, 2013), so 

ugotovili, da so poglavitna merila za delodajalce pri mladih, ki iščejo zaposlitev, zanesljivost, 

sposobnost dostopanja in urejanja informacij in sposobnosti reševanja problemov. Med bolj 

pomembne sposobnosti sodijo tudi komunikacijske spretnosti in sposobnosti dela v timu in skupini. 

Delodajalci so tudi bolje vrednotili mednarodne izkušnje, pri čemer so izpostavljali znanje tujih 



Špela Pucelj Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov 

 

 | 88  

 

jezikov, željo po poslovnih potovanjih, pripravljenost za delo v tujini, sposobnost mreženja, 

kreativnost in odprtost za nove izkušnje.  

Naštete kompetence so splošne, primerne za večino poklicev. Zanimalo me je, katere kompetence in 

intelektualne sposobnosti so po mnenju sogovornikov zahtevane na trgu dela socialnih pedagogov. 

Njihove ugotovitve sem skušala umestiti v kompetenčni model, ki ga je zastavil Vernooij (1995, v 

Kobolt in Dekleva, 2006):  

1. osebnostne kompetence: proaktivnost, entuziazem, samozavest, pozitivna samopodoba, volja 

do življenja, praktičnost, iznajdljivost, razgledanost, radovednost, želja po učenju, vztrajnost, 

trud, predanost, sledenje cilju, empatičnost, aktivno poslušanje, samostojnost; 

2. pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega strokovnega znanja: specifična znanja, 

poglobljena znanja, iskanje in prinašanje novih, neustaljenih pristopov, poznavanje ideologij; 

3. sposobnost analitičnega razumevanja: prepoznavanje potreb, razmišljanje izven znanih 

okvirjev; 

4. kompetence ravnanja: primerno ravnanje na zaznane potrebe, podpiranje, vključevanje 

pridobljenega znanja v prakso, vodstvene in organizacijske sposobnosti, sposobnosti delitve 

dela, skupinsko in timsko delo. 

Menim, da so pri naštevanju kompetenc izhajali tako iz sebe kot iz poznavanja zaposlitvenega trga. 

Sašo meni, da problem nastaja, ko je socialni pedagog za vse to usposobljen, »pa temu ne bo znal tako 

reči«. Petra je poudarila, da je uporabnost kompetenc odvisna od področja, kjer socialni pedagog 

deluje, prav tako pa tudi od delodajalca – posameznik mora presoditi, kaj bo delodajalcu predstavil 

oziroma katere kompetence so v danem primeru najbolj potrebne. Alenka je poudarila, da je način 

razmišljanja deloma pogojen tudi z organizacijo oziroma institucijo, kjer socialni pedagog deluje; 

delovno mesto postavi okvir razmišljanja in delovanja.  

Ugotovitve raziskave Employers are from Mars, Young people are from Venus (2013), ki je bila 

opravljena v Veliki Britaniji, je pokazala neusklajenost med pričakovanji delodajalcev in mladih ob 

vstopu na trg dela. Izpostavili so, da je težko oceniti mlade, ki imajo slabe predhodne delovne 

izkušnje, mladi pa se nimajo s čim predstaviti. Mladi so nesamozavestni, običajno ne vedo, na kakšen 

način naj predstavijo svoje sposobnosti in se predstavijo potencialnemu delodajalcu. Delodajalci 

selektivno izbirajo kandidate glede na njihove kvalifikacije in ocene, upoštevajo pa tudi mehke 

kompetence, motivacijo, naravnanost in vedenje. Ključnega pomena za mlade je povratna informacija 

s strani delodajalcev, vendar jo zaradi velikega števila prijavljenih za delovno mesto običajno ne 

posredujejo.  

Poleg mladih in delodajalcev pa je potrebno upoštevati tudi vidik zaposlovalne politike v Sloveniji. 

Mladi so zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, zaradi povpraševanja po delovni sili ter zaradi 
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neprilagodljivosti sistemov socialnega varstva izredno izpostavljeni in ranljivi (Resolucija o 

nacionalnem programu za mladino, 2013). Država je pred kratkim izdala izvedbeni načrt aktivnosti 

Jamstva za mlade (2016), ki predstavlja zbir ukrepov države, s katerim želijo v obdobju 2016–2020 

omogočiti lažji prehod mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Ti ukrepi obsegajo ukrepe za tiste mlade, 

ki so časovno še v obdobju izobraževanja ter prve mesece po vpisu v evidenco brezposelnih, hkrati pa 

tudi ukrepe za tiste mlade, ki so dolgotrajno brezposelni. Osrednji cilji so, da se izboljša prehod iz 

izobraževanja v zaposlitev, da se hitreje aktivira mlade brezposelne ter da se posledično zmanjša 

število brezposelnih. 

Kako spodbujati študente socialne pedagogike za neformalno učenje ter vrednotenje neformalno 

pridobljenega znanja?    

Študente socialne pedagogike je potrebno po mnenju intervjuvancev ves čas spodbujati k pridobivanju 

neformalnega znanja. Ohranjati je potrebno že obstoječe prakse, kot so obvezno prostovoljsko delo 

med študijem, obvezna študijska praksa ter kontinuirane spodbude k iskanju vsebin za osebni in 

strokovni razvoj. Profesorji bi morali študente ves čas spodbujati k širjenju obzorij, dopolnjevanju 

teoretičnega znanja z izkušnjami, usvajanju praktičnih veščin, k širjenju socialne mreže. To naj bi bilo 

že vključeno v nove koncepte socialno-pedagoškega dela, kjer se poudarja pridobivanje kompetenc 

identitetnega in socialnega razvoja, krepitev močnih točk in virov, razvijanje socialne mreže, 

razvijanje modelov integrativnega oziroma inkluzivnega socialno-pedagoškega dela ter iskanje 

ravnotežja med željami posameznika in sistemom zaposlovanja (Rapuš Pavel idr., 2007). Vse to lahko 

preslikamo tudi na študente socialne pedagogike. Ena izmed intervjuvank je dejala, da se ji zdi, da »so 

akademski krogi postali preveč neživljenjski.« Njeno mnenje je, da bi moral iti vsak profesor po štirih 

letih poučevanja nazaj za štiri leta v prakso – na tak način bi lahko posredovali več kompetenc, ki jih 

študentje iščejo in vrednotijo preko neformalnih usposabljanj. Socialna pedagogika mora nadaljevati 

svojo paradigmo spodbujanja študentov, naj poskusijo na drugačen način, k pridobivanju kritičnega 

pogleda, ter spodbujanja, da delajo stvari zaradi radovednosti in želje in ne zaradi naročila profesorjev.  

Zanima me, koliko je socialni pedagog, ki zaključi s študijem, resnično usposobljen za vse situacije in 

primere, ki mu pridejo naproti. Ali se ob delu čuti dovolj kompetentnega, da doživlja poklicno 

uspešnost? Kljub temu, da je študij socialne pedagogike zastavljen zelo široko, nikoli ne bo mogel biti 

postavljen vrednostni sistem, na podlagi katerega bi lahko rekli, da je študent dovolj kompetenten za 

delo v praksi. Samozaposleni socialni pedagogi svojo kompetentnost preverjajo sami, glede na 

povratno informacijo udeležencev ter glede na lastno sodbo o svoji strokovni usposobljenosti.     

Intervjuvancem je pomembno, da bi moral študij socialne pedagogike spodbujati k udeležbi na 

neformalnih usposabljanjih, s katerimi lahko dopolni teoretično znanje, in obratno. Temu sledi 

zmožnost reflektiranja izkušnje, vrednotenja ter preslikave v druge izkušnje. Brez sposobnosti 

ubeseditve tega procesa diplomant socialne pedagogike ne bo konkurenčen na zaposlitvenem trgu. 
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Ena stvar je delati nekaj, kar imaš rad, za zaslužek.  

Nekaj drugega pa je delati nekaj, kar imaš rad z ljubeznijo.  

(Rasheed Ogunlaru)
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SKLEP 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako so kompetence, pridobljene preko neformalnega 

učenja, povezane s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Na temo samozaposlenih socialnih 

pedagogov ni bilo opravljenih raziskav. Najde se samo kakšna omemba, da ta možnost za socialne 

pedagoge obstaja. Veliko je mogoče najti na temo o brezposelnosti, kompetencah, vrednotenju 

neformalno pridobljenega znanja; tematika je na prvi pogled zelo aktualna za raziskovanje. Večji izziv 

pa je v vse to vključiti socialne pedagoge.  

Na podlagi raziskovanja sem ugotovila, da so intervjuvanci kompetence, ki so povezane z 

oblikovanjem njihove poklicne identitete in jih uporabljajo pri svojem trenutnem delu, pridobivali 

preko študija, različnih usposabljanj, prostovoljnega dela ter zaposlitve. Zato nisem mogla natančno 

ločevati, katere kompetence so pridobili izključno preko neformalnega usposabljanja. Pri delu se jim 

zdi najbolj pomemben oseben odnos z vsakim posameznikom ali skupino, s katero sodelujejo. Ta se 

gradi na osebnostnih lastnostih vsakega socialnega pedagoga posebej ter pozitivnem samovrednotenju. 

Za poklicno udejstvovanje se jim zdijo pomembne tudi praktične sposobnosti, spretnosti in veščine. 

Svoje neformalno pridobljeno znanje največkrat vrednotijo sami na podlagi refleksije izkušnje, preko 

katere prepoznavajo osvojeno znanje, to povezujejo s preteklimi izkušnjami, hkrati pa iščejo nove 

priložnosti za rast; vrednotenje poteka tudi na podlagi povratne informacije drugih. Obstoječih orodij 

za beleženje neformalnih usposabljanj se ne poslužujejo, jih pa priporočajo mladim kot pomoč pri 

ubesedovanju naučenega. Pridobljene kompetence vključujejo preko interaktivnega dela z udeleženci, 

s prenosom na njim relevantna področja. Pomagajo jim pri reševanju izzivov ter iskanju in gradnji 

novih konceptov dela. Na pomen pridobljenih kompetenc so intervjuvanci opozorili tudi pri izgradnji 

osebne in strokovne identitete.  

Pri odločitvi za samozaposlitev so pri intervjuvancih bistveno vlogo imele dotedanje delovne izkušnje 

ter široko razvejana socialna mreža. Za to obliko dela so se vsi odločili prostovoljno zaradi potrebe po 

delu z ljudmi, zaradi izgorevanja v prejšnji zaposlitvi, neskladja v vrednotah, zaradi želje po 

neodvisnosti, po uresničitvi določene ideje oziroma vizije, po stalnejšem sodelovanju z organizacijo 

ter iz želje po višjih dohodkih. Za obdobje recesije je po mnenju Ignjatovića (2002) značilen trend 

fleksibilizacije oziroma spreminjanja tako temeljnih predpostavk in pojmov, ki obvladujejo trg 

delovne sile in sfero zaposlovanja, kot številnih dimenzij trga delovne sile: povečuje se raznolikost 

zaposlitvenih možnosti, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj posameznika. Tri intervjuvane 

osebe so bile v času pogovora vključene v delovno razmerje za vsaj polovični delovni čas – v okviru 

svoje samozaposlitve ali dodatno. Njihovo področje dela obsega vse od lektoriranja in individualnega 

svetovanja, ocenjevanja programov, do vodenja usposabljanj za odrasle in fasilitiranja. Njihov način 

dela je usmerjen na odgovarjanje na potrebe naročnika in udeležencev; njim prilagajajo vsebine in 

metode dela. Ključna pri delu se jim zdita osebna in strokovna rast. V rast vlagajo prihodke, pomeni 
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jim investicijo v prihodnost, strast za raziskovanje. Na podlagi različnih usposabljanj ozaveščajo že 

usvojeno znanje ter ga nadgrajujejo, pri tem pa opazujejo osebne spremembe. 

Po mnenju samozaposlenih bi morali na študiju socialne pedagogike ohraniti že obstoječe prakse 

obveznega prostovoljskega dela in študijske prakse, večji poudarek pa bi moral biti namenjen 

spodbudi k iskanju vsebin za osebni in strokovni razvoj. Profesorji bi morali študente bolj spodbujati k 

širjenju obzorij, dopolnjevanju teoretičnega znanja s konkretnimi izkušnjami, usvajanju praktičnih 

veščin, širjenju socialne mreže. Da bi lahko predavatelji poleg teoretičnega znanja posredovali več 

kompetenc, ki jih študentje iščejo in vrednotijo preko neformalnih usposabljanj, bi morali biti sami več 

in bolj aktivni na terenu in ne le v akademski sferi. Na trgu se namreč po mnenju intervjuvanih iščejo 

socialni pedagogi, ki so praktični, iznajdljivi, razgledani, vztrajni, samostojni; ki poznajo različne 

poglede in imajo hkrati specifična znanja, ki iščejo in prinašajo neustaljene pristope, ki znajo prenašati 

pridobljeno znanje v prakso. Ob tem je potrebno poudariti, kar sta ugotovili že avtorici Prosen in 

Smrtnik Vitulič (2010), da glede na kompetence, ki naj bi jih imel socialni pedagog, ni pomembno le, 

kakšen je študij, ampak tudi, da se za študij odločajo posamezniki z lastnostmi, ki so pomembne za 

kakovostno delo z ljudmi, med katerimi so zlasti pomembne nekatere osebnostne lastnosti 

posameznika, njegov odnos do sebe in soljudi. Socialna pedagogika mora nadaljevati svojo paradigmo 

spodbujanja študentov, da delajo stvari zaradi radovednosti in želje in ne zaradi naročila predavateljev, 

da poskušajo na drugačen način ter da se vedno trudijo za pridobivanje kritičnega pogleda. Poleg tega 

pa bi moral študij več pozornosti posvetiti sposobnosti ne samo reflektiranja izkušnje, ampak tudi 

ubeseditvi pridobljenega znanja, njegovemu vrednotenju in prenosu v druge situacije. Raziskava 

Radovana (2013) je pokazala, da je v Sloveniji največji problem pri vrednotenju to, da udeleženci 

sploh ne poznajo možnosti, da bi bilo njihovo znanje lahko ovrednoteno in upoštevano. Po njegovem 

mnenju bi morale biti dejavnosti izobraževalnih institucij usmerjene tudi v to, da udeležence seznanijo 

s to možnostjo.  

Menim, da je potrebno, da se študentom predstavi možnost dela kot samozaposleni socialni pedagog, 

kjer lahko vsak razvije svojo podjetniško idejo, dela tisto, kar si želi, kar je inovativno in posebno. 

Hkrati pa se naj poudari to, kar so sogovorniki najbolj poudarjali: da je takšna oblika dela možna le z 

širokim predznanjem, izkušnjami ter dobro razvito socialno mrežo. Nihče od njih ni s tem začel takoj 

po študiju, ampak so vsi pred tem že delali na drugih delovnih področjih.  

Samozaposlene socialne pedagoge, vključene v raziskavo, ne morem posplošiti ne na vse socialne 

pedagoge kot tudi ne na vse samozaposlene v Sloveniji. Čeprav se zdi, da vsi delujejo v podobnem 

polju ter da je njihov način dela soroden, se bistveno razlikujejo v vsem, kar jih je pripeljalo na to pot 

in k temu delu: njihove izkušnje, prejšnje zaposlitve, motivi. Mogoče obstajajo socialni pedagogi, ki bi 

pri tem lahko našli vzporednice s svojim delom, vendar jim do samozaposlitve manjka nekaj poguma 

ter zavedanje, da sprejmejo tveganje, ki ga prinaša takšna oblika dela.  
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Menim, da je izbrana tema zelo aktualna. V empiričnem delu bi morala bolj strukturirati vprašanja za 

intervju, saj sem pri nekaterih intervjuvancih pustila, da je postal intervju preveč odprt in z njim nisem 

dobila vseh odgovorov na raziskovalna vprašanja. Prav tako se sprašujem, ali bi morala intervjuvance 

bolj spodbuditi tudi k pogovoru o slabostih samozaposlitve kot oblike prekernega dela. V večini so 

namreč govorili o vsebinskih slabostih njihovega dela, manj pa o pomanjkanju socialne varnosti in 

podobnem. Mogoče to za njihov način dela ne predstavlja težave oziroma jih to ne moti ali pa se niso 

počutili dovolj varne v okolju in prostoru, kjer je potekal pogovor. V vzorec bi lahko vključila še 

kakšnega samozaposlenega socialnega pedagoga, saj sem po metodi snežne kepe pri zadnjih dveh 

intervjujih dobila dodatne kontakte, vendar jih kasneje po razmisleku nisem kontaktirala za pogovor. S 

tem bi lahko dobila bolj raznolik vzorec, ki bi mi pomagal pri boljšem vpogledu  v različna področja 

delovanja samozaposlenih socialnih pedagogov.  

Mogoče je zaključek študija, pa čeprav imam za seboj že nekaj delovnih izkušenj, priložnost za 

razmislek o tem, kaj si zares želim delati v življenju. Mogoče pa je tudi res to, kar mi je pred kratkim 

rekel prijatelj, da sem s tem že nekoliko v zamudi – ali ni bi za to čas ob zaključku srednje šole? 

Lahko se strinjam z njim; prepričana sem v to, da je bil študij socialne pedagogike pravilna izbira in 

odločitev; menim, da se je v tem času tudi izoblikoval moj vrednostni sistem. Še vedno pa v meni tli 

želja po učenju, po nečem novem, po uporabi tega znanja v praksi. Pustolovska žilica v meni mi 

preprečuje, da bi na enem mestu, pri enem projektu, v eni službi ostala dalj časa, kot je to nujno 

potrebno. Osebe, vključene v raziskavo, so mi pokazale, da je slika vedno širša od znanih okvirjev in 

da je potreben le pogum za razmišljanje onkraj.  
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Četudi si na pravi poti, boš povožen, če samo sediš tam. (Will Rogers)
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Priloge 

Primer intervjuja in kodiranja 

PREPIS – intervju Petra KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

Zakaj si začela študirati socialno pedagogiko? 

Ker sem želela delati z ljudmi, ker se mi je to zdelo zelo široko 

področje, ker nisem imela zelo specifične smeri, na katerem 

področju bi želela delati. Socialna pedagogika se mi je zdela toliko 

široka in toliko vsestranska, da mi to ustreza… Pač zdelo se mi tudi 

zanimivo, da se že med študijem ukvarjam z različnimi ciljnimi 

skupinami, z otroki, z mladimi, odraslimi, starejšimi – in to me je 

dejansko tudi najbolj zanimalo.  

 

želela delati z ljudmi 

nisem imela zelo specifične smeri, na 

katerem področju bi želela delati 

široko in vsestransko področje 

zanimivo, da se že med študijem ukvarjam z 

različnimi ciljnimi skupinami 

 

razlogi za študij  

razlogi za študij  

 

razlogi za študij  

razlogi za študij  

 

MOTIVI ZA SZ 

Kako pa je prišlo do samozaposlitve? 

Čisto iz potrebe. To se mi je zdel najbolj smiseln in smotrn način 

dela, da lahko delam stvari, ki jih želim in lahko delam. Sem tudi 

profesorica slovenščine; to je študij, ki sem dokončala vzporedno s 

socialno pedagogiko. Vendar ne delam v šoli, kot učiteljica. Nisem 

dobila priložnosti, pa tudi zaradi sistema nisem šla nikoli delati 

strokovnega izpita. Zato tudi v šoli ne morem učiti. Ne morem si vzet 

pol leta prostovoljnega dela, da bi lahko naredila pripravništvo in 

potem šla delat strokovni izpit. Lahko pa delam kot lektorica, da 

lektoriram manjše stvari, ko me kdo prosi, pa ko imam čas. Tako da 

skupno delam na zavodu Iskreni.net in po potrebi lektoriram.  

 

samozaposlitev kot najbolj smiseln in 

smotrn način dela, da lahko delam stvari, ki 

jih želim in lahko delam. 

profesorica slovenščine 

 

 

 

delam kot lektorica, da lektoriram manjše 

stvari 

 

motivi za SZ 

 

 

področje dela 

 

 

 

področje dela 

 

MOTIVI ZA SZ 

 

 

PODROČJE 

DELA 

 

 

PODROČJE 

DELA 

Si že med študijem kdaj razmišljala o tem? 

Ne, to nisem. Tudi takoj po študiju sem bila redno zaposlena na 

mladinski organizaciji in takrat res nisem razmišljala o tem. Tisto 

zaposlitev sem prekinila takrat, ko so se mi ponudile možnosti za 

 

takoj po študiju bila redno zaposlena na 

mladinski organizaciji 

prekinila z redno zaposlitvijo 

 

poklicna pot 

 

poklicna pot 

 

PREDPOGOJ ZA 

SZ 
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delo preko SPja, hkrati pa je bilo to tudi takrat, ko se je dobilo 

subvencijo za zagon SPja. To je bil kar velik znesek. In to je bil tudi 

eden od razlogov, zakaj sem se takrat odločila za SP; brez tega se 

najbrž ne bi.  

so se mi ponudile možnosti za delo preko 

SPja 

se je dobilo subvencijo za zagon SPja 

motivi za SZ 

motivi za SZ 

 

MOTIVI ZA SZ 

Pa je bil to edini razlog za samozaposlitev? 

Ne, seveda ne. Videla sem, da si lahko sam svoj gospodar: da si lahko 

prilagajaš količino dela, vrsto dela, si poiščem še kaj novega, če mi 

tisto ni všeč, si prilagajam, koliko bom delala, tudi časovno – glede 

na to, da imam 3 otroke.   

 

da si lahko sam svoj gospodar 

si lahko prilagajaš količino dela, vrsto dela 

si poiščem še kaj novega, če mi tisto ni všeč 

časovna prilagodljivost 

mati 3 otrok 

 

avtonomnost 

fleksibilnost 

fleksibilnost 

fleksibilnost 

družina 

 

PREDNOST 

 

 

 

OSEBNO ŽIVLJ. 

Si kaj posebnega pričakovala? 

Mogoče to, da bo to bolj »prijazna« zaposlitev. Ampak še vseeno so 

mesečni prispevki so zelo visoki. Pa kot mami se mi zdi pomembno 

tudi to, da lahko delam samo 6 ur in ne 8. Na začetku mi je bilo biti 

SP ful čudno, v smislu, kaj to pomeni, kako je to, da imaš osebnega 

računovodja, pa da imaš osebni in poslovni račun, z vsemi temi 

stvarmi, ker dejansko moraš kot SP mislit na veliko več stvari, kot pa 

če si samo zaposlen v enem podjetju, ker se tam s tem ne rabiš 

ukvarjat. Recimo z ozadjem tega, kako bo prišlo do tvojega plačila ali 

pa izplačila. Kakor je pri SP prednost to, da si sam svoj šef, si po drugi 

strani tudi toliko bolj odgovoren sam zase, da boš dejansko imel 

plačilo in da boš lahko preživel. Ni samoumevno, da imaš samo 

službo, pač pa se moraš potrudit, potrebuješ tudi delo. Če nekje ni, 

poiščeš na drugem področju.  

 

»prijazna« zaposlitev 

mesečni prispevki so zelo visoki 

lahko delam samo 6 ur – vloga matere 

negotovost glede računovodstva 

moraš kot SP mislit na veliko več stvari, kot 

pa če si samo zaposlen v enem podjetju 

 

si sam svoj šef 

bolj odgovoren sam zase, da boš dejansko 

imel plačilo in da boš lahko preživel 

se moraš potrudit, potrebuješ tudi delo 

Če nekje ni, poiščeš na drugem področju. 
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MOTIVI ZA SZ 
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