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Če je kaj merilo potrpežljivosti, je to zame prehojena pot. Vila se je dolgo in daleč v 

prostoru in času mnogih sprememb. 

Naučila me je potrpežljivosti - drugih do mene, mene do sebe.  

Hvala vsem, ki ste bili na tej poti moji kouči, moji mentorji.   



 

 

Povzetek: 

 

Naslov: Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno 

osebo 

 

Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z 

brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na 

podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe 

metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je 

primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene 

izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabosti posamezne metode pri 

delu z brezposelno osebo ter kakšna je učinkovitost metode z vidika usposobljenosti 

brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela. Ugotovljeno je, da je učinkovitost 

posamezne metode v določeni meri odvisna od njenih značilnosti in izbornosti glede na 

izhodišča udeleženca. Koučing je bolj primeren za brezposelne osebe z zadostno energetsko 

opremljenostjo za aktivno sodelovanje v procesu, razvitimi zmožnostmi in veščinami 

samoupravljanja in samoregulacije ter predvsem z jasnimi zaposlitvenimi cilji. Mentorstvo je 

primernejša izbira v primerih, ko ima brezposelna oseba določene omejitve, ko potrebuje 

pridobiti konkretna znanja in šele razviti veščine za uspešen nastop na trgu dela ali ko so njeni 

zaposlitveni cilji nejasni ter potrebuje več časa, da jih lahko izoblikuje.  

 

 

Ključne besede: 

Mentorstvo, koučing, brezposelne osebe, participativno akcijsko raziskovanje 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

Titile: A Comparison of Efficiency of Mentoring and Coaching the Unemployed 

 

Master's thesis focuses on the comparison of mentoring and coaching of unemployed person 

entering labour market. Which approach is more siutable, considering unemployed person's 

needs, experience, knowledge and skills, which approach gives better results and what are 

advatages and disadvantages of both of them, are the questions anwsered by comparison 

between mentoring and coaching, based on three coaching and two mentoring process, using 

participatory action research approach. Effectiveness of the method depends on its 

characteristics and the needs of participant. Coaching is more suitable for an unemployed 

person with sufficient energy level for active participation in the process, developed abilities 

and skills of self-management and self-regulation and above all, with clear employment 

objectives. Mentoring is more suitable in cases where an unemployed person has certain 

limitations, when it needs to acquire specific knowledge and yet to develop skills for 

successful performance on the labor market, or when its employment objectives are unclear 

and needs more time to form them. 

 

Key words: 

Mentoring, coaching, unemployed, participatory action research  
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Uvod 

 

V 70-ih letih prejšnjega stoletja je Alvin Toffler (1970) napovedal velike družbene 

spremembe, med drugimi nestalnost zaposlitve, hitro zastarelost poklicnih znanj in celo 

večkratno menjavo zaposlitvenih področij tekom delovne dobe, kar v ospredje potiska potrebo 

po vodenju kariere.  

V Sloveniji se je problem brezposelnosti pojavil takoj po osamosvojitvi, s propadom velikih 

podjetij, še vedno pa odmevajo posledice zadnje recesijske krize. Stopnja zaposlenosti 

delovno aktivnega prebivalstva raste počasneje od stopnje rasti gospodarstva. Soočeni smo z 

naraščajočo negotovostjo na zaposlitvenem področju kljub trenutno ugodnejšim napovedim 

gospodarske rasti. Na trgu delovne sile nastopajo različne skupine delovno aktivnega 

prebivalstva, ki se med seboj razlikujejo glede na predhoden zaposlitveni status ter zmožnosti 

za uspešen nastop na trgu dela. Med bolj ranljive se umešča mlade, dolgotrajno brezposelne, 

starejše ter osebe z nižjo izobrazbo. Država je na problem odgovorila z ukrepi aktivne politike 

zaposlovanja (APZ). Aktivna politika zaposlovanja zajema aktivnosti javnih zavodov in 

administriranje politike, izobraževanje in usposabljanje za brezposelne in zaposlene, 

subvencije javnemu in zasebnemu sektorju ter druge sheme za mlade in invalide (Klužer, 

2005). Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni brezposelnim osebam, osebam v 

postopku izgubljanja zaposlitve ter tudi zaposlenim v podjetjih. Trenutno veljaven temeljni 

dokument na tem področju so Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 

obdobje 2016‒2020, katerega je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. »V obdobju oživljanja gospodarstva in trga dela po večletni gospodarski krizi je 

APZ pred novimi izzivi. Ukrepi APZ neposredno ne ustvarjajo delovnih mest, vendar pa 

pomembno prispevajo k motivaciji brezposelnih oseb za ponovni vstop na trg dela, 

zagotavljajo dodatno usposabljanje in nadgradnjo kompetenc oseb ter povečujejo njihovo 

zaposljivost in brezposelne osebe približajo delodajalcem.« (prav tam) 

 

Eden izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja je t. i. vseživljenjska karierna orientacija.               

»Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo 

sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, se 

posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo.« (vir: 

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/12905/prikaziDejavnost/ pridobljeno 29. 5. 2017 

s svetovnega spleta).  

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/12905/prikaziDejavnost/
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Ukrepi aktivne politike zaposlovanja zajemajo individualno obravnavo ali skupinsko 

obravnavo. Skupinsko usposabljanje brezposelnih za nastop na trgu dela v Sloveniji, tako kot 

tudi v nekaterih drugih evropskih državah, po ugotovitvah Darmina in Pereza (2011, v 

Engstrand in Vesterberg, 2011), poteka na enak način, ne glede na potrebe ciljne skupine, 

njeno poklicno strukturo ali njihove veščine za nastop na trgu dela. Kot sta ugotovila Watts in 

Dent (2006, v Borbély-Pecze in Watts, 2011) so skupinske oblike dela z brezposelnimi 

stroškovno bolj učinkovite z vidika nosilcev usposabljanja/izobraževanja, za razliko od 

osebnih individualnih oblik in metod dela, ki so se izkazale za bolj učinkovite z vidika 

udeleženca.  

 

Namen naše naloge je pokazati možno rabo metod koučinga in mentorstva pri delu z 

brezposelnimi ter odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. V teoretičnem delu 

magistrskega dela bomo predstavili pomen dela in posledice izgube dela, razmejili delo od 

kariere, opredelili pojem kariere v povezavi s kariernim koučingom, predstavili podobnosti in 

razlike med koučingom in mentorstvom, v empiričnem delu pa prepletli našteto s praktičnim 

prikazom uvajanja sprememb v smeri izboljšanega nastopa brezposelnih oseb na trgu dela. V 

ta namen smo izpeljali tri individualne karierne koučing procese ter dva individualna 

mentorska procesa z aktivnimi iskalci zaposlitve ter preko pristopa participativnega 

akcijskega raziskovanja skušali odgovoriti na vprašanja, katera metoda je primernejša za delo 

z brezposelno osebo glede na njene potrebe za uspešen nastop na trgu dela, izkušnje, 

obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabosti posamezne metode pri delu z 

brezposelno osebo ter kakšna je učinkovitost metode z vidika usposobljenosti brezposelne 

osebe za uspešen nastop na trgu dela. Mnenja smo, da participativno akcijsko raziskovanje 

zagotovi dovolj kontekstualnih podatkov in informacij, da bralec sam presodi, ali se določen 

primer lahko posploši na njegovo specifično polje prakse ali ne. 

 

1. Teoretična izhodišča  

 

1.1  Pomen dela in brezposelnost 

 

Ignjatović (2002) navaja, da sta modernizacija in globalizacija vplivali na nastanek številnih 

življenjskih slogov, pri čemer življenjski slog opredeli kot način življenja posameznika ali 

skupine, med katerimi mnogi ne postavljajo dela na prvo mesto prioritet. Za aktivnega iskalca 

zaposlitve pa velja ravno obratno. Izguba položaja zaposlenega ter/ali vstop na trg dela je 
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povezan z izgubo identitete (poklic, kot konktretizacija dela, je zgodovinsko postal del 

identitete posameznika) in socialnega položaja. Zaposleni se identificira s svojim poklicem, 

šolajoči pripada veliki skupini dijakov, študentov, z vstopom na trg delovne sile pa se položaj 

posameznika bistveno spremeni. Sprememba položaja je administrativna, socialna, 

psihološka. Po Jahodovi (1982, v Yates, 2014) delo predstavlja družbeno institucijo, v kateri 

posameznik zadovoljuje osnovne psihološke potrebe, kot je struktura časa, vzpostavljanje 

socialnih stikov, prispevek k družbenemu, z delom pa je povezana tudi njegova identiteta in 

mesto, ki ga zaseda znotraj družbenega. Brezposelna oseba se sooča z izgubo ali zmanjšanjem 

dohodka, prisiljena je prestrukturirati način rabe presežka časa, poiskati druge načine za 

zadovoljevanje psiholoških potreb, vzpostavljanje in ohranjanje socialnih stikov.  

Ignjatović piše: »Za delo lahko rečemo, da je kot temeljna vrednota še vedno prisotna v 

strukturah bolj razvitih držav, in sicer kot sistemsko vzdrževana vrednota, ki v vrednostnih 

sistemih posameznikov navidezno zapušča osrednje mesto. Navidezno, ker ima zaradi 

integracije posameznikov v družbeni sistem in sistemske prisile še vedno določeno težo. Tako 

zaradi sistemsko vzdrževanega položaja te vrednote oziroma odvisnosti posameznikovega 

položaja v družbi od njegove integriranosti v trg delovne sile pomeni povečanje stopnje 

brezposelnosti in absolutnega števila brezposelnih večji in močnejši premik, ki sproža 

negotovost in stres tako za sistem kot za posameznika.« (Ignjatović, 2002: 137)  

 

Slovar Slovenskega knjižnega jezika brezposelnost opredeli kot » pojav, stanje, da je del ljudi 

brez stalnega dela, zaposlitve«. Brezposelnosti ne opredeli kot osebno stanje, temveč kot 

družbeni pojav. Raziskovanje učinkov brezposelnosti je večinoma vezano na predhodno že 

zaposlene brezposelne. Tako več avtorjev (Guindonn in Smith, 2002, v Yates, 2014; Pačnik, 

1995) navaja, da izguba službe v človeku sproži negativne predstave o njem samem, 

njegovem položaju doma in v družbi, poruši posameznikov občutek varnosti ter poveča stres. 

Le-ta je po besedah Ignjatovića (2002) močnejši v razvitih družbah, v katerih so se 

posamezniki ne preživljajo več z alternativnimi oblikami in področji preživljanja, na primer s 

kmetijstvom za lastne potrebe, oziroma so te oblike že vključene v ekonomski (pod)sistem – 

npr. varstvo otrok, skrb za ostarele itd. Dolgoročna izpostavljenost stresu pa je povod za 

nastanek različnih psihosomatskih obolenj. »Znano je, da so večje spremembe v delovnem 

okolju, zaključek kariere ali celo odpust z dela, v posameznikovem življenju tako zelo 

pomembni dogodki, da so po svoji travmatičnosti na lestvici stresogenosti takoj za smrtjo 

ožjega sorodnika ali ločitvijo od partnerja. Tipične emocionalne reakcije posameznika na 

travmatična stanja so: šok, nepremakljivost, nezaupanje in dvom, zanikanje oz. odklonitev, 
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pričakovanje, jeza, frustracije in žalovanje, strah, občutek nemoči in depresija« (Cvetko, 

2002: 179). Kako bo posameznik reagiral na izgubo zaposlitve in kako hitro bo pridobil novo, 

po Ignjatoviću (2002) vse bolj vplivajo različne oblike podpore neformalnih mrež in 

posameznikov socialni kapital. Opredeli ga kot obseg socialnih stikov oziroma kot dostop do 

različnih socialnih mrež.  

 

O fazah, skozi katere v časovni perspektivi prehajajo brezposelne osebe, tj. od šoka k 

optimizmu, pesimizmu in fatalizmu piše Harisson (1976). Ugotovljeno je, da dlje kot traja 

stanje brezposelnosti, manjši je občutek kontrole nad svojim življenjem ter posledično tudi 

vse manjša želja po zaposlitvi, saj se sprememba miselnosti (fatalizem) odraža na 

življenjskem slogu. Spiralo negativnih učinkov dolgotrajne brezposelnosti dodatno utrjuje 

ugotovitev, da dlje kot je oseba brezposelna, manj zanimiva je za delodajalca (Podržaj, 2003; 

Ignjatović, 2002). Nekateri avtorji (Blau in Devaro 2007, v Yates, 2014) na podlagi raziskav 

ugotavljajo, da gre pri osebi, ki je izgubila službo, za podoben proces žalovanja zaradi izgube 

kot pri smrti pomembne osebe. Pri brezposelnih osebah so po izgubi zaposlitve prepoznali 

misli, značilne za žalujoče v različnih fazah žalovanja po modelu Kubler-Ross – zanikanje, 

jezo, barantanje, depresijo, raziskovanje in sprejemanje.   

 

Poznavanje učinkov brezposelnosti na posameznika je pomembno in potrebno iz vidika 

upoštevanja posameznikovih potreb, normalizacije in priznavanja obstoječih občutkov ter iz 

vidika oblik pomoči brezposelnemu. »Če hočemo brezposelnemu pomagati, da bo izrabil 

priložnosti za učenje, moramo naprej vedeti, kako je brezposelnost prizadela njegove 

sposobnosti in kakšno pomoč potrebuje.« (Naftalin, Oldhan, Turner, Hyate, McDermot, 

Jones, Edwards, Henderson, Driver, 1993: 75) Upoštevati pa je potrebno tudi pravilo 

individualnosti. Pačnik (1995) navaja, da je vsak posameznik enota zase, splošne ugotovitve o 

psihološkem odzivu na izgubo zaposlitve pa je mogoče uporabiti kot okvir, usmeritev pri 

nudenju pomoči in podpore brezposelnim.  

 

1.2 Kariera 

 

Osvetlili smo pomen (izgube) dela za posameznika ter se ob tem dotaknili ugotovitve, da je 

poklic skozi zgodovino postal jedro posameznikove identitete. Vendar v obdobju vse manjše 

zaposlitvene gotovosti in naraščajočega trenda postmodernih oblik zaposlovanja, kot je 

samozaposlitev, zaposlitev za določen čas, zaposlitev s krajšim delovnim časom, identiteta 
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posameznika ni več vezana na opravljanje poklica kot v preteklosti, ko se poklic praviloma ni 

spreminjal, temveč na kariero. Kariera je uvodoma vezana na izbiro poklica, za katerega pa ni 

nujno, da ga bo posameznik vseskozi opravljal. Poklic in delo, ki ju posameznik opravlja, sta 

le del kariere, v koncept kariere namreč sodi tudi vseživljenjsko učenje in izobraževanje, zato 

se namesto izraza kariera vse bolj uveljavlja pojem kariernega razvoja. Kariera po Gofmanu 

(Ignjatović, 2002: 139) »povezuje jaz posameznika z njegovo pomembno družbo.« Kariera 

posameznika ni več vezana na opravljanje poklica pri enem delodajalcu, temveč postaja 

razpršena. Različne zaposlitvene izkušnje bogatijo posameznikovo kariero in omogočajo 

napredovanje, rast, ne le premočrtno, po lestvici navzgor, temveč tudi horizontalno, zajemajoč 

razpon različnih veščin, znanj, kompetenc, pridobljenih ob raznolikih zaposlitvenih 

priložnostih. »Te lahko subjektivno ovrednoti le posameznik, in sicer kot napredovanje ali 

nazadovanje, ki pa ju je mogoče zaznati in ovrednotiti tudi družbeno, samo če so zapisane v 

posameznikovem CV-portfelju.« (Ignjatović, 2002: 140). V nadaljevanju Ignjatović razloži, 

da posameznika ne opredeljuje le poklic, za katerega je usposobljen in ga je opravljal, temveč 

postane posameznik z značilnim življenjepisom. Navedeno sovpada z definicijo Ameriškega 

nacionalnega združenja za karierni razvoj, ki kariero opredeljuje kot »vsa dela, ki jih 

posameznik opravlja v svojem poklicem življenju.« (2013, v Turnšek Mikačić in Ovsenik, 

2015: 13)  

 

O pomembnosti pojava kariere oz. kariernega razvoja priča tudi podatek o številčnosti teorij 

in modelov o karieri (Cvetko, 2002; Turnšek Mikačić in Ovsenik, 2015). 

Cvetko (2002) le-te razdeli na pojmovanja o karieri od leta 1850 do 1940 ter po letu 1940, 

novejše teorije o karieri pa so izšle po letu 1990. Mnogoštevilnih teorij kariere na tem mestu 

ne bomo predstavljali, dotaknili pa se bomo zgolj nekaterih. Yates (2014) navaja sledečo 

klasifikacijo teorij o karieri:  

- Kariera kot nasledstvo – na karierne izbire vpliva dednost, družina, družbeno in 

geografsko okolje, etično poreklo, spol. 

- Kariera kot konstrukt – posameznik sam vpliva na izgradnjo karierne poti, ki postane 

pomemben del njegove identitete in predstave o sebi. 

- Kariera kot cikel – teorija izhaja iz predpostavke, da je načrtovanje in razvijanje 

kariere odvisno od življenjske faze, v kateri se v danem trenutku nahaja posameznik, 

izhajajoč iz predhodne faze.  

- »Ujemajoča se« kariera – ta koncept kariere je vzpodbudila raba Hollandovega 

inštrumentarija in iz tega izpeljane osebnostne teorije, ki trdi, da posameznik na 
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podlagi vedenja in lastnosti pripada določenemu prevladujočemu tipu. Holland je 

opredelil šest okolij in iz tega izpeljal okoljske tipe – realistični, raziskovalni, 

umetniški, socialni, podjetni ali konvencionalni. Izhajal je iz predpostavke, da je 

mogoče na podlagi anketiranja ugotoviti, kateremu tipu posameznik pripada ter ga 

usmeriti v področje dela, kjer bo imel priložnost uveljaviti svoje lastnosti (tj. znanja, 

spretnosti, vrednote, stališča). Podobno teorijo je oblikoval Parsons (v Cvetko, 2002). 

Parsonsova teorija, t. i. lastnostne in faktorske teorije ima zelo dolgo zgodovino rabe v 

kariernem svetovanju, služila je kot temelj številnim programom zaposlovanja, še 

vedno pa se uporablja pri selekciji kadrov. Teorija izhaja iz predpostavke, da ima 

posameznik edinstvene lastnosti, ki se lahko objektivno merijo ter se vzporejajo z 

zahtevami pri različnih vrstah dela. Parsonsov model upošteva lastnosti, značilnosti 

posameznikov, njihove prednosti in slabosti, značilnosti posameznih delovnih mest ter 

možnosti posameznika za doseganje uspehov na določenem delovnem mestu. Očitek 

teoriji gre predvsem na račun zanemarjanja posameznikovih interesov, vrednot, 

stališč, dosežkov ter osebnostne rasti, njen prispevek pa je predvsem ocenjevalni 

inštrumentarij.    

- Kariera kot potovanje – pojmovanje kariere ne obravnava zgolj kot linearen vzpon, 

temveč upošteva vse možne poti na karierni poti – horizontalno ter vertikalno.  

- Kariera kot družbena in politična institucija – teorija govori v prid vpliva odnosov in 

socialnega kapitala na karierne odločitve in razvoj kariere.   

- Kariera kot vloga.  

- Kariera kot naložba v človeške vire. 

- Kariera kot zgodba.  

 

Iz vidika usmerjenosti v prihodnost je zanimiva t. i. nova kariera, za katero je odgovoren 

posameznik sam in ne organizacija, v kateri je zaposlen, zato tudi ni vezana na delodajalca. 

Merilo uspeha je notranji, ne zunanji uspeh (Turnšek Mikačić in Ovsenik, 2015). Nova 

kariera sovpada s pojavom fleksibilnih oblik zaposlovanja, spremembo mesta 

(vseživljenjskega) učenja, dela in zaposlitve v vrednotnem sistemu posameznika, obenem pa 

od posameznika bolj kot kdaj koli prej, terja odgovornost za lastno dobrobit. Nova kariera 

spreminja relacijo razmerja med delodajalcem in delojemalcem na način, da ju potiska v vse 

bolj enakovreden položaj. Ni več delodajalec tisti, ki delojemalcu narekuje razvoj kariere 

glede na potrebe in cilje delovne organizacije, temveč je delojemalec tisti, ki vsled 
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zaposlitvene negotovosti neprenehoma išče poti do različnih zaposlitvenih priložnosti, 

upoštevajoč tudi svoja pričakovanja in potrebe, in v tem oziru stopa k samoaktualizaciji.   

Turnšek Mikačić in Ovsenik (2015: 44) pišeta: »Vsak posameznik stremi k rasti, k osebnemu 

razvoju. Svoj osebni razvoj vsakdo načrtuje zase. Za dosego zastavljenega cilja rasti si naredi 

tudi načrt, s katerim bo dosegel cilj.« Pri načrtovanju razvoja kariere posameznik upošteva 

tako svoja zanimanja, sposobnosti, veščine, kompetence, kot priložnosti na trgu dela. 

Upoštejavoč oboje, je uspeh kariernega načrta, odvisen od poznavanja samega sebe, svojih 

talentov, sposobnosti, omejitev ter od posameznikovih znanj, veščin vpogleda v poklicne 

možnosti in razmere na trgu dela.  

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v okviru Kariernih središč ter na na spletnih 

straneh Zavoda iskalcem zaposlitve ponuja oboje – možnost pregleda poklicev in razmer na 

trgu dela ter pomoč pri načrtovanju in vodenju kariere s pomočjo e-priročnika »Spleti svojo 

kariero«, zajemajoč ves proces načrtovanja in upravljanja kariere. Načrtovanje kariere je 

nepopoln proces, v kolikor se ne implementira v okviru razvijanja kariere, tj. v realizaciji 

kariernega načrta. Izpeljava tega je lahko odvisna izključno od naporov posameznika ali 

usklajena z delovno organizacijo, v kateri je posameznik zaposlen. V tem primeru govorimo o 

upravljanju kariere, ki ga Schein (1987, v Cvetko, 2002: 49) opredeli kot »dialog med 

posameznikom in organizacijo, v katerem prihaja do procesa medsebojnega usklajevanja 

individualnih kariernih želja s potrebami organizacije.«  

 

Delovno aktivno prebivalstvo je heterogena množica posameznikov z različnimi izhodišči, 

katera je pri presoji teorij kariere in njenega upravljanja potrebno zaobjeti v najširšem 

možnem obsegu. Nespregledljivo dejstvo so skupine prebivalstva, ki so iz vidika možnosti 

zaposljivosti, načrtovanja in upravljanja kariere, marginalizirane. Sem umeščamo osebe brez 

izobrazbe, nizko kvalificirane delavce, dolgotrajno brezposelne (ne glede na spol, starost, 

predhoden zaposlitveni status), nekatere etične skupine, imigrante. Iz te perspektive je videti, 

da je načrtovanje in upravljanje kariere privilegij bolje/višje izobraženih ter bogatejših v oziru 

na socialni kapital, ki praviloma že v izhodišču izhajajo iz ugodnejšega družbeno-

ekonomskega položaja in so v času delovno aktivnega obdobja svojega življenja v večji meri 

deležni možnosti za strokovno rast in razvoj. Izobraževanju marginaliziranih skupin pa, kot 

opozarja Ignjatović (2002), ne gre pripisovati vloge univerzalnega zdravila za izboljšanje 

njihovega položaja, saj ni neposredne vzročno-posledične zveze med investicijo v njihovo 

izobraževanje in usposabljanje ter zaposljivostjo na ustreznih delovnih mestih. Upoštevajoč 
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navedeno, ne preseneča dejstvo, da je koučing našel svoje mesto med vodilnimi kadri in ne 

kot metoda dela z brezposelnimi.  

 

2. Koučing 

 

2.1 Etimologija koučinga 

 

Beseda koučing je, ne glede na teorijo izvora, pomensko vezana na kočijo ali voz. Po eni od 

razlag naj bi beseda »coach« izhajala iz staroveške angleške besede za voz (coche), po drugi 

teoriji naj bi bila prevzeta iz francoskega jezika in naj bi pomenila kočijo (fr. coche). Prvi 

primerek tovrstne kočije naj bi bil izdelan na Madžarskem v kraju Kòcs, iz katerega je 

izpeljano ime za kočijo. Koučing je postal splošno uveljavljen izraz za prevoz ljudi iz kraja v 

kraj (Čeč in Grošelj, 2007; Evered in Selman, 1989, v van Kessel, 2009). Obstajajo še druge 

interpretacije izvora in rabe besede, kot jo razumemo danes, ki pa zgolj utrjujejo bistvo 

metode ‒ »(pri)peljati« osebo iz stanja/točke A do želenega cilja – stanja/točke B. 

 

2.2 Definicija koučinga 

 

Obstaja veliko različnih definicij koučinga, navedli bomo le nekatere. 

 

»Sodelovalen, k rešitvam in rezultatom usmerjen sistematičen proces, v katerem kouč 

pripomore k izboljšanju delovne učinkovitosti, vzpodbuja pridobivanje izkušenj ter vzpodbuja 

klienta k samostojnemu učenju ter osebnostni rasti« (Grant, 2000, v Hawkins in Smith, 2008: 

21).  

 

Po definiciji, ki jo je postavilo združenje International Coach Federation in jo povzemata tudi 

slovenska avtorja, je koučing »trajajoči odnos, ki se osredotoča na klientovo delovanje, 

usmerjeno k uresničevanju njegovih vizij, ciljev in želja. Koučing uporablja proces notranjega 

preiskovanja in osebnega raziskovanja za izgradnjo klientove ravni zavedanja in 

odgovornosti. Klientu zagotavlja strukturo, podporo in povratne informacije. Pomaga mu 

hitreje in lažje določiti ter doseči njegove poklicne in osebne cilje, kot bi bilo mogoče sicer.« 

(Čeč in Grošelj, 2007: 27)  
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Tudi opredelitev Bachkirove, Coxa in Clutterbucka (2009) v svojem bistvu ne odstopa od že 

navedenih definicij. Pri opredelitvi koučinga izhajajo iz predpostavke, da je koučing proces, 

pri katerem gre za načrtovano in strukturirano interakcijo med koučem in klientom, z 

namenom, da klient preko rabe primernih strategij, orodij in tehnik doseže želene in trajnostne 

spremembe, ki se lahko odražajo tudi v koristih za druge deležnike, ne le za klienta. 

 

Pomembna sestavina procesa koučinga, ki je zajeta tudi v že naštetih definicijah, je ciljna 

usmerjenost procesa tako s strani kouča, ki je odgovoren za proces, njegovo načrtnost in 

strukturo, kot s strani klienta, ki je odgovoren za opredelitev cilja ali ciljev tega procesa. 

Navedeno je formalizirano skozi dogovor o sodelovanju med koučem in klientom. V kolikor 

gre za tripartiten dogovor med organizacijo, zaposlenim in koučem, so klientovi cilji posredno 

tudi cilji organizacije, zato se pričakovani učinki koučinga dotikajo koristi za organizacijo. 

Temeljna predpostavka pa je klientova zmožnost in pripravljenost na samospoznavanje ter 

pripravljenost preseči samega sebe. 

 

Formulo, kako doseči učinkovitost, je postavil Tim Gallwey, ki govori o umetnosti 

ustvarjanja okoliščin (Gallwey, 2002, v van Kessel, 2009).  

 

p = P – i 

  

»p« predstavlja uspešnost in dosežke (angl. Performance). 

»P« predstavlja sposobnosti (angl. Potencials). 

»i« pa se nanaša na notranje in zunanje motnje (angl. Interferences). 

 

Formula pove, da se posameznikova učinkovitost poveča, v kolikor odkriva svoje skrite ter 

povečuje že znane sposobnosti in zmožnosti ter hkrati zmanjšuje ovire. Formula je skladna s 

konceptom perspektive moči, o katerem govori Saleebey: »Praksa, ki temelji na perspektivi 

moči, pomeni, da bo vse, kar delaš, na nek način utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, 

olepšati, raziskati in izkoristiti klientovo moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže svoje cilje, 

uresniči svoje sanje in razbije okove oviranosti in nesreč … Formula je preprosta: mobiliziraj 

klientovo moč (talente, znanja, sposobnosti, vire) s ciljem, da podpreš njihova prizadevanja, 

da dosežejo svoje cilje in vizije in klienti bodo imeli boljšo kvaliteto življenja, tako, ki bo v 

skladu z njihovimi koncepti kvalitete« (Saleebey v Čačinovič Vogrinčič, 2000: 84).  
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Temeljna načela koučinga, kot jih opredelijo različni avtorji (Čeč in Grošelj, 2007; Hawkins 

in Smith, 2008; Grant, 2001, v van Kessel, 2009), so: 

- odnos, ki ga opredeljuje vzajemno spoštovanje, zaupanje, odprt komunikacijski 

prostor, 

- pragmatičnost,  

- usmerjenost in osredotočenost k praktičnim rezultatom pred teoretičnimi konstrukti,  

- obojestranskost učne izkušnje, v odnosu se učita oba udeležena,  

- izhajanje iz realnega stanja, upoštevanje klientove trenutne situacije in potreb, virov, 

- različni pristopi k različnim klientom.  

 

Kouč v procesu izhaja iz enega ali kombinacije več različnih pristopov. Razlike izhajajo iz 

teoretičnih podstati, običajno različnih teoretskih šol psihologije – humanistične, vedenjsko-

kognitivne, pozitivne, sistemske, transakcijske, gestalt itd. Po De Haanu (2008, v Yates, 2014) 

kouči delujejo na polju štirih dimenzij – soočanja, raziskovanja, podpore ali usmerjanja.   

 

Za humanistični pristop je značilno, da se kouč giblje med dimenzijo raziskovanja in podpore. 

Cilj takšnega pristopa je pomagati klientu k samoizpolnitvi v smislu, da bo razumel in sprejel 

samega sebe, poznal svoje cilje in poti za dosego. Osnovna misel, iz katere izhaja ta pristop 

je, da posameznik sam najbolj ve, kaj je zanj dobro, zakaj se je odločil, kot se je, ter v največji 

meri sam sprejme odgovornost za posledice te odločitve. Za kouča to pomeni, da v procesu 

klientu ne vsiljuje idej, predlogov, odločitev.  

Druga misel, na kateri temelji humanistični pristop, pa je, da je človek biološko naravnan k 

samoaktualizaciji – k razvoju na vseh področjih življenja, četudi se temu ne zdi vedno tako. 

Tendenco ovirajo manko samozavedanja, različni strahovi, manko priložnosti, objektivne 

okoliščine.  

 

Humanistični pristop omenjamo tudi zato, ker v svojem teoretičnem izhodišču, ki ga je 

postavil Rogers (1957, v Yates 2014), poudarja pet pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se 

lahko zgodi sprememba pri klientu in so predpogoj tudi za uspešen koučing. Prvi pogoj je, da 

sta osebi v psihološkem stiku, da med njima teče komunikacija. Drugi pogoj je, da klient čuti 

neskladje med trenutnim in želenim, idealnim stanjem, klient mora imeti motiv zaradi 

katerega se je vključil v proces koučinga. Tretji pogoj je, da je kouč v procesu s klientom 

pristen, vključen »tu in zdaj«. Četrti pogoj je, da kouč pozitivno in brezpogojno upošteva 

klienta. Ta pogoj predstavlja jedro humanističnega pristopa. Ne glede na vse okoliščine in 



11 

 

klientova dotedanja ravnanja kouč verjame, da je klient kot človek dober. Zadnji pogoj je, da 

je kouč empatičen do klientovega referenčnega okvirja, kar se odraža na njegovi komunikaciji 

s klientom. 

 

Humanistični pristop je v koučingu prisoten na več mestih (Yates, 2014; Cox in Jackson, 

2014). Eno je tek procesa koučinga. Proces je povsem prilagojen potrebam in ciljem klienta, 

ki s pomočjo kouča sam opredeli vsebine (posameznega srečanja ter procesa v celoti), določi 

cilje, kazalnike napredka in poti za dosego le-teh. Takšen pristop v praksi na primer omogoča 

t. i. model GROW, ki smo ga tudi sami uporabili pri delu z brezposelnimi in bo predstavljen v 

nadaljevanju. Vloga kouča je, da klientu pomaga odstraniti ovire, predvsem pa, da ga »vrne k 

samemu sebi«. Za to so potrebne veščine. Kouč naj bi imel razvito veščino poslušanja na več 

nivojih, od poslušanja kot takega, do poslušanja z namenom reflektiranja in parafrazirjanja, 

sočutnega poslušanja ter celovitega poslušanja, ko kouč zaobjame odtenke klientovega 

pripovedovanja, zajemajoč verbalno in neverbalno komunikacijo. Yates (2014) kot 

pomembno koučevo veščino izpostavi tudi zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja tišine. 

Tišina klientu omogoča slišati samega sebe, medtem ko povzemanje klientu pomaga 

nadaljevati, ko pripoved usahne, preden jo pripelje k zaključku, hkrati pa vzpodbuja k 

nadaljnjemu razmišljanju. Pomaga tudi uokviriti miselni tok, ko je pripoved kompleksna in 

razvejana. Eno najpomembnejših koučevih orodij pa je spraševanje, gradnik odnosa med 

koučem in klientom.  

 

2.3 Vrste koučinga 

 

Avtorji so opredelili več vrst koučinga, vseh zaradi neobrzdanega razrasta področij rabe 

koučinga ni mogoče zajeti. Van Kessel (2010) navaja ciljni koučing, koučing za dajanje 

povratnih informacij, vsebinski koučing, koučing usmerjen v veščine, koučing namenjen 

globljemu razvoju, intenzivni koučing. Vse bolj se področje rabe koučinga prepleta s 

psihološkimi in terapevtskimi šolami, četudi pri koučingu izhajamo iz predpostavke, da klient 

nima težjih psihičnih problemov (Bluckert, 2005, v van Kessel, 2010). Vsaka od vrst ima 

svoje lastnosti in značilnosti v oziru na rabo pripomočkov, metod in strategij, obseg trajanja, 

formalizacijo dogovora o sodelovanju. 
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Ločimo individualni koučing, skupinski koučing, timski koučing, kolegialni/vrstniški 

koučing, organizacijski koučing, z ozirom na izvedbo pa osebni, telefonski, spletni (preko 

spletnih klepetalnic ali preko e-pošte) oziroma preko video konferenc.   

 

Hawkins in Smith (2006) glede na cilj koučinga razločujeta štiri vrste – koučing, usmerjen k 

razvoju veščin, koučing. usmerjen k doseganju (večje) učinkovitosti, koučing, usmerjen k 

razvoju, ter koučing, usmerjen k preobrazbi.  

  

Področij rabe koučinga je nešteto, poleg že uveljavljenega koučinga na področju športa, 

izobraževanja, koučinga na delovnem mestu, koučinga zdravja idr. je za potrebe te naloge 

najbolj zanimiv karierni koučing.  

 

2.3.1 Karierni koučing nasproti kariernemu svetovanju 

 

Hazen in Steckler (2009) opredelita karierni koučing v odnosu do upravljanja kariere. Kot 

smo že zapisali, upravljanje kariere zajema realizacijo kariernega načrta, temelječega na 

poznavanju sebe, poklica ter razmer na trgu dela. Po njuni opredelitvi je naloga kariernega 

kouča z rabo ustreznih komunikacijskih veščin in strategij pripomoči h klientovemu (še) 

boljšemu upravljanju kariere, upoštevajoč njegova karierna sidra, njegovo okolje ter razmere 

na trgu dela. Cilj kariernega koučinga je povečati klientovo čuječnost pri upravljanju z lastno 

kariero. Naloga kouča v kariernem koučingu je pripraviti klienta na vstop in nastop na trgu 

dela. Kot možna izhodišča rabe kariernega koučinga avtorja opredelita poklicno orientacijo 

(odločanje za poklic, delo), načrtovanje in razvoj kariere (horizontalno, vertikalno), (ponovni) 

vstop na trg dela (iskanje službe), zaključevanje delovne kariere. Pri tem navajata dva pristopa 

h kareirnem koučingu, izhajajoč iz klientovih potreb. Prvi pristop bi lahko imenovali »načrtuj 

in izvedi«, drugi pa »preizkušaj in se uči«. Če je izhodišče pristopa »načrtuj in izvedi« 

analiza, ki ji sledi izvedba, je izhodišče drugega izvedba, ki ji sledi analiza. Prvi pristop izhaja 

iz predpostavke, da je posameznikovo jedro dosledno ali celo nespremenljivo in sovpada s 

Hollandovo teorijo (v Turnšek Mikačić in Ovsenik, 2015), da vsakemu posamezniku 

odgovarja določeno okolje, v katerem lahko pridejo do izraza njegovo znanje, sposobnosti, 

stališča, vrednote, in ki ga je potrebno na podlagi introspekcije in ocenjevanja odkriti. Takšen 

pristop ima prednost tedaj, ko klient išče novo zaposlitev na enakem ali podobnem področju 

dela, kot ga je že opravljal. Drugi pa izhaja iz izhodišča, da ima posameznik več že obstoječih 

ali želenih jazov, ki jih raziskuje tekom delovne kariere ali življenja, pri čemer se izmenjujeta 
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konkretna izkušnja z refleksijo, in je primeren za kliente, ki v določeni fazi delovne kariere 

iščejo nove izzive ali preobrate.  

 

Van Kessel (2010: 20) opredeli razliko med delovnim in kariernim koučingom. Za delovni 

koučing šteje aktivnosti, »namenjene pomoči potrebnim skupinam ljudi, da bi dobili in 

obdržali delo, kar je podobno kot karierni koučing za tiste z ugodnejšim položajem.« Kot 

navaja Gowan (2014), koučing brezposelnim pomaga k ohranitvi ali dvigu motivacije za 

iskanje službe, omogoča boljše možnosti za hitrejšo (ponovno) zaposlitev, poveča pa tudi 

samoučinkovitost brezposelne osebe v procesu iskanja zaposlitve.  

 

Karierni koučing, tako Yates (2014), Chung, Gfroercr in Coleman (2003) zajema poznavanje 

konceptov kariernega svetovanja, organizacijskega svetovanja ter razvoja posameznika. 

 

V primerjavi s kariernim koučingom, ki je relativno mlada in še ne dobro raziskana 

disciplina1, ima daljšo tradicijo karierno svetovanje ali vodenje. Temeljna razlika je v pristopu 

do klietna ter v načinu dela. Izpeljano iz navedenega bi dodali domnevo, da so tudi 

pričakovanja klientov, vključenih v koučing, drugačna od tistih, vključenih v svetovanje. To 

potrjuje tudi Yates (2014), ki navaja, da bodo koučing, pred kariernim svetovanjem, izbrali 

klienti, ki pričakujejo pozitivno, akcijsko naravnano in na prihodnost usmerjeno interakcijo s 

koučem.  

 

Karierni koučing in karierno svetovanje ne razmejujejo le temeljna načela koučinga, temveč 

že epistemologija. Po objektivistični epistemologiji posameznik v svetu zgolj odkriva 

zakonitosti – sistem razstavlja, analizira, predvideva njegovo delovanje, sam pa v svetu ni 

udeležen, ostaja zunaj njega – objektiven. Za uporabo ocenjevalnih orodij, kot so različni 

testi, vprašalniki itd., značilnih za karierno svetovanje, Anderson (1999) karikirano povzame, 

da s pomočjo testov »pravi Jaz« pride kar iz tiskalnika. Pogoj za pravilno rabo in 

interpretacijo teh vprašalnikov je potrebna formalna izobrazba, kar za delo kouča, kot 

navajajo Chung, Gfroercr in Coleman (2003), ni pogoj. Formalna izobrazba kariernega 

svetovalca sicer nudi širši nabor orodij, tudi orodja, namenjena izključni rabi psihologov, po 

drugi strani pa je karierni kouč manj omejen pri delu s klientom, v primerjavi s kariernim 

svetovalcem, saj se s klientom lahko sreča na njegovem domu, delovnem mestu, komunicira 

                                                 
1 O maloštevilnih raziskavah učinkov kareirnega koučinga poročajo Chung, Gfroercr in Coleman  (2003), Yates 

(2014), Ellinger in Kim (2014).  
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preko telefona ali interneta. Koučing daje prednost rezultatom pred teoretičnimi konstrukti, 

katerih sicer ne zanika, temveč se jih vešče poslužuje, upoštevajoč načelo pragmatizma in 

prilagajanja pristopov k različnim klientom. Kouč se postavi na stališče, da je vsak 

posameznik individuum in zato ni enakega pristopa, enakega dobrega pristopa k vsem 

klientom, ker vsak v odnos prinaša svojo »resničnost«, svojo zgodovino, svoja pričakovanja 

glede želenega rezultata in vsakokratna interakcija kouča s klientom je zato enkratna in 

neponovljiva. Še bolj pomemben pa se nam zdi poudarek na klientovi odgovornost, ki kouča 

razbremenjuje pozicije »nad klientom« ‒ pozicije objektivističnega gledanja, ki zapoveduje, 

predpisuje. Kouč je odgovoren za proces, oba sta odgovorna za cilje tega procesa.  

Razlika je tudi v tem, da je koučing naravnan k reševanju trenutnih težav, pri tem pa se ne 

poglablja v raziskovanje preteklosti in razumevanje vzvodov, ki so pripeljali do trenutnega 

stanja (Hawkins in Smith, 2006; Ellinger in Kim, 2014). V skladu z načelom trenutnega stanja 

in realnih potreb je usmerjen izključno v prihodnost.  

 

Karierni koučing pomeni predvsem implementacijo teorij dela, kariere, razvoja človeških 

virov v koučing prakso. Osredotoča se lahko na izboljšanje veščin, delovnega nastopa, 

kariernega razvoja ali celo na preobrazbo. Primeren je tako za zaposlene, kot za brezposelne, 

ki vstopajo na trg dela.  Za razliko od kariernega svetovanja je karierni koučing usmerjen v 

dosego bolj specifičnih ciljev, v pristopu se prilagaja potrebam klienta. Klienta postavlja na 

drugačno, bolj enakovredno pozicijo v primerjavi s kariernim svetovanjem. Klient je 

odgovoren za vsebine, kouč za proces. Upoštevajoč razvoj t. i. nove kariere in njenih 

značilnosti lahko domnevamo, da bo v prihodnje karierno svetovanje nadomestil karierni 

koučing.  

 

2.4 Model GROW 

 

Obstaja več modelov koučinga, med katerimi je model GROW le eden izmed bolj 

uporabljenih. Kot navaja Yates (2014), verjetno zaradi preprostosti. Razvoj modela 

pripisujejo Whitmoru (Yates, 2014; Hawkins in Smith, 2006). Značilnost modela je 

zagotavljanje strukture vsakokratnega srečanja, znotraj katere klient postavi cilje, opredeli in 

razišče trenutno situacijo, zastavi strategijo doseganja ciljev v obliki jasnega akcijskega 

načrta. Model omogoča vodenje klienta skozi vse faze modela, ki z vsakokratnim 

ponavljanjem prehajanja skozi faze postaja vse bolj samoučinkovit.  
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Ime je akronim. G označuje »goal« ‒ cilj, R označuje »reality« ‒ resničnost; preverjanje in 

raziskovanje trenutne situacije, O označuje »options« ‒ možnosti; strategije, poti do cilja, W 

označuje »what/when, by who, will«, torej kdaj, kdo ter voljo, motivacijo za načrtovane 

akcije.  

 

Koučing se začne z odločitvijo klienta za spremembo. Proces koučinga ne more biti uspešen, 

če klient ni motiviran za spremembo. V tej predfazi se kouč in klient spoznata skozi 

raziskovanje klientovih močnih in šibkih področij. 

Kouč (še) ne ve, kaj klientu manjka, kaj je njegov problem. Klient ima možnost podati 

povratno informacijo kouču glede različnih aspektov njegovega življenja, stališč do koučinga 

ter o področjih, na katerih bi rad izboljšal svojo učinkovitost, dosegel spremembe. Pomembna 

je njuna medsebojna iskrenost v izražanju mnenj, stanj, stališč, predsodkov. Kouč in klient se 

medsebojno dogovarjata o skupnih interpretacijah, obenem pa drug drugemu puščata prostor 

za raznolikost. Pomembno je, da je kouč v enaki meri udeležen v procesu kot klient.  

 

Prva faza je postavljanje ciljev. Kouč v tej fazi skupaj s klientom odkriva ovire (vzorce 

mišljenja, čustvovanja, vedenja – zavedanje obremenjenosti z bremenom preteklosti), ki v 

danem trenutku otežujejo oz. onemogočajo doseganje ciljev ter moči, ki lahko prispevajo k 

spremembi v smeri izboljšanja stanja na določenem področju. Naloga kouča je pomagati 

klientu »videti, da ne vidi«  (von Foerster, 1979). Ko se zgodi uvid, poti nazaj (skoraj gotovo) 

ni. Sledi vzpodbuda klienta k zastavljanju ciljev, ki naj bi bili čim bolj SMART – torej 

specifični, merljivi, dosegljivi, realistični in časovno opredeljeni. Pomembno je, da imata oba 

udeleženca jasno predstavo o cilju ali ciljih.  

Četudi ima klient predstavo, kakšen cilj želi doseči v okviru procesa koučinga, se cilji 

zastavijo za vsako srečanje posebej. Kouč in klient postopoma prehajata od splošnega k 

specifičnemu ter si prizadevata oblikovati specifične cilje ter strategijo doseganja le-teh. 

Skupaj postavita končni cilj, vmes pa procesne cilje (pomembnost majhnih sprememb), ki 

pripomorejo k dosegu končnega cilja, saj sicer le-ta ostane zgolj na ravni želje. Majhne 

spremembe krepijo klientove moči. Splošni, časovno bolj oddaljen cilj se razdrobi na manjše, 

bolj specifične cilje.  

 

Druga faza je preverjanje trenutne situacije. Da bi si kouč pridobil čim bolj realno sliko o 

problemski situaciji, ki jo želi klient preseči, mora pustiti klientu prostor za misli ter jim 

obenem pozorno slediti ter jih povezovati z obravnavano problematiko. Kouč klienta posluša, 
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mu pomaga sprejeti stanje »tu in zdaj«, obenem pa skupaj s klientom raziskuje situacijo. 

Uporablja raziskovalna vprašanja, parafrazira, povzema, reflektira. Kouč, odgovoren za 

proces, poskrbi, da se klient premakne v naslednjo fazo – to je faza iskanja možnosti, 

priložnosti, poti k cilju. Prehod je možen le ob pogoju, da klient uvidi, da ga kouč ne vrednoti 

ter mu ne predstavlja grožnje. Ta faza se lahko deli na dva dela, v prvem gre za ustvarjanje 

čim širšega nabora možnosti, v drugem pa za oženje nabora z namenom izbrati tiste, ki so 

dosegljive, uresničljive ali v praski delujoče.  

 

Tretja faza je faza konkretizacije načrtovanega. V tej fazi kouč pomaga klientu zastaviti dobro 

opredeljene korake proti cilju. Jasen načrt deluje motivacijsko na klienta in je temeljna 

sestavina procesa koučinga. Iz teorije postavljanja ciljev izhaja trditev, da bo cilj bolj verjetno 

dosežen, če bo realističen in obenem predstavljal izziv za klienta. Prenizko zastavljeni cilji 

delujejo demotivacijsko, enako velja za previsoko zastavljene cilje. Kljub temu da cilji 

pripadajo klientu, je kouč odgovoren za proces, njegova vloga je pomagati klientu, da 

izoblikuje načrt, katerega udejanjanje bo imelo pozitiven vpliv na motivacijo, klientova 

prepričanja o samem sebi, (z)možnostih za spremembo ter opredelitev učinkov koučinga.     

 

Četrta faza je vrednotenje. Vrednotenje je nenehen proces. Vsako koučing srečanje se prične z 

vrednotenjem klientovega napredka v obdobju med enim in drugim srečanjem. 

Samoocenjevanje kouča in klienta oba spodbuja k nenehnemu prespraševanju, interpretiranju, 

izumljanju. Oba udeleženca nenehno preverjata ali še vedno krmarita v pravi smeri in proti 

istemu cilju, obenem pa vrednotenje daje procesu »življenje« ‒ koučing ni le serija srečanj, 

katero bi kouč in klient zastavila enkrat za vselej, od srečanja do zadnjega srečanja, ampak 

omogoča nenehno prilagajanje konkretnim potrebam, situacijam, vsako srečanje je »tu in 

zdaj«. 

 

Proces koučinga se bliža koncu, ko se prične upad intenzivnosti spremembe, klient utrdi 

pridobljene veščine in jih uspešno prenese v prakso. Interes za prizadevno delo na srečanjih se 

zmanjša. Klientu zmanjka idej, na katerih področjih bi še želel delati ali izraža zadovoljstvo z 

doseženim stanjem. 

 

Nekatera od načel in značilnosti koučinga bi lahko veljali tudi za mentorstvo, vendar med 

mentorstvom in koučingom obstajajo tudi bistvene razlike, ki bodo predstavljene v poglavju o 

mentorstvu.  
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3. Mentorstvo 

 

Mentorstvo, ki se je po definiciji Hawkinsa in Smitha (2006) uveljavilo kot vodenje mlajše in 

manj izkušene osebe s strani starejše, izkušenejše, ima podlago v grški legendi o Mentorju, 

kateremu je prijatelj Odisej zaupal sina Telemaha v skrb in vzgojo za časa njegove odsotnosti. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pod pojmom mentor navaja »kdor z nasveti, 

pojasnili usmerja, vodi mladega, neizkušenega človeka; vodja, svetovalec«, mentorstvo pa kot 

»usmerjanje, vodenje mladega, neizkušenega človeka z nasveti, pojasnili, vodstvo«.  

 

Garvey (2014) mentorstvo opredeli kot odnos med dvema posameznikoma, vzpostavljen z 

namenom razvoja in učenja. Nov vidik k opredelitvi mentorstva doda Kranjčec, povzemajoč 

po Kramovi (1998, v Kranjčec, 2005). Poleg razvoja spretnosti in kompetenc se v procesu 

mentorstva razvija tudi samospoštovanje.   

Še nekoliko bolj razširjeno definicijo mentorstva poda French (2007: 25). V svojo definicijo 

mentorstva vključi element prostovoljnosti ter enakovrednosti, mentorstvo pa definira kot 

»razmerje med dvema osebama, v katerem nobena ne sodi druge in v katerem mentor 

prostovoljno nameni svoj čas za podporo in spodbujanje drugega.« 

 

Vsak odnos z namenom razvoja in učenja pa še ni mentorstvo. Temeljne značilnosti 

mentorstva, kot jih navaja French (2007), so rednost srečanj mentorja in mentoriranca, 

obojestranskost učne izkušnje, prostovoljnost in neformalnost, organiziranost razmerja 

(udeleženca procesa sta medsebojno izbrana), obstoj koordinatorja kot povezovalnega člena in 

nosilca podpornih storitev, dogovor med mentorjem in mentorirancem, časovna omejenost, 

poudarek na potrebah mentoriranca, mesebojno učenje, delitev moči. 

 

Mentorstvo naj bi temeljilo na kvalitetah, kot je zaupanje, pripadnost in emocionalna 

zavezanost, uspešna mentorstva pa temeljijo na medsebojni naklonjenosti in neredko 

prerastejo v prijateljstvo. Stališče, da je mentorstvo bolj oseben proces, zagovarjata tudi 

Lussier in Achua (2001, v Kranjčec, 2005). Garvey (2014) ravno v emocionalnem vidiku 

odnosa med udeležencema vidi razliko med mentorstvom in koučingom. Za razliko od 

Garveya in drugih avtorjev pa Pavel Rapuš (2007), povzemajoč navedbe Cullenove, 

mentorstva ne povezuje nujno z razvojem osebnega odnosa med udeležencema. Avtorica 
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zagovarja stališče, da je načelo vzajemnosti tisto, »ki bistveno opredeli in loči mentorstvo od 

sorodnih oblik delovnih in sodelovalnih odnosov« (Pavel Rapuš, 2007: 15).  

 

Več avtorjev poudarja potrebe mentoriranca ter cilje mentorstva (Hawkins in Smith, 2006; 

Pavel Rapuš, 2007; Garvey, 2014). Izhajajoč iz navedenih opredelitev mentorstva je cilj 

mentorstva usposobiti mentoriranca za delo, kariero, življenje. Garveyevo trditev, da se 

mentorstvo vzpostavi ob prehodu mentoriranca na njemu še neznano področje (dela, 

upokojitve, podjetništva), vidimo v luči razvojno-kontekstualnega pristopa, kjer se mentorstvo 

pojmuje »kot dinamični recipročni odnos, npr. v delovnem okolju, med izkušenim 

posameznikom na nekem delovnem področju in posameznikom, ki se v delo šele uvaja. V tem 

kontekstu je za začetnika mentorski odnos usmerjenost k doseganju neke vrste identitetne 

transformacije, v procesu mentorstva tako prehaja iz položaja nerazumevanja v položaj 

razumevanja, v katerem osvoji nova znanja, ki mu nato omogočajo samousmerjanje v 

nadaljnji poklicni in delovni karieri« (Pavel Rapuš, 2007: 15). Navedeno je skladno z 

razdelitvijo funkcij mentorskega odnosa, katere je na podlagi raziskav mentorstva v 

organizacijskem okolju opredelila Kramova (v Kranjčec, 2005). Funkcije mentorstva je 

razdelila na karierne ter psihosocialne. V oziru na karierno funkcijo mentor vzpodbuja 

mentorirančevo napredovanje v organizaciji, promovira njegove interese, bogati njegov 

socialni kapital, ga usposablja za delo. V tem kontekstu so mentorji po Murryevi (v Cvetko, 

2002) predvsem ugledni posamezniki, ki mentorirancu prinašajo nove prednosti v kariernem 

razvoju. V preteklih obdobjih slovenske družbe, ko je bila stopnja brezposelnosti, kot 

posledica regulacije trga dela s strani države nizka, je bil učitelj ‒ mentor ob zaključku šolanja 

tisti, ki je absolventu pomagal pri zaposlitvi v določeni organizaciji. V tem oziru je dejansko 

opravljal funkcijo mentorja.   

Psihosocialna funkcija mentorstva pa je usmerjena v razvijanje in utrjevanje občutka 

kompetentnosti, učinkovitosti v profesionalni vlogi ter v oblikovanje identitete. Uspeh 

mentorstva je odvisen od več dejavnikov, eden od teh so prav gotovo mentorjeve zmožnosti in 

sposobnosti. Cvetko (2002) našteva spretnosti, ki jih morajo mentorji obvladati. Sem umešča 

interpersonalne spretnosti, komunikacijske spretnosti, spretnosti vodenja poslovne spretnosti, 

spretnost reševanja problemov. Dodali bi še spretnost dajanja povratnih informacij ter 

motivacijske spretnosti. 

 

Deloma smo se že dotaknili razmejitve mentorstva na formalno in neformalno (Pavel Rapuš, 

2007; Hawkins in Smith, 2006; Garvey, 2014). Formalne oblike mentorstva praviloma 
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potekajo v organizacijskem okolju in jih povezujemo z birokratizacijo vlog udeležencev ter 

vsebin mentorstva, prostovoljnost vključitve v mentorski proces je pod vprašajem. V Sloveniji 

kot primer formalnega mentorstva navajamo pripravništvo, ki v nekaterih primerih zahteva 

izpolnjevanje določenih formalnih (pred)pogojev, na strani mentorja npr. imenovanje v naziv, 

formalizacijo vsebin, vodenje evidenc, od pripravnika pa najmanj vodenje pripravniškega 

dnevnika in lahko tudi zaključno nalogo, kjer je opravljeno pripravništvo pogoj za 

polnopravni vstop na neko področje dela. Na slabosti takšnega modela mentorstva kažejo 

raziskave, ki jih navaja Yukl (2002, v Kranjčec, 2005). Birokratizacijo formalnega mentorstva  

povezuje s konflikti in pomanjkanjem mentorske predanosti. Ocenjuje se, da bi se uspešnost 

formalnih mentorskih programov verjetno povečala s prostovoljnim sodelovanjem, z 

mentorjevo možnostjo, da sodeluje pri izbiti kandidata, pojasnjevanjem ugodnosti in težav ter 

z razjasnitvijo vlog ter pričakovanj obeh udeležencev. Za razliko od formalnega mentorstva, 

ki predpostavlja določene postopke (npr. izbira mentorjev, kandidatov itd.), se neformalno 

mentorstvo vzpostavi prostovoljno, spontano. Zanimiva je ugotovitev, da v delovni 

organizaciji mentorstvo poteka tudi, če ni formalizirano in eksplicitno. Garvey (2014) to 

utemeljuje na podlagi Eriksonove teorije, po kateri posameznik teži k temu, da »pusti odtis« 

za naslednjo generacijo, navedeno pa bi lahko pogledali tudi iz perspektive težnje po ohranitvi 

organizacijske kulture. 

 

Iz literature s področja razvijanja delovne kariere in človeških virov, pa tudi ukrepov s 

področja dviga zaposljivosti lahko povzamemo, da mentorstvo povezujejo izključno s 

potrebami dela – na strani zaposlenega in delovne organizacije. Tako tudi Deržanič (2014: 

13), ki pravi: »Mentorstvo je odnos, ki se od drugih osebnih odnosov loči po tem, da je 

vgrajen v kontekst kariere.« Kot vidimo, ima v organizacijskem kontekstu mentorstvo 

podporne učinke, negativni vidik, ki je manj v ospredju, pa je povezovanje mentorstva z 

nepotizmom (Garvey, 2014).  

Vendar mentorstvo ni nujno vezano na organizacijo in delovni proces. Neformalne oblike 

mentorstva so se razvile tudi v drugih okoljih, manj neposredno povezanih z delom, 

zaposlitvijo ali karierim razvojem ter bolj s konceptom vseživljenjskega učenja, npr. študijski 

krožki ali mentorstvo prostovoljcem, poznamo tudi mentorstvo brezdomcem. Žalec (2007) 

navaja, da postaja mentorstvo oblika učenja, ki je primerna za vrsto različnih specifičnih 

potreb posameznikov po učenju, ki niso več nujno povezane s poklicem, temveč se  nanašajo 

na različne vloge v posameznikovem življenju, npr. državljan, starš, zakonec, 

naravovarstvenik in tako naprej. Kot posebej pomembne oblike mentorstva  izpostavi 
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porajajoča se mentorstva na področju animiranja in vključevanja ranljivih skupin v družbo. Z 

izrazom ranljive skupine označujemo skupine, pri katerih se pojavljajo različne prikrajšanosti, 

kot so materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska ipd., ter so v 

dostopu do pomembnih virov v izrazito neugodnem položaju. (Čuček Trifkovič, 2014). V to 

skupino sodijo tudi brezposelne osebe.  

 

4. Primerjava koučinga in mentorstva 

 

Med koučingom in mentorstvom je na podlagi navedenega mogoče opaziti podobnosti in 

razlike.  

 

Podobnosti so izhajanje iz potreb klienta/mentoriranca, prostovoljnost udeležbe, poudarek na 

odnosu, obojestransko učenje, strukturiranost, časovna omejenost, veščine kouča/mentorja, 

dogovor o sodelovanju. Niti kouč niti mentor praviloma nista formalno izobražena za 

opravljanje funkcij, imata pa določena znanja, ki jima to početje omogočajo. V obeh primerih 

je poudarek na opolnomočenju udeležencev. Kot velja za koučing, je tudi pri mentorstvu 

poudarek na prihodnosti. Oba procesa sta akcijsko naravnana. Ko je govora o mentorstvu z 

brezposelnimi osebami z namenom uspešnega nastopa na trgu dela, tako kot za karierni 

koučing velja, da mora mentor posedovati določena teoretična znanja s področja dela, kariere, 

razvoja posameznika. Za obe področji delovanja lahko trdimo, da sta v razrastu, četudi ima 

mentorstvo daljšo zgodovino, skozi vzpostavitev in delovanje zvez ter etične kodekse pa je 

mogoče zaslediti poskuse regulacije področij.  

 

Nekatere razlike med koučingom in mentorstvom smo že omenili. Pomembna razlika, ki 

izhaja že iz same opredelitve mentorstva je prenos znanja in izkušenj, lahko pa tudi stališč in 

vrednot z mentorja na mentoriranega. Četudi je srž mentorstva odnos, je le-ta v osnovi 

hierarhičen, saj že definicija, povzeta po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, vzpostavlja 

razmerje med bolj in manj izkušenim posameznikom. Pomembna razlika je tudi v strukturi 

procesa. Četudi se v obeh procesih izhaja iz potreb udeleženca, je vnaprej znano, katera 

znanja, veščine, kompetence naj bi mentoriranec pridobil tekom mentorstva. Gre za znanja, 

veščine in kompetence, ki jih narekuje delovno okolje in vsebina dela, ne individualne potrebe 

mentoriranca. Lahko bi rekli, da je vsebina do neke mere »predpisana« za oba. To od 

mentorja za razliko od kouča zahteva, da jih tudi sam poseduje, proces poteka mentorstva pa 

je v načrtovanju podvržen sledenju zastavljenim vsebinam skozi ves proces. Organizacija 
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učenja je neločljivo povezana z didaktiko učnega procesa. Mentor ima za razliko od kouča na 

voljo več didaktičnih pristopov, to pa mentorirancu dopušča več pasivnosti v primerjavi s 

klientom, vključenim v koučing. Vsaj v začetnih fazah mentoriranec nastopa bolj kot 

sprejemnik vsebin, pusti se uvajati in šele sčasoma postane aktivnejši in avtonomnejši.  

Razlika je tudi v plačilu za delo. Nikjer nismo zasledili, da bi bilo mentorstvo izrecno 

opredeljeno kot častno, vendar se podrazumeva, da mentor za svoje delo praviloma ni plačan, 

dopuščamo pa možnost nagrade. Izjema so formalizirana in sistematizirana mentorstva, npr. 

mentor v programih Projektnega učenja za mlade, mentor v programih Vseživljenjske 

karierne orientacije itd. Za kouča velja ravno obratno. Za svoje delo prejema plačilo.  

 

Razlike med metodama po našem prepričanju vplivajo tudi na kriterij primernosti rabe. Obe 

metodi izhajata iz potreb udeležencev, vendar je vloga klienta v koučingu drugačna od vloge 

mentoriranca. Izhajajoč iz temeljne predpostavke koučinga, ki pravi, da je klient odgovoren za 

vsebino in cilje procesa, lahko verjetno zaključimo, da klient poseduje določene lastnosti, kot 

je inteligentnost, intelektualna odprtost, zmožnost introspekcije, sposobnost verbalizacije, 

odsotnost miselnih napak (Yates, 2014), osebnostnih motenj ter akutnih bolezenskih stanj 

(npr. psihiatrične bolezni). Temeljni predpogoj za vključitev v koučing je potreba  klienta po 

preseganju trenutnega stanja, ki mora biti dovolj močno izražena, da se je klient pripravljen 

vključiti v proces in se zavezati k aktivni udeležbi. Četudi klient čuti potrebo po spremembi, 

pa so včasih okoliščine tiste, ki od posameznika terjajo osredotočenost na druga področja 

življenja. Oviranost na strani klienta so lahko tudi manki specifičnih znanj ali veščin, 

potrebnih za dosego cilja in je usvojitev le-teh predpogoj za uspešen koučing. Pred začetkom 

procesa koučinga je treba temeljito preveriti klientove potrebe in pričakovanja, saj se lahko 

izkaže, da potrebuje druge oblike pomoči – terapijo, svetovanje, vodenje ali mentorstvo. Zato 

je toliko bolj pomembno prepoznati omejitve koučinga ter dopustiti drugim strokovnjakom 

pomagati posamezniku preseči določeno oviranost, preden lahko vstopi v proces koučinga.   

  

Mentorstvo se v praksi kaže kot primerna metoda dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, tudi 

tistimi z določenimi oviranostmi (npr. z motnjami v duševnem zdravju in/ali odvisnostmi, 

motnjami v duševnem razvoju itd.) ali težavami na drugih področjih življenja. Razlogov je po 

našem mišljenju več. Eno je bolj ohlapen časovni okvir srečanj, katerega je v večji meri 

možno prilagoditi potrebam mentoriranca, pri čemer časovni razmaki med srečanji lahko 

različno variirajo. Posledično lahko mentorstvo traja bistveno dlje od procesa koučinga, 

tempo je prilagojen zmožnostim mentoriranca. Odgovornost za vsebino in proces ni 



22 

 

enakovredno porazdeljena na oba udeleženca, temveč je, vsaj sprva, večja na strani mentorja, 

kot bolj izkušenega, veščega, usposobljenega na dotičnem področju. Mentorstvo, kot že 

navedeno, mentorju dopušča več didaktične širine ter različne metode prenašanja znanja, kar 

je še posebej primerno za mentoriranca začetnika, ne glede na področje, v katerega se uvaja. 

Ker je temelj mentorstva odnos med udeležencema, ima vrsto postranskih učinkov, ki so v 

koučingu spregledani. Lahko bi rekli, da je koučing storitev, mentorstvo pa odnos. 

 

Upoštevajoč vidik plačila in dostopnosti, lahko verjetno zaključimo, da je mentorstvo 

brezposelnim osebam bolj dostopno od koučinga. Koučinga za brezposelne po izsledkih 

raziskave Lampičeve (2016) nobeden od prepoznanih ponudnikov koučinga (Planet GV, 

Glotta Nova, ABMSS d.o.o,., BB+ Svetovanje d.o.o., Pro Acta d.o.o.) ne izvaja. Slovensko 

združenje za koučing na svoji spletni strani ne izpostavlja posebej koučinga za brezposelne, 

kot možna področja rabe pa med drugim navaja službo in kariero. Raziskava, opravljena v 

letu 2012 s strani ICF (International Coaching Federation) v svetovnem obsegu in ki je zajela 

tudi Slovenijo, kaže, da so po strukturi klientov koučinga v vrhu menedžerji. To potrjuje tudi 

Porenta (2013, v Lampič, 2016), ki navaja, da je v Sloveniji prevladujoč poslovni in izvršni 

koučing, osebnega je manj. Po raziskavi Bresserja (2009) v letih 2008/2009 je v Sloveniji 

koučing šele v začetni fazi, potencialni uporabniki pa še nimajo predstave o tem, kaj koučing 

sploh je in dvomijo v učinkovitost metode. To pomeni, da se na širši ravni brezposelni lahko 

usposobijo za učinkovit nastop na trgu dela le preko programov aktivne politike zaposlovanja, 

katere je Zavod RS za zaposlovanje  prvič uvedel v drugi polovici 90-ih let v okviru tedaj t.i. 

poklicne orientacije. Terminološki slovarček Kariene orientacije 2011 gesla »mentorstvo«2 v 

povezavi s vseživljenjsko karierno orientacije ne vsebuje, opredeljuje pa »delavnico za 

iskanje zaposlitve« – skupinska oblika dela, v kateri se udeleženci učijo veščin iskanja 

zaposlitve in jih implementirajo v svoje delo ter »zaposlitveno svetovanje« - zvrst 

svetovalnega dela, ki posamezniku ob podpori svetovalca pomaga v čim krajšem času najti 

kar naustreznejšo zaposlitev, upoštevajoč posameznikove kompetence, prednosti in omejitve, 

značilnosti trga dela in sodobne načine iskanja zaposlitve. Dejstvo pa je, da je obstoječnost 

programov vseživljenjske karierne orientacije pretežno v domeni Zavoda za zaposlovanje oz. 

izbranih koncesionarjev, kar pomeni, da nimajo vse brezposelne osebe enakih možnosti 

dostopa do programov. Vključitev brezposelne osebe v proces je odvisna od napotitve s strani 

Zavoda.  

                                                 
2 Pojmovanju mentorstva se še najbolj približa izraz »začetno usposabljanje«, nanašajoč se na uvajanje in 

vključevanje novih sodelavcev v delovno organizacijo z namenom spoznavanja delovnih nalog. 
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Če povzamemo in teoretične zaključke prenesemo neposredno na koučing ter mentorstvo 

brezposelnih, menimo, da je mentorstvo bolj primerna metoda dela za osebe, ki prvič vstopajo 

na trg dela, osebe, ki nimajo izkušenj z nastopom na trgu dela (pa so mogoče že bile 

zaposlene, vendar je bil prehod na trg dela gladek, neposreden, brez predhodne faze iskanja 

zaposlitve), osebe, ki se poleg brezposelnosti obenem spopadajo še z drugimi težavami v 

življenju (socialnimi, zdravstvenimi, osebnimi), osebe, ki potrebujejo in pričakujejo konkretna 

navodila, sem pa bi umestili tudi tujce, migrante, etične skupine brez predhodnih izkušenj v 

slovenskem zaposlitvenem prostoru. 

 

Koučing je po našem mnenju bolj primeren za osebe, ki so vešče osnovnih spretnosti nastopa 

na trgu dela in si želijo izboljšave, na podlagi izkušenj vedo kaj pričakovati in imajo že 

izdelane predstave glede zaposlitvenih ciljev, so sposobne biti aktivne v procesu, potrebujejo 

pa vzpodbudo in nove perspektive.  

Upoštevajoč psihološke učinke dolgotrajne brezposelnosti je manj verjetno, da se bodo v 

koučing vključili dolgotrajno brezposelni. Dolgotrajno brezposelna oseba se v času trajanja 

brezposelnosti povsem prilagodi na spremenjeni način življenja. Spremeni se struktura časa, 

prvotno preobilje prostega časa postane vsakodnevnost, zapolnjena z različnimi opravili in 

opravki, prosti čas pa kategorija delovno aktivnega prebivalstva. Vsak poseg v novo 

vzpostavljen dnevni red je nezaželen, ogrožujoč. Tako lahko pojasnimo odpore brezposelnih, 

napotenih v programe aktivne politike zaposlovanja. Brezposelni se sčasoma prilagodi na 

znižan dohodek, nekateri si pomagajo z občasnim delom (delo na črno, honorarno delo) do 

katerega jim je lažje priti kot do zaposlitve. Spomin na službo vse bolj bledi, osredotočenost 

na poiskati novo pa sčasoma vse bolj upada. Razkorak med obstoječim in želenim stanjem 

postaja vse manjši oziroma (kar je bilo nekoč) cilj se sprevrže v željo ali le še fantazijo. 

Navedeno nas vodi k zaključku, da bi bil koučing izbira sveže brezposelnih, še motiviranih in 

pripravljenih na aktivni nastop na trgu dela, vendar kljub temu vidimo v koučingu priložnost 

tudi za dolgotrajno brezposelne, ob predpostavki, da bi se bili prostovoljno pripravljeni 

vključiti v proces. Pojasnjujemo – koučing za razliko od mentorstva terja natančno načrtovano 

časovno strukturo, kar lahko »prebudi« dolgotrajno brezposelne. Koučing ni osredotočen na 

premlevanje o preteklosti, temveč je osredotočen na akcijo in prihodnost. Vkolikor je 

dolgotrajno brezposelna oseba prenehala razmišljati o specifičnih zaposlitvenih ciljih, jo 

koučing ravno v to usmeri. Kar je še pomembneje, je razbiti veliki cilj – zaposliti se – na več 

manjših, dosegljivih ciljev, ki dolgotrajno brezposelnemu dvignejo samozavest, motivacijo in 
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pozitivno vplivajo na samovrednotenje. Prihodnost ni več oddaljena in brezupna. Koučing 

lahko dolgotrajno brezposelnega »vrne k samemu sebi«. Ali naša teoretična izhodišča potrjuje 

tudi praksa, bomo videli v nadaljevanju, pred tem pa se bomo dotaknili še izvajanja 

sistemskih ukrepov aktivne politike zaposlovanja v luči koučinga oziroma mentorstva. 

 

4.1 Programi Aktivne politike zaposlovanja ‒ sistemski ukrepi dela z brezposelnimi 

 

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020, ki jih je 

izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot eno prednostnih 

usmeritev navajajo zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in 

sicer s spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na 

trg dela. Kot povzema Čuček Trifkovič (2014), država izhaja iz stališča, da je najboljša 

zaščita pred revščino in socialno izključenostjo vključenost v trg dela. Aktivna politika 

zaposlovanja je opredeljena kot eden od ukrepov, s katerimi država na trgu dela prispeva k 

povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti. Južnik Rotar (2011) ugotavlja, da je 

raziskav s področja merjenja učinkov ukrepov aktivne politike zaposlovanja malo, manjkajo 

predvsem neodvisne raziskave, saj obstoječe izvaja kar Zavod za zaposlovanje sam. Za 

ocenjevanje učinkov individualnih programov aktivne politike zaposlovanja se rabijo 

mikroekonometrične tehnike, ki na podlagi posameznikove udeležbe v programu 

zaposlovanja poskušajo oceniti verjetnost prihodnje zaposlitve ter možnosti prihodnjih 

zaslužkov v primerjavi s tem, če se posameznik ne bi vključil v program.  

Ukrepov aktivne politike zaposlovanja je več, naše razmišljanje se nanaša na tiste, v okviru 

katerih najdemo elemente mentorstva in/ali koučinga, predvsem na vse oblike usposabljanja 

in izobraževanja, vključno s tistimi storitvami vseživljenjske karierne orientacije, ki 

brezposelne osebe pripravljajo na nastop na trgu dela. Hitrejša aktivacija je opredeljena kot 

najpomembnejši dejavnik preprečevanja dolgotrajne brezposelnosti. V poglavju o pomenu 

dela in posledicah brezposelnosti smo prikazali negativno spiralo dolgotrajne brezposelnosti, 

zato je na prvi pogled preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti pozitiven cilj ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja. Drugo vprašanje pa je implementacija, ki pa je po ugotovitvah avtorjev, 

uniformirana in zgolj deklarativno upošteva potrebe brezposelnih. Darmon in Perez (2011, v 

Engstrand, Vesterberg, 2011) navajata, da je v Sloveniji prevladujoča oblika dela z 

brezposelnimi vodenje, katerega temeljna značilnost, opredeljena hkrati kot slabost, je 

uniformiranost pristopa do brezposelnih oseb. Tudi Južnik Rotar  (2011: 167) ugotavlja, da so 

programi zaposlovanja premalo usmerjeni v dejanske potrebe na trgu dela, ciljne skupine 
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brezposelnih, katerim so programi namenjeni, pa slabo oziroma preveč splošno opredeljene. 

Posledično so programi, v katere se vključujejo, preveč »mehanicistični, se zgolj prepisujejo 

in so premalo inovativni«.   

Vsebinsko se vodenje, kot sta metodo dela opredelila Darmon in Perez, na prvi pogled 

približuje koučingu ali mentorstvu, zaobjemajoč ugotovitev individualnih potreb, opredelitev 

zaposlitvenih ciljev, razvijanje veščin iskanja dela in spremljanje brezposelnega pri iskanju 

zaposlitve, vendar avtorja ugotavljata, da je vodenje zasnovano tako, da brezposelne 

vzpodbuja ali celo sili k določenim načinom razmišljanja, vedenja in ravnanja z namenom 

čim hitrejše realizacije zaposlitvenega načrta – konkretno zaposlitve. Program je zasnovan 

»od zgoraj navzdol« in brezposelne usmerja v točno določene načine delovanja, s ciljem čim 

hitrejše reaktivacije. Ker so ti programi finačno podprti s strani države in/ali Evropske unije, 

je velik poudarek na merjenju učinkovitosti in doseganju rezultatov, pritisk pa se vrši v smeri 

»od spodaj navzgor«, saj je uspeh brezposelne osebe na trgu dela, torej izhod v zaposlitev 

tisti, ki pomeni razliko med bolj ali manj učinkovitim ukrepom. Navedeno potrjuje tudi 

ugotovitev Južnik Rotarjeve (2011), ki navaja, da je učinkovitost programov potrjena, če je 

povezava med izdatki za programe zaposlovanja (oziroma številom udeležencev) in izhodi v 

zaposlitev pozitivna. Pomembno se nam zdi izpostaviti tudi dejstvo, da udeležba v programih 

ni prostovoljna. Status aktivnega iskalca zaposlitve je povezan z možnostjo uveljavljanja 

socialnih prejemkov, nesodelovanje posameznika pa sankcionirano z izgubo statusa in 

navedenih pravic. Država brezposelne motivira k aktivaciji po principu palice in korenčka, 

izhajajoč iz (prikrite) perspektive, da je takšen način reaktivacije potreben, ker so brezposelni 

indolentni, nezmožni uvideti svoje potrebe in zasledovati svoje koristi. Četudi se izvajalci 

imenujejo »mentorji«, je izpad elementov prostovoljnosti in neformalnosti, (po)polnega 

upoštevanja potreb udeleženca ter delitve moči tisto, kar nas navaja k zaključku, da se 

programi aktivne politike zaposlovanja izvajajo bolj kot približek mentorstvu, ne pa kot 

mentorski, četudi vključujejo zanj značilne elemente. 

Delni vpogled v podatke o vključitvi brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in 

učinkovitosti teh ukrepov ponujajo že omenjene smernice. Smernice ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja za obdobje 2016‒2020 pokažejo rezultate izvajanja večine ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja3 v obdobju od 2007 do 2014, ne pa tudi kazalnikov učinkovitosti 

programov vseživljenjske karierne orientacije, ki pripravljajo brezposelne osebe na uspešen 

nastop na trgu dela in se v največji meri približujejo konceptu mentorstva brezposelnim. 

                                                 
3 Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje; Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev; Ukrep 4: Kreiranje novih delovnih 

mest; Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja. 
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Prikazani podatki potrjujejo domnevo, da se dolgotrajno brezposelne osebe težje reaktivirajo 

na trg dela, hkrati pa z numeričnimi kazalniki utemeljujejo potrebo po čim hitrejšem premiku 

iz stanja brezposelnosti v zaposlenost, da se preprečijo negativni učinki dolgotrajne 

brezposelnosti. Le 42,4 % dolgotrajno brezposelnih, vključenih v ukrep Usposabljanje in 

izobraževanje v obdobju od 2007 do 2014, je realiziralo zaposlitev po zaključenem ukrepu, 

medtem ko je v povprečju zabeležen 55,2 % izhod. Po podatkih analize dolgotrajno 

brezposelni tudi težje ohranijo zaposlitev, saj je zgolj 36,2 % dolgotrajno brezposelnih, 

vključenih v ukrep subvencioniranja zaposlitve v tem obdobju, ohranilo zaposlitev po letu 

dni, v povprečju je bilo po letu dni še vedno zaposlenih 45,7 % oseb, vključenih v ukrep. Po 

izobrazbeni strukturi je največji delež dolgotrajno brezposelnih oseb imelo zaključeno V. 

stopnjo izobrazbe (34,1 %), sledijo osebe z doseženo III. stopnjo izobrazbe (24,3 %) in IV. 

stopnjo izobrazbe (21,4 %). Po spolni strukturi je bilo med dolgotrajno brezposelnimi, 

vključenimi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letih od 2007 do 2014, kar 56,6 % 

žensk.   

 

5. Empirični del 

 

V nadaljevanju naloge bomo predstavili procesa koučinga in mentorstva s petimi 

brezposelnimi osebami ter na praktičnih primerih raziskali zastavljene hipoteze ter teoretična 

razmišljanja. Vzorec vključenih oseb je majhen, raziskovanje je potekalo po principih 

participativnega akcijskega raziskovanja. Čeprav je tovrsten pristop usmerjen k uvedbi 

sprememb in ne oblikovanju splošno veljavnih teorij, se v procesu akcijskega raziskovanja 

zagotovi dovolj kontekstualnih podatkov in informacij, da bralec sam presodi, ali se določen 

primer lahko posploši na njegovo specifično polje prakse, čemur Stalke (1995, v Mažgon, 

2008) pravi »naturalistična generalizacija«. 

  

5.1 Akcijsko raziskovanje 

 

Mesec (1994: 5) akcijsko raziskovanje opredeli kot »način organizacije raziskovanja in 

praktičnega delovanja, način organizacije inoviranja in razvoja, ustvarjanja novih spoznanj in 

spreminjanja praktičnega delovanja. Osnova akcijskega raziskovanja je poseben funkcionalni 

odnos med raziskovalci in praktiki, podoben svetovalnemu odnosu. Funkcionalni odnos 

pomeni odnos, ki naj pripelje do določenega smotra, do rešitve problema akterja, karkoli že. 

Raziskovalna metoda tu ni vnaprej določena, ampak je odvisna od narave problema. Vnaprej 
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so določena le pričakovanja akterja, da bo z vključitvijo v akcijsko raziskovanje nekako rešil 

svoj praktični problem, in pričakovanja raziskovalca, da bo prišel do novih spoznanj.«  

Dejansko je za akcijsko raziskovanje značilen prav pluralizem pristopov, metod in tehnik, 

izhajajoč iz narave problema, okoliščin itd. Avtor v nadaljevanju opredeli pogoje za 

vzpostavitev akcijskoraziskovalnega odnosa. To so ločene vloge raziskovalca in akterja, ki sta 

v svojih vlogah avtonomna, zavezana vsak svojemu poslanstvu ter odgovorna za izid 

delovanja. Akter mora biti pripravljen prevzeti odgovornost za delovanje oz. obstajati mora 

verjetnost, da se bo ob pomoči aktiviral in prostovoljno prevzel odgovornost. Konkretnost 

problema ima za akterja motivacijsko noto. Akter in raziskovalec morata sprejeti legitimnost 

sodelovanja obeh ‒ akter raziskovalni poseg, dolžnost (prostovoljnega) sodelovanja pri 

raziskovanju ter raziskovalčevo pravico, da sodeluje pri praktičnem odločanju, raziskovalec 

pa akterjevo končno pristojnost za praktično ukrepanje, akterjevo pravico, da sodeluje pri 

raziskovanju ter svojo dolžnost, da sodeluje pri praktičnem delovanju. Pred začetkom 

delovanja raziskovalec in akter skleneta akcijskoraziskovalni pakt. 

 

Somekh (2006, v McIntosh, 2010) opredeli šest ključnih elementov akcijskega raziskovanja. 

Ti so: povezovanje raziskovanja in delovanja; sodelovalno partnerstvo med raziskovalcem in 

akterjem, temelječe na medsebojni zavezi, upoštevajoč širši družbeni, politični, zgodovinski 

in ideološki kontekst; razvoj znanja in razumevanje edinstvenosti le-tega, visoka mera 

reflektivnosti, vse našteto v težnji po večjem opolnomočenju akterjev ter po večji meri 

socialne pravičnosti. Kemmis, McTaggart in Nixon (2014) navajajo, da je akcijsko 

raziskovanje prisotno že od zgodnjih 20-ih let 20. stoletja, četudi ni vedno prepoznano kot 

tako (npr. t.i. žensko gibanje, Freirova pedagogika zatiranih).  Raba akcijskega raziskovanja 

obsega širok in raznolik spekter področij delovanja človeka in je vselej odgovor na dotedanje 

neučinkovite tradicionalne pristope. Znotraj različnih polj delovanja raziskovalecev so se 

razvile različne oblike akcijskega raziskovanja, vsem pa je skupno zavračanje proučevanja 

pojava s pozicije zunanjega strokovnjaka. 

 

Za akcijsko raziskovanje so značilna sledeča načela, ki jih povzemamo po Mesecu (1994): 

- Istočasnost procesov usposabljanja, praktičnega delovanja in raziskovanja 

Akcijsko raziskovanje je namenjeno usposabljanju, reševanju praktičnih problemov ter 

raziskovanju. Kljub medsebojnemu prepletanju jih je potrebno razlikovati in tudi časovno 

ločiti – to pomeni posvetiti določena srečanja zbiranju in analizi empiričnih podatkov ali 

usposabljanju ali praktičnemu odločanju in načrtovanju.  
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- Ključni pomen odnosa 

Odnos med raziskovalcem in akterjem je ključen za uspešno raziskovanje in praktično 

delovanje. Zgolj odprt, demokratičen, dvosmeren, zaupen, spoštljiv, sprejemajoč odnos med 

raziskovalcem in akterjem raziskovalcu omogoča pridobitev kakovostnih, nepopačenih 

podatkov, na katere bi v nasprotnem primeru lahko vplivala obrambna vedenja akterja 

(zavajanje, prikrivanje itd.), pri akterju pa se poveča pripravljenost za spreminjanje.  

- Ekološko delovanje v naravnem okolju z najmanjšim možnim vpletanjem  

- Načelo aktiviranja raziskovalcem dopušča, da vzpodbudijo apatične, pasivne akterje k 

delovanju 

- Načelo obojestranske koristi 

  

Zadnje načelo zagotavlja obojestransko korist akcijskega raziskovanja. Akter dobi pomoč pri 

reševanju praktičnih problemov ter pri usposabljanju, raziskovalec pa s pomočjo pridobljenih 

podatkov pride do novih spoznanj.  

 

Učinkovitost akcijskega raziskovanja zagotavljajo ciklično izmenjujoče se faze načrtovanja, 

akcije in evalvacije/refleksije. Raziskovalec podatke za analizo pridobi iz različnih virov, v 

strokovni literaturi se omenja predvsem pisanje dnevnika, anekdotska tehnika, tehnika 

kritičnih dogodkov, simulacija itd.  

 

O primernosti rabe akcijskega raziskovanja za potrebe primerjave koučinga in mentorstva piše 

Crotty (1998, v Harding, 2009), kjer navaja, da je le-ta odvisen od raziskovalčeve 

epistemološke pozicije. Podobno zagovarja tudi Mortton-Cooper (2000, v McIntosh, 2010) s 

trditvijo, da akcijsko raziskovanje sploh ni raziskovalna metoda, temveč na filozofskem 

konstruktu temelječ način pristopanja k raziskovanju človeka.  

Harding za akcijsko raziskovanje v povezavi s koučingom in mentorstvom zaključuje, da je 

akcijsko raziskovanje primerno, saj je poudarek na posameznikovem razvoju, usmerjeno je v 

reševanje realnih problemov, akterji pa pridobljena znanja lahko nemudoma uporabijo. 

Sodelovalni pristop zmanjša tveganje za pristranskost raziskovalca. Kot tako je akcijsko 

raziskovanje primerno za uskladitev znanstvenega in praktičnega polja delovanja.  
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5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilj raziskave smo glede na izbrano raziskovalno metodo usmerili v raziskovanje smotrnosti 

vpeljave kariernega ali zaposlitvenega koučinga za brezposelne osebe na širši ravni, glede na 

pričakovane učinke. Kot že navedeno, je ena ključnih značilnosti akcijskega raziskovanja 

težnja k spremembam, upoštevajoč obstoječi družbeni kontekst ter reševanje konkretnih 

problemov akterjev. Upoštevali smo tudi druge prvine akcijskega raziskovanja – 

prostovoljnost udeležbe, pomen medsebojnega dogovora, pripravljenost na aktivno 

sodelovanje akterjev, kakovost odnosa.  

 

Da bi izpostavili učinke koučinga, smo metodo primerjali z mentorstvom brezposelnih oseb. 

V teoretičnem delu naloge smo razmejili koučing od mentorstva, osvetlili nekatere šibkosti 

obstoječega sistema dela z brezposelnimi na sistemski ravni ter na osnovi teoretičnih spoznanj 

izpeljali prednosti in slabosti vsake od metod pri delu z brezposelnimi osebami.   

 

Na podlagi izvedenega akcijskega raziskovanja bomo v nadaljevanju odgovorili na sledeča 

raziskovalna vprašanja: 

- V katerem primeru je metoda koučinga primerna pri delu z brezposelno osebo? 

- Katera metoda – mentorstvo ali koučing – je bolj primerna pri delu z 

brezposelnimi osebami glede na potrebe brezposelne osebe, predhodne izkušnje z 

nastopom na trgu dela, obstoječa znanja, veščine? 

- Katera metoda – mentorstvo ali koučing – je bolj učinkovita pri delu z 

brezposelno osebo? 

- Katere so prednosti in slabosti mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno 

osebo?  

 

5.3 Izpeljava procesov koučinga in mentorstva 

 

5.3.1 Izbor in vključitev akterjev v proces akcijskega raziskovanja 

 

V akcijsko raziskovanje smo povabili brezposelne osebe, ne glede na starost, spol ali drugo 

osebno okoliščino. Temeljni pogoj je bila pripravljenost na sodelovanje ter aktivno iskanje 

zaposlitve. Za oba procesa je bilo predvideno enako število individualnih srečanj, skupno 

devet, od tega dve evalvacijski (uvodno ter zaključno). Z vsemi zainteresiranimi kandidatkami 
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je bil na prvem srečanju opravljen individualni uvodni razgovor v obliki strukturiranega 

intervjuja (priloga 1). Namen prvega srečanja je bilo še enkrat predstaviti namen in cilje 

sodelovanja v procesu koučinga/mentorstva, kandidatke seznaniti z obsegom števila srečanj, 

dolžnostmi na strani raziskovalca in akterja, skleniti pisni dogovor o sodelovanju ter pridobiti 

podatke o akterju. Poudarjeno je bilo načelo prostovoljnosti, aktivnosti in brezplačne udeležbe 

v procesu, v zameno za dovoljenje rabe pridobljenih podatkov za namen raziskave, s čimer je 

bilo zadoščeno načelu obojestranske koristi. Srečanja so potekala v obsegu ene ure (60 min), 

praviloma v razmiku tedna dni, če so to dopuščale osebne okoliščine na strani akterk. 

Lokacijo za izvedbo srečanj je omogočila Glotta Nova v okviru Središča za samostojno 

učenje v Ljubljani. Kraj srečanj je pomembno vplival na izbor in vključitev brezposelnih 

oseb.  

 

Izbor akterjev je bil sprva zasnovan s posredovanjem svetovalcev zaposlitve na Zavodu za 

zaposlovanje, s čimer bi se zagotovila objektivnost pri izboru akterjev, vendar se je v praksi 

pridobitev oseb preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izkazala za preveč 

birokratsko zapleteno. Potrebno bi bilo pisno zaprosilo, o katerem bi odločala Centralna 

služba republiškega Zavoda za zaposlovanje glede na njihove pravne podlage, začetek 

procesa se je odmikal v nedoločeno prihodnost. Posledično smo k sodelovanju v procesu 

koučinga ter mentorstva brezposelne pritegnili preko enega od izvajalcev storitve 

Vseživljenjske karierne orientacije, javnega zavoda Cene Štupar, Središča za samostojno 

učenje Glotte Nove ter neposredno, preko osebnih znanstev.  

 

V sodelovanje se je vključilo pet brezposelnih oseb, spolno homogenih, heterogenih po 

statusu – iskalec prve zaposlitve, že zaposleni, po doseženi stopnji izobrazbe ter po starosti. 

Vse udeleženke so bile ob vstopu v proces aktivne iskalke zaposlitve. Iz spodnje 

razpredelnice je razvidno, da so udeleženke primerljive glede na starost (zgodnja srednja leta, 

prag osrednjih srednjih let), regijo bivanja in doseženo stopnjo izobrazbe, po kriteriju 

socialno-ekonomskega položaja so bile vse prejemnice socialnih transferov. Z izjemo ene 

udeleženke, se preostale štiri uvrščajo med dolgotrajno brezposelne. Nekatere so bile pred 

aktivnim nastopom na trgu dela kot iskalke zaposlitve dlje časa brezposelne.  

Udeleženke smo šifrirali po črkah K1, K2, K3 – te predstavljajo udeleženke koučinga, oznaki 

M1 in M2 pa označujeta udeleženki mentorstva.  
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Tabela 1: Struktura udeležencev procesa koučinga in mentorstva po spolu, starosti, 

geografski legi, doseženi stopnji in vrsti izobrazbe, predhodnem zaposlitvenem statusu, 

času trajanja brezposelnosti 

Šifra 

udeleženke 

Spol Starost Geografski položaj Dosežena stopnja 

in vrsta 

izobrazbe 

Predhodni 

zaposlitveni 

status 

Čas trajanja 

brezposelnosti 

ob vključitvi v 

proces 

K1 Ženski 39 let Osrednjeslovenska regija V. stopnja; šivilja; 

ekonomski tehnik; 

pomočnik 

vzgojitelja 

Predhodno  

že zaposlena 

10 mesecev 

aktivna iskalka 

zaposlitve 

K2 Ženski 30 let Osrednjeslovenska regija VI./2 stopnja: 

ekonomist 

Iskalka prve 

zaposlitve 

1,5 leta aktivna 

iskalka zaposlitve, 

predhodno dlje 

časa nezaposlena 

K3 Ženski 38 let Osrednjeslovenska regija V. stopnja; 

ekonomski tehnik 

Iskalka prve 

zaposlitve, 

predhodno 

samozaposlena 

3 leta aktivna 

iskalka zaposlitve, 

predhodno 5 let 

nezaposlena 

M1 Ženski 30 let Osrednjeslovenska regija V. stopnja; 

administrativno 

upravni tehnik; 

nedokončan 

visokošolski 

program s področja 

turizma 

Predhodno že 

zaposlena 

2 meseca aktivna 

iskalka zaposlitve 

M2 Ženski  36 let Osrednjeslovenska regija V. stopnja; 

ekonomski tehnik; 

študentka Visoke 

poslovne šole 

Predhodno že 

zaposlena 

1 leto in 2 meseca 

aktivna iskalka 

zaposlitve  

 

Procesa koučinga in mentorstva smo izvedli zaporedoma. S procesom koučinga smo pričeli v 

oktobru 2015, s procesom mentorstva pa februarja 2016.  

 

Najprej je bil izveden koučing s tremi udeleženkami. Vključitev zainteresiranih oseb je 

predpostavljala vključitev v proces koučinga, saj so osnovne informacije ter veščine nastopa 

na trgu dela pridobile že v okviru vključenosti v omenjeni program ukrepa Aktivne politike 

zaposlovanja.  

 

Prvo koučing srečanje, ki predstavlja začetek procesa, je bilo izvedeno dne 19. 10. 2015, z 

vsako kandidatko posebej. V proces koučinga so se vključile: 
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- K1: Oseba z dokončano peto stopnjo izobrazbe (več različnih pridobljenih poklicev), 

predhodno že zaposlena, ob vključitvi v proces koučinga je bila brezposelna deset 

mesecev. 

- K2: Oseba z zaključeno prvo bolonjsko stopnjo, iskalka prve zaposlitve, od vključitvi 

v proces koučinga je bila 1,5 leta prijavljena v evidenci Zavoda za zaposlovanje kot 

aktivna iskalka zaposlitve, sicer pa že dlje časa nezaposlena. 

- K3: Oseba z zaključeno peto stopnjo izobrazbe, iskalka prve zaposlitve, pred tem 

kratek čas samozaposlena, ob vključitvi v proces koučinga je bila brezposelna peto 

leto, od tega tretje leto prijavljena v evidenci Zavoda za zaposlovanje kot aktivna 

iskalka zaposlitve. V procesu koučinga je poročala o kompleksni družinski situaciji, 

vključena je bila tudi v več različnih oblik psihosocialne pomoči. Sodelovanje v 

procesu je po 3. srečanju prekinila, razlogov za prenehanje sodelovanja kljub 

zaprosilom za povratno informacijo ni podala.  

 

Organizacija tedenskih srečanj je temeljila na upoštevanju osebnih okoliščin akterk ter 

raziskovalke. Vse tri akterke so bile matere enega (predšolskega), dveh (šoloobveznih) oz. več 

otrok. Raziskovalka je bila v času začetka procesa tudi sama aktivna iskalka zaposlitve po 

zaključenem porodniškem staležu. Koučing srečanja so, dokler se raziskovalka decembra 

2015 ni zaposlila, potekala v dopoldanskem času, če je bilo le mogoče z vsako od akterk na 

isti dan, eno za drugo.  

 

Po zaključenem procesu koučinga smo začeli s procesom mentorstva. Vključili sta se dve 

kandidatki, eno smo pridobili posredno, preko svetovalca Središča za samostojno učenje 

Glotte Nove, drugo pa neposredno, preko osebnega znanstva. Nobena od kandidatk ni bila 

predhodno vključena v kakršno koli obliko usposabljanja za uspešen nastop na trgu dela.  

 

V proces mentorstva sta se vključili oseba s peto stopnjo izobrazbe, predhodno že zaposlena, 

v času vključitve v mentorstvo brezposelna dva meseca, v raziskavi označena kot M1, ter 

oseba s peto stopnjo izobrazbe, vključena v izredni visokošolski študij, predhodno že 

zaposlena, v času vključitve v mentorstvo brezposelna leto dni in dva meseca, z oznako M2. Z 

mentorstvom smo pričeli februarja 2016, ko je bil začet proces z akterko M1, mentorski 

proces z akterko M2 pa se je pričel maja 2016. Srečanja z akterkama so potekala v 

popoldanskem času. Z mentorstvom smo zaključili julija 2016.  

 



33 

 

5.3.2 Uporabljen instrumentarij 

 

Z udeleženkami je bil opravljen strukturiran uvodni in zaključni intervju, za potrebe katerega 

smo oblikovali vprašalnik (priloga 1, priloga 2). Z udeleženkami je bil sklenjen še dogovor o 

sodelovanju (priloga 3). Apliciran je bil vprašalnik o kariernih sidrih ter kot pripomoček 

didaktična igra s kartami Vprašaj me … Razvijam se. Za vsako od udeleženk se je vodila 

zbirna mapa, v kateri so bili zajeti aplicirani vprašalniki, zapisi srečanj ter v procesu nastala 

gradiva (plakati, rezultati vprašalnika o kariernih sidrih, ponudba delodajalcu, prijava na 

razpisano delovno mesto). 

 

- Vprašalnik za uvodni/zaključni intervju 

 

Za uvodni in zaključni intervju sta bila oblikovana vprašalnika. Vprašalnik je bil za vse 

udeleženke enak. Obsegal je vprašanja v zvezi z njihovo trenutno zaposlitveno situacijo, 

izvedenimi aktivnostmi v času trajanja aktivnega iskanja zaposlitve oz. v času trajanja 

vključenosti v proces, vprašanja glede načinov iskanja zaposlitve pred vstopom v proces, med 

in po zaključenem procesu. 

 

Z uvodnim, strukturiranim intervjujem smo želeli pridobiti podatke o akterjih, ki bi služili kot 

podlaga za vključitev zainteresiranih oseb v enega od procesov ter ki bi tekom procesa 

oziroma ob njegovem zaključku služili kot kazalniki učinkov koučinga/mentorstva.  

 

V uvodnem intervjuju so nas, poleg že navedenih kazalnikov, zanimale še njihove potrebe v 

procesu, motivi za vključitev v proces, zaposlitveni cilji in njihova pomembnost v razponu od 

nepomembnega do zelo pomembnega, subjektivna ocena zmožnosti in ovir za uspešen nastop 

na trgu dela. Na podlagi uvodnega intervjuja smo dobili osnovni vpogled v aktualno situacijo 

akterjev ter njihovo problemske situacijo, načine dotedanjega reševanja problema ter vpogled 

na njihove zaposlitvene cilje, predvsem določnost in jasnost zaposlitvenega cilja.  

 

Vprašalnik za zaključni intervju je obsegal vprašanja za določitev številčnih kazalnikov. V 

zaključnem intervjuju smo udeleženke spraševali po izpolnitvi potreb v procesu, pridobljenih 

novih znanjih, veščinah ter njihovi aplikaciji v prakso, prispevku koučinga ali mentorstva k 

obstoječi zaposlitveni situaciji, predvsem pa je bil usmerjen v samorefleksijo doživljanja 
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procesa, na podlagi česar je bilo mogoče pridobiti večdimenzionalni pogled na proces ter 

interpretirati številčne kazalnike, ki bodo v nadaljevanju predstavljeni. 

 

- Vprašalnik o kariernih sidrih 

 

V procesih koučinga in mentorstva smo pri treh udeleženkah (od tega pri dveh v procesu 

koučinga in eni v procesu mentorstva) aplicirali Scheinov vprašalnik o kariernih sidrih 

(priloga 4). Vprašalnik smo aplicirali pri akterkah, ki so ga bile pripravljene izpolniti. Schein 

je model kariernih sider utemeljeval na izhodišču, da posamezniki izbirajo v svojem razvoju 

najbolj zaželeno razvojno pot, imenovano karierno sidro. Kariero sidro je opredelil kot 

»sindrom talentov, motivov, vrednot in stališč, ki dajejo stabilnost in smer posameznikovi 

karieri. Sidro izvira iz zgodnjih izkušenj v karieri in odraža posameznikovo dojemanje 

samega sebe glede na lastni talent in sposobnosti.  Koncept sidra se kaže pri posamezniku kot 

oblikovanje glavnega motiva in vrednot, ki si jih posameznik prizadeva uresničiti v karieri. 

Vendar je treba poudariti, da so motivi in vrednote odraz samoocenitve posameznika.« 

(Schein et al.: 1978, v Cvetko, 2002: 54, 55) 

 

Kot že poudarjeno s strani avtorja, karierna sidra razumemo bolj kot pripomoček pri vodenju 

kariere, predvsem pripomorejo k samospoznavanju in v ta namen so bila pri udeleženkah tudi 

uporabljena. Zavedamo se, da ni nujno, da v kariernem smislu odražajo dejansko stanje. 

Diskrepanco med prevladujočim kariernim sidrom ter dejanskostjo bi lahko pripisali odrazu 

razmer na trgu dela, posameznikovi osebni zgodbi, okolju, iz katerega izhaja, življenjepisu, 

življenjskemu stilu ali nenazadnje celo manku poguma oziroma ustreznih vzpodbud. 

 

 

 5.3.3 Karierni/zaposlitveni koučing 

 

Karierni oz. zaposlitveni koučing z akterkami je obsegal sedem individualnih delovnih 

srečanj, dve srečanji sta bili namenjeni evalvaciji – prvo, uvodno ter zadnje, evalvacijsko. 

Skupno je bilo v času od oktobra do februarja izpeljanih devet srečanj. Srečanja so potekala 

praviloma tedensko, razen, ko iz objektivnih (razpoložljivost prostora) ali osebnih razlogov na 

strani posamezne akterke ali raziskovalke srečanja ni bilo mogoče izpeljati enkrat tedensko.  

Karieni koučing je potekal po modelu GROW, značilnosti katerega smo predhodno že 

predstavili. Pri izvedbi procesa smo upoštevali dejstvo, da so akterke dolgotrajno brezposelne, 



35 

 

kar je pomembno predvsem iz vidika načrtovanja realno dosegljivih ciljev. Dokazano je, da 

dlje časa kot traja stanje brezposelnosti, manj je možnosti za zaposlitev, sočasno z upanjem pa 

upade tudi motivacija za iskanje zaposlitve.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili kronološki in vsebinski potek koučing srečanj z akterkama 

K1 in K2. 

 

5.3.3.1 Proces koučinga – akterka K1 

 

19. 10. 2015 – 1. srečanje 

Prvo srečanje je potekalo v duhu seznanitve kandidatke z namenom in ciljem raziskave, 

pogoji za sodelovanje v procesu koučinga ali mentorstva (aktivno iskanje zaposlitve, 

zmožnost redne udeležbe, aktivno sodelovanje v procesu), načeli prostovoljnosti, 

brezplačnosti v zameno za objavo rezultatov raziskave, v kateri osebni podatki (ime, priimek) 

ne bodo razkriti. Po izraženem strinjanju za sodelovanje v procesu je bil izpolnjen vprašalnik 

za uvodni intervju, s katerim so bili pridobljeni osnovni podatki o njeni predhodni in trenutni 

zaposlitveni situaciji, o dotedanjih načinih in strategijah iskanja zaposlitve, pridobljena 

subjektivna ocena prednosti in slabosti akterke pri nastopu na trgu dela, ocena njenih potreb v 

zvezi z zaposlitveno situacijo ter razvrščenost zaposlitvenih ciljev po pomembnosti, na 

lestvici od nepomembnega (1) do zelo pomembnega (10). Akterkini zaposlitveni cilji so bili 

pretežno usmerjeni na delo z otroki. Kot najbolj pomemben zaposlitveni cilj (ocena 10) je 

opredelila zaposlitev na področju dela z otroki, drugi najpomembnejši cilj (ocena 9) je bila 

najhitrejša pot do zaposlitve (na katerem koli področju), tretji zaposlitveni cilj (ocena 8) pa 

usposabljanje na področju dela z otroki. Potreba po nadgradnji znanj, zanimanje za novosti, 

delo na sebi ter čim več aktivnosti v obdobju iskanja zaposlitve so bili njeni ključni motivi za 

vključitev v proces.   

Izhajajoč iz dejstva, da je bila akterka predhodno že vključena v program Svetovalnice v 

okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter je na uvodnem srečanju izražala 

pripravljenost na aktivno udeležbo, je bila razvrščena v proces koučinga. Izpolnila je dogovor 

o sodelovanju. Že v okviru prvega srečanja sva z akterko načeli vprašanje prostovoljnega 

dela, upoštevajoč potrebo po nadgradnji izkušenj s področja dela z otroki ter potrebo po čim 

bolj aktivnem preživljanju obdobja brezposelnosti. Akterkina naloga je bila, da do drugega 

srečanja poišče možnosti za prostovoljno delo na želenem področju ter vzpostavi začetni stik s 

prostovoljsko organizacijo.  
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2. 11. 2015 – 2. srečanje 

Srečanje se je pričelo z evalvacijo vmesnega obdobja med enim in drugim srečanjem. Akterka 

je povzela pomembnejše dogodke, kot je bil podpis pogodbe pri humanitarnem 

prostovoljskem društvu za prostovoljno delo ter telefonsko vabilo na zaposlitveni razgovor za 

spremljevalko vrtčevskega otroka s posebnimi potrebami. V nadaljevanju so bili opredeljeni 

cilji srečanja v povezavi z akterkinimi zaposlitvenimi cilji. Poudarek je bil v pripravi na 

zaposlitveni razgovor, upoštevajoč akterkina prepričanja o sebi. Tekom srečanja je akterka 

preverjala možnosti za uspeh na zaposlitvenem razgovoru, izhajajoč iz dejanskega stanja 

(nekajmesečne izkušnje pri delu z otroki kot pomočnica vzgojitelja, potrebna (in njej 

manjkajoča specifična) znanja. Ob vprašanje, katera specifična znanja glede otrok s 

posebnimi potrebami si želi pridobiti, se je izpostavilo dejstvo, da je njen zaposlitveni cilj 

»delo z otroki« preširok. Akterka je zaposlitveni cilj zožila najprej na delo z otroki s 

posebnimi potrebami, dodatno pa na otroke z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami. 

Oblikovala je specifičen, realen in dosegljiv akcijski načrt, ki je zajemal nabor prostovoljskih 

organizacij na območju Ljubljane z okolico, v okviru katerih bi lahko pridobila izkušnje pri 

delu s ciljno populacijo (vzgojni zavodi, bolnišnice, mladinski centri, društva, razvojni 

oddelki vrtcev), strokovna znanja pa bi pridobila s samoizobraževanjem, usposabljanjem kot 

prostovoljka ali v okviru obiskovanja posameznih predavanj na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Naloga akterke je bila, da v vmesnem času kontaktira Pedagoško fakulteto in 

zaprosi za možnost udeležbe na izbranih predavanjih kot zunanja slušateljica ter oblikuje 

seznam organizacij, kjer vidi priložnost za nadgradnjo znanj in izkušenj. 

 

10. 11. 2015 ‒ 3. srečanje 

Akterka je na tretjem srečanju poročala o zaposlitvenih aktivnostih, doživetju (neuspešnega) 

zaposlitvenega razgovora, še dveh obetajočih se razgovorih ter uresničevanju akcijskega 

načrta. Pričela je s prostovoljnim delom kot spremljevalka učenca z avtistično motnjo pri 

šolskem pouku. Pričetek prostovoljnega dela, potekajočega v dopoldanskem času, je za 

akterko predstavljal pomembno spremembo, vzniknila je potreba po usklajevanju družinskih 

obveznosti s prostovoljnim delom, zato je bilo srečanje posvečeno iskanju možnosti za 

uskladitev obojega.   

Glede na načrtovana zaposlitvena razgovora ter dvome v svoje osebne karakteristike, ki so se 

pojavili po zadnjem, po njenem občutku neuspešnem zaposlitvenem razgovoru, je akterka 

imela za nalogo do naslednjega srečanja zbrati povratne informacije o sebi z vidika drugih.  
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16. 11. 2015 – 4. srečanje 

Srečanje se je začelo s povzetkom vmesnih aktivnosti. Akterka je poročala o zahvalnem 

pismu, ki ga je poslala po razgovoru za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami 

potencialnemu delodajalcu (vrtec), odgovora glede izbire najustreznejšega kandidata še ni 

dobila.  

Zavod za zaposlovanje jo je napotil na zaposlitveni razgovor na Zavod za gluhe in naglušne, 

kot zaposlitvena možnost so se kazala tudi javna dela. Akterka je razmišljala celo o 

samozaposlitvi. Povedala je, da je prostovoljno delo dobro steklo, Pedagoška fakulteta ji je 

omogočila udeležbo na izbranih predavanjih. Akterkin akcijski načrt je tekel kot zastavljeno. 

V osrednji fazi srečanja je akterka predstavila rezultate domače naloge – kako jo vidijo drugi. 

O sebi je prejela veliko pozitivnih informacij. Pomembnost posameznih karakternih lastnosti 

je razvrstila po področjih – delo z otroki, delo s starši, delo v kolektivu. Razvrstitev je 

pripomogla k akterkini boljši samopredstavitvi potencialnemu delodajalcu, obenem pa 

pomeni tudi preseganje akterkine opredeljene ovire za uspešen nastop na trgu dela. 

Do naslednjega srečanja je imela akterka za nalogo zaprositi Pedagoško fakuteto za urnike 

predavanj ter preveriti v vrtcu, kjer je bila na razgovoru za spremljevalko otroka s posebnimi 

potrebami, glede izbire kandidata. 

 

24. 11. 2015 – 5. srečanje  

Na petem srečanju je akterka začela poročati o občutkih negotovosti v zvezi z zaposlitveno 

situacijo. V vmesnem času je prejela zavrnilni odgovor glede zaposlitve, na enega je še 

čakala. Verjetno kot odgovor na pojavljajoče se občutke je povečala obseg prostovoljnega 

dela, se vključila v brezplačne delavnice za brezposelne na temo osebnih preprek ter razširila 

nabor zaposlitvenih strategij – od razgovora na Zavodu za zaposlovanje glede vključitve v 

javna dela, do pošiljanja ponudb za zaposlitev zasebnim vrtcem ter ponujanja storitve varstva 

otrok preko društva Sezam. Odprlo se je tudi vprašanje nadaljevanja študija. Možnost, da 

preveri svojo pripravljenost in zmožnosti za študij se je ponujala v okviru udeležbe na 

predavanjih Pedagoške fakultete. Glede na akterkino doživljanje sebe in svojih kariernih 

priložnosti, se je zdela na mestu aplikacija vprašalnika o kariernih sidrih, katerega je bila 

akterka pripravljena izpolniti. Rezultati so pokazali, da je pri akterki največji poudarek na 

življenjskem stilu (prizadevanje po usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti), sledilo 

je poslanstvo in predanost (poudarek na osebnih vrednotah) ter šele na tretjem mestu 

akterkina potreba, da na izbranem poklicnem področju postane strokovnjakinja. Akterka se je 
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v rezultatih vprašalnika prepoznala in sklenjen je bil dogovor, da do sledečega srečanja 

preveri možnosti za vpis na nadaljnji študij.  

 

27. 11. 2015 – 6. srečanje 

Akterka je uvodoma povzela rezultate vmesnih zaposlitvenih aktivnosti. Vključitev v mrežo 

ponudnikov varstva otrok preko društva Sezam se ni izšla. Odločila se je, da začne s 

pošiljanjem ponudb delodajalcem in ne čaka na razpisana delovna mesta. Razgovor je tekel 

tudi v smeri raziskovanja možnosti samozaposlitve na področju ustvarjalnih delavnic za 

otroke. Razmišljala je predvsem o tem, kako pridobiti ciljno publiko, kako se oglaševati, 

konkretni akcijski načrt pa ni bil oblikovan. Na srečanju je bilo manj poudarka na aktivnostih 

in več na ovrednotenju trenutne situacije in čustvenega doživljanja. Aplicirane so bile 

didaktične karte Vprašaj me … Razvijam se. Akterka je odgovarjala na vprašanja naključno 

izbranih kartic z gesli: Ravnotežje (Kako poskrbim za ravnotežje v življenju?); Žar (Kaj mi 

sproži žar v očeh?); Vpliv (Na kaj imam vpliv? Kje vpliva nimam?), Pozitivna naravnanost 

(Kako se spodbudim k pozitivnemu razmišljanju?), Akcija (Kaj me spodbudi k akciji?), 

Sprememba (Kje bi mi sprememba, čeprav majhna, najbolj koristila?). Cilj rabe didaktičnih 

kartic je bil dvigniti nivo akterkine motivacije ter preprečiti zdrs v stanje obupa.  

 

11. 12. 2015 ‒ 7. srečanje 

V uvodni fazi sedmega srečanja je akterka poročala o tem, da je imela v vmesnem času še dva 

razgovora za službo, vendar kljub dobremu občutku po enem od razgovorov na koncu ni bila 

izbrana, v drugem primeru, kjer ji je bila namesto razpisane zaposlitve ponujena nadomestna, 

kratkoročna zaposlitev, pa je tehtala svojo odločitev. V kolikor bi se zaposlila, bi izgubila 

možnost vključitve v javna dela, pogojena z enoletnim statusom iskalca zaposlitve. Pri akterki 

je po eni strani v ospredje silila finančna stiska in potreba po čimprejšnji zaposlitvi, po drugi 

strani pa je bila ponujena zaposlitev kratkoročna rešitev in povrh vsega niti najmanj povezana 

z dolgoročnim zaposlitvenim ciljem (delo perice v vrtcu za čas nadomeščanja odsotne 

delavke). Akterka je pretehtala prednosti in slabosti obeh odločitev, tj. da zaposlitev sprejme 

oz. je ne sprejme ter se po tehtnem premisleku odločila, da ji zaposlitev dolgoročno ne bi 

prinesla pričakovanih koristi. Upoštevajoč dejstvo, da njena odločitev vpliva na celotno 

družino, se je srečanje zaključilo s sklepom, da se pred dokončnim »ne« posvetuje s svojo 

družino.  
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18. 12. 2015 – 8. srečanje 

Akterkino osmo srečanje se je začelo s poročanjem o tem, da je ob podpori in razumevanju 

družine ter na podlagi tehtnega razmisleka zavrnila zaposlitveno ponudbo, obenem pa 

razširila izbor zaposlitvenih objav ter se pričela dodatno prijavljati na razpisana delovna mesta 

za področje, na katerem je imela dolgoletne izkušnje (prodaja tehničnih izdelkov). Poleg 

obstoječega prostovoljnega dela je začela opravljati še eno, pod okriljem druge prostovoljske 

organizacije, kjer naj bi pomagala družini s predšolskima otrokoma in z umirajočim staršem. 

Akterkine strategije ravnanja so kazale na opuščanje zasledovanja najpomembnejšega cilja 

(delo z otroki) in prehajanje na drugozastavljeni cilj – najhitrejša pot do zaposlitve, ki se je 

kazala tudi v obliki obetajočih se javnih del ob pričetku koledarskega novega leta. Tempo dela 

v procesu se je upočasnil, tudi zaradi prihajajočega zaključka procesa. Čutilo se je, da je 

akterka svoje sile razpršila še na druga področja življenja ter prepustila »karierno krmilo« 

toku. Akterkina vmesna naloga je bila, da v času do naslednjega srečanja ovrednoti proces 

koučinga in razmisli, kaj se je tekom procesa pri njej spremenilo, kaj je v procesu pridobila, 

kako to vpliva na njeno prihodnost in kako ji to lahko pomaga pri uspešnejšem nastopu na 

trgu dela.   

 

15. 1. 2016 ‒ 9. srečanje 

Deveto srečanje, ki naj bi bilo evalvacijsko in namenjeno zaključnemu intervjuju, je v skladu 

z zadano nalogo pomenilo ovrednotenje prehojene poti. Pomembno je bilo, da akterka pride 

do točke samouvida, kot pospeševalca motivacije in vzpodbude za dolgoročnejše spremembe. 

Srečanje je bilo usmerjeno v sintezo akterkinih dosežkov. Akterka je v refleksiji procesa kot 

prelomno izpostavila spremembo gledišča v smeri večje odprtosti do sprememb in 

sprejemanja zunanjih vplivov ter občutek olajšanja, sprostitve, ko so izzveneli občutki krivde, 

povezani s statusom brezposelnosti. Pomemben dosežek ji je predstavljala tudi odločitev, da 

ne sprejme ponujene službe, spoznala je, da zmore reči »ne« in si dvignila občutek 

samozavesti. Pomemben prispevek je predstavljalo tudi vzporedno, prostovoljno delo v šoli, 

kjer se je čutila sprejeta s strani deležnikov (učenca, razreda, učiteljev), njeno delo pa 

spoštovano. Spoznala je nove ljudi, s čimer je obogatila svoj socialni kapital. Zavedla se je 

svojih zmožnosti, iznajdljivosti in ambicij. V času trajanja procesa je imela 5 zaposlitvenih 

razgovorov, pred vključitvijo v proces pa nobenega. V procesu koučinga je prišla do 

spoznanja, da ji izobraževanje pomeni vrednoto ter si priznala potrebo po nadaljevanju 

študija. Iz stanja neaktivnosti je prešla v stanje povečane aktivnosti. Evalvacijski vprašalnik 

zaradi podaljšane faze refleksije ni bil izpolnjen, dogovor je bil, da ga akterka naknadno 
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izpolni in posreduje po e-pošti. Akterka je izpolnjen vprašalnik posredovala dva meseca po 

zaključku procesa (predstavljen bo v nadaljevanju), v vmesnem času pa uspela realizirati svoj 

najpomembnejši zaposlitveni cilj. 

 

5.3.3.2 Proces koučinga – akterka K2 

 

19. 10. 2015 ‒ 1. srečanje 

Prvo srečanje je v prvem delu, nanašajočem se na seznanitev kandidatke s pogoji za udeležbo, 

namenom in cilji raziskave, načeli, potekalo enako kot pri akterki K1. Po pridobljenem 

soglasju za sodelovanje v procesu je bil izpolnjen vprašalnik za uvodni intervju. Tako kot 

akterka K1 je bila tudi akterka K2 predhodno vključena v Svetovalnico. Na podlagi uvodnega 

intervjuja so bili pridobljeni osnovni podatki o akterkini zaposlitveni situaciji, strategijah 

iskanja zaposlitve, zaposlitvenih aktivnostih, zaposlitvenih ciljih ter oceni ovir za dosego le-

teh. Glede na samooceno veščin za uspešen nastop na trgu dela, predhodno vključitev v 

Svetovalnico ter izraženo pripravljenost za aktivno udeležbo v procesu, je bila kandidatka 

usmerjena v proces koučinga. Izpolnjen je bil dogovor o sodelovanju. Poleg podatkov, 

pridobljenih s pomočjo uvodnega vprašalnika, je akterka na srečanju podala še druge 

informacije, nanašajoče se na njeno osebno situacijo. Status aktivne iskalke zaposlitve je ob 

vključitvi v proces koučinga obsegal leto in pol, dejansko pa je bila že dlje časa brezposelna. 

V ta čas neaktivne brezposelnosti je bilo prišteto tudi obdobje, ko se je posvečala izključno 

materinstvu. Pomembno informacijo je predstavljalo tudi dejstvo, da akterka ni imela 

vozniškega izpita, vezana je bila na mestni promet, zato je zaposlitev iskala izključno na 

območju Ljubljane.  

Akterkin pristop je izražal optimizem, v razgovoru je kot svoje prednosti navedla motivacijo 

za iskanje službe, izhajajoč iz statusa iskalke prve zaposlitve je kot svojo prednost videla 

neobremenjenost s preteklimi delovnimi izkušnjami, kot prednost je označila še svojo 

kronološko starost ter dobro pripravljene prijave na razpisana delovna mesta. Njeni 

zaposlitveni cilji so bili na videz dovolj specifični, realni, dosegljivi. Kot najbolj pomemben 

cilj (ocena 10 na lestvici od 1 do 10) je navedla zaposlitev v tekstilni, tehnični ali kozmetični 

trgovini, administraciji ali knjigovodstvu, z oceno 9 na lestvici pomembnosti zaposlitvenih 

ciljev pa zaposlitev na recepciji doma za ostarele, vrtca, šole. Zaposlitveni cilj je presenečal 

glede na doseženo stopnjo formalne izobrazbe – prva bolonjska stopnja. Akterka je kot ovire 

za dosego zastavljenih ciljev opredelila predvsem manko delovnih izkušenj na želenem 

področju, kar je po njeni oceni zniževalo njeno samozavest pri samopromociji. Njene potrebe 
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v procesu so bile podpora, motivacija in osvetlitev različnih vidikov, razlog za vključitev v 

proces pa potreba, da se premakne s trenutne točke in nadaljuje z zaposlitvenimi aktivnostmi 

tudi po zaključku Svetovalnice.  

Akterka je za prvo delovno srečanje dobila nalogo, da pregleda trenutno stanje na trgu dela, 

naredi izbor potencialnih delodajalcev ter razišče možnosti za vključitev v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja, konkretno usposabljanje na delovnem mestu ter javna dela. 

 

2. 11. 2015 ‒ 2. srečanje 

Prvi del srečanja je bil namenjen evalvaciji vmesnega obdobja ter rezultatom naloge, ki naj bi 

jo opravila v vmesnem času. Akterka je pripravila seznam potencialnih delodajalcev. Izkazalo 

se je, da je seznam potencialnih delodajalcev preveč obširen, zato ga je na srečanju najprej 

skrajšala glede na različne kriterije – delavnik (enoizmensko, dvoizmensko delo), oddaljenost 

od doma, razpredenost prometnih povezav, izpolnjevanje zaposlitvenih pogojev (poznavanje 

računovodskih/knjigovodskih aplikacij, opravljeni strokovni izpiti, zahtevane izkušnje s 

področja dela). Kljub temu je bil nabor potencialnih delodajalcev še vedno zelo raznolik. 

Akterka se je osredotočila na dejstvo, da je pri svoji starosti iskalka prve zaposlitve, česar tudi 

v kontaktih s potencialnimi delodajalci ni bilo mogoče zaobiti in je pri akterki povzročalo 

stisko. Izkoristili smo akterkino prepričanje, da zna šibke točke obrniti sebi v prid ter jo 

navedli k razmišljanju, kako zmanjšati pomen tega dejstva. Izkazalo se je, da akterka ni 

povsem brez delovnih izkušenj, določene si je namreč nabrala v okviru študentskega dela na 

banki, v preteklosti je opravljala tudi delo prostovoljke. Akterka je tekom srečanja odkrivala 

svoje vire moči (logično mišljenje, velik nabor interesov, študijski dosežki). Do sledečega 

srečanja je imela akterka nalogo, da svoje vire moči pretvori v priložnosti za boljši nastop na 

trgu dela.  

 

10. 11. 2015 – 3. srečanje 

Akterka je v prvi fazi srečanja povzela vmesne aktivnosti, v katerih se je osredotočila na 

prijave na prosta delovna mesta, katere je skušala izpopolniti v smislu samopredstavitve in 

poudarka svojih prednosti in posebnosti. Njen nadaljnji načrt aktivnega iskanja zaposlitve je 

vključeval razgovor s svetovalko glede javnih del, zato je bilo tretje srečanje posvečeno 

pripravi na razgovor. Akterka je na srečanju razgrnila svoje predstave in pričakovanja glede 

javnih del, na srečanju je oblikovala konkretna vprašanja za svetovalko, saj je iz izkušenj 

vedela, da je razgovor časovno omejen in je predhodna priprava nujna za učinkovit razgovor.  
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Njena naloga je bila, da si pred razgovorom s svetovalko pridobi še dodatne, splošne 

informacije v zvezi z razpisom za javna dela zato, da v razpoložljivem času razgovor ciljno 

usmeri na svoja vprašanja in ne izgublja časa s predstavitvijo obče dostopnih informacij.  

 

16. 11. 2015 – 4. srečanje 

Akterka je uvodoma poročala o razgovoru s svetovalko na Zavodu za zaposlovanje. Izražala 

je razočaranje nad ugotovitvijo, da so javna dela pretežno socialno usmerjena. Akterka je 

pustila vtis, da je svoje upe polagala na javna dela, ki so se ob soočenju z realnostjo razblinili. 

Kljub temu je bila vzpodbujena k razmišljanju kje, upoštevajoč njene zaposlitvene cilje, 

prehodne izkušnje, znanja in sposobnosti, bi se lahko zaposlila preko javnih del. Priložnost se 

je pokazala v organizaciji, kjer je v preteklosti opravljala prostovoljno delo, vendar istega dela 

ne bi mogla več opravljati zaradi zdravstvenih omejitev. Na deklarativni ravni je bilo videti, 

da v tej navezavi iz preteklosti vidi priložnost za javna dela, konkretnega akcijskega načrta pa 

ni oblikovala. Svojo osredotočenost je ponovno premaknila na »že znano«, iskanje zaposlitve 

na področju prodaje ali računovodstva. Izpostavila je razmišljanje, da jo dosežena izobrazba 

zgolj ovira, saj je za delo trgovke preveč kvalificirana, nadaljevanje študija v smeri pridobitve 

druge bolonjske stopnje pa je ni zanimalo, v tem ni videla koristi. Študij je dejansko ni 

pritegnil, za to smer se je nepremišljeno odločila. Izražala je občutja zbeganosti glede kariere, 

zato je bil sklenjen dogovor, da na sledečem srečanju izpolni vprašalnik o kariernih sidrih.  

 

24. 11. 2015 – 5. srečanje 

Uvod v peto srečanje je obsegal refleksijo vmesnega obdobja. Pri akterki ni bilo bistvenih 

sprememb na področju zaposlitve. Prišla je do točke, ko se je pri iskanju zaposlitve začela v 

večji meri kot dotlej, obračati na socialno mrežo. Iz njenega pripovedovanja je bilo mogoče 

razbrati, da se njene zaposlitvene aspiracije nižajo tudi na podlagi zaposlitvenih izkušenj 

njenega ožjega socialnega kroga, kar je sicer nakazala že na predhodnem srečanju v povezavi 

z možnostjo nadaljevanja študija. Odprlo se je polje vprašanja vrednot, kje se deklarirane 

vrednote razhajajo od dejanskih, živetih. Akterka je izpolnila vprašalnik o kariernih sidrih. 

Rezultati so kazali poudarjenost življenjskega stila na prvem mestu ter varnost in stabilnost na 

drugem mestu. Slednje se je v največji meri kazalo v akterkinih poskusih, da čim hitreje najde 

zaposlitev. Priložnosti za zaposlitev prodajalke je nemalo, konkurenca pa huda. Kljub 

njenemu prepričanju, da dobro pripravi zaposlitveno prijavo, se tipizirane prijave niso 

izkazale za učinkovite. Akterka je imela za nalogo, da do sledečega srečanja oblikuje 

zaposlitveno prijavo ali ponudbo za izbranega potencialnega delodajalca.    
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27. 11. 2015 ‒ 6. srečanje 

Peto in šesto srečanje sta potekala v krajšem časovnem razmiku, zato akterka ni uspela 

oblikovati zaposlitvene prijave ali ponudbe. Navedeno je ponujalo iztočnico za ponovno 

rešetanje potencialnih delodajalcev ter izbor tistih, za katere bi akterka oblikovala 

zaposlitveno ponudbo. Izkoristili smo akterkin notranji lokus kontrole ter jo v povezavi s cilji 

tega srečanja dodatno okrepili v smeri iskanja odgovora na vprašanje, na kaj v zvezi z 

zaposlitvenimi priložnostmi ima vpliv. Akterkina naloga je bila, da se temeljito pripravi na 

raziskavo trga dela glede na sektor dela ter za nekaj izbranih delodajalcev skrbno pripravi 

zaposlitveno ponudbo ali prijavo.  

 

9. 12. 2015 ‒ 7. srečanje 

Sedmo srečanje je prineslo premik na akterkini poti do zaposlitve. V vmesnem času je bila 

povabljena na zaposlitveni razgovor, zato je bil cilj sedmega srečanja priprava na zaposlitveni 

razgovor. V vsesplošnem spletnem, časopisnem, osebnem svetovanju glede priprav na 

zaposlitvene razgovore ter na podlagi osebnih izkušenj je akterka izoblikovala določena 

pričakovanja v zvezi s konkretnim zaposlitvenim razgovorom. Ta pričakovanja so se nanašala 

predvsem na vprašanja, ki jih kandidat lahko pričakuje na zaposlitvenem razgovoru. Možna 

vprašanja je akterka na srečanju razvrstila po kategorijah »poznavanje delovne organizacije«, 

»osebna vprašanja«, »vprašanja o kompetencah«, »vprašanja o pričakovanjih«. Na vsako od 

možnih vprašanj je skušala najti oz. oblikovati najbolj optimalen odgovor ter se v največji 

možni meri pripraviti na razgovor ter zmanjšala občutek treme ob zavedanju, da je pri izbiri 

potreben tudi kanček sreče. Naloga akterke je bila, da do zaposlitvenega razgovora z izbrano 

osebo vadi različne scenarije zaposlitvenega razgovora.   

 

15. 1. 2016 – 8. srečanje 

Dolg razmik med srečanji je vplival na upad akterkine motivacije. Zaposlitveni razgovor je bil 

po njenih besedah »brez posebnosti«, kot bi bile priprave na predhodnem srečanju pretirane 

glede na sam razgovor. V tem času še ni prejela povratne informacije, pri sebi je zaključila, da 

verjetno ni izbrana, saj delodajalci neizbranim kandidatom pogosto niso sporočali rezultatov 

izbirnega postopka. Na srečanju je bila akterka vzpodbujena, da na zaposlitveni poti ovrednoti 

majhne dosežke. Uporabljene so bile didaktične kartice Vprašaj me … Razvijam se. 

Naključno izbrane kartice so se nanašale na gesla: Uspeh (Kaj je zame uspeh?), Motivacija 

(Kaj me motivira?), Akcija (Kaj me spodbuja k akciji?), Pozitivna naravnanost (Kako se 
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spodbudim k pozitivnemu razmišljanju?), Spodbuda (Kateri dejavniki v okolju me 

spodbujajo?), Izjemnost (V čem sem izjemen?), Usmerjenost (Česa si v svojem življenju ne 

želim? Česa si v svojem življenju želim več?), Vpliv (Na kaj imam vpliv? Kje vpliva 

nimam?), Vztrajnost (V katerih dejavnostih se kaže moja vztrajnost?), Trud (Koliko truda 

vložim v stvari, ki se jih lotim?), Ovire (Katere moje lastnosti me ovirajo pri doseganju 

ciljev?), Strah (Kaj bi naredil, če me ne bi bilo strah?). Vsebinsko so zaokrožile cilj srečanja. 

Do zadnjega, evalvacijskega srečanja je imela akterka nalogo, da razmisli o svojih 

zadovoljenih in nezadovoljenih potrebah v procesu. 

 

22. 1. 2016 ‒ 9. srečanje  

Zadnje srečanje je bilo namenjeno evalvaciji in izpolnjevanju zaključnega vprašalnika, vendar 

so bile akterkine potrebe drugačne, zato je bil sklenjen dogovor, da izpolnjen vprašalnik za 

zaključni intervju pošlje po spletni pošti. Akterka je želela zadnje srečanje izkoristiti za 

pogovor o njenih nadaljnjih zaposlitvenih aktivnostih. Odločila se je namreč, da se reaktivira 

in se ponovno vključi v prostovoljno delo. Čutil se je motivacijski preboj, ki se je odražal na 

akterkini neverbalni komunikaciji. Akterka je dajala vtis zanosa, sama nad sabo je bila 

presenečena, da se za to potezo ni že prej odločila. Kaj jo je pripeljalo do tega preobrata, ni 

znala pojasniti, želela si je le stika z ljudmi in presek dotedanjega načina življenja. Morebiti je 

k temu zasuku prispeval tudi zaključek koučinga, v katerega se je akterka vključila po 

zaključeni Svetovalnici. Obžalovala je, da se je proces iztekel, v skladu z nalogo prejšnjega 

srečanja je ocenila, da bi tudi v bodoče potrebovala motivacijo in vzpodbudo na zaposlitveni 

poti. Iz izpolnjenega zaključnega vprašalnika, ki ga je akterka posredovala šest mesecev po 

zaključku procesa (predstavljen bo v nadaljevanju), ni razvidno, ali se je dejansko vključila v 

prostovoljno delo in kako, če sploh, je morebitna vključitev vplivala na njene zaposlitvene 

cilje v smislu njihovega morebitnega preoblikovanja ali približevanja le-tem, kajti v tem času 

zaposlitve ni uspela realizirati.  

 

5.3.3.3 Analiza procesa koučinga 

 

Kot je razvidno iz predstavitve procesov, smo v začetnih fazah procesa velike, nespecifične 

zaposlitvene cilje (npr. zaposlitev), razbili na manjše, cilje SMART, ter tam, kjer jih je bilo 

več, po metodi lijaka zožili. Akterke smo vzpodbujali k pozitivnemu  ovrednotenju manjših 

dosežkov ter tako vzdrževali nivo motivacije za njihov aktivni nastop na trgu dela. Pogosto 

smo se posluževali analize SWOT – torej iskali prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti, 
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nevarnosti pri načrtovanju kratkoročnih ter srednjeročnih zaposlitvenih ciljev. Izhajajoč iz 

modela koučinga GROW, z namenom aktivacije akterk in realizacije akcijskega načrta, so 

akterke določene aktivnosti opravljale v času med enim in drugim srečanjem. Skozi vmesne 

aktivnosti so pridobivale informacije o stanju na trgu dela, obenem pa tudi o sebi, svojih 

močnih lastnostih, zmožnostih in omejitvah ter krepile samouvid. Kot zatrjuje Brečko (2004), 

je samouvid v povezavi s socialno interakcijo z drugimi izvor motivacije in spremembe 

pogleda na problemsko situacijo ter temelj reševanja le-te. Tudi iz tega razloga menimo, da je 

zaključek procesa koučinga akterko K2 vzpodbudil k vključitvi v prostovoljno delo kot lahko 

dosegljiv vir kontinuirane socialne interakcije. Vsakokratno poročanje o vmes izvedenih ali 

neizvedenih aktivnostih in učinkih je usmerjalo proces akcijskega raziskovanja.  

Skozi delovni odnos smo v prvih fazah spoznavali referenčne okvire akterk ter njihov lokus 

kontrole (notranji, zunanji). Ovire, ki so bile izpostavljene na začetku procesa, npr. 

pomanjkanje formalnih delovnih izkušenj na določenem področju, manko specifičnih 

strokovnih znanj, vezanost na javni prevoz ter s tem povezan ožji geografski krog 

potencialnih delodajalcev, kasneje pa tudi negativni občutki, ki so se pri akterkah začeli 

določneje kazati v osrednji fazi delovnega procesa (od četrtega srečanja dalje), smo poskušali 

zmanjšati s pretresanjem pogledov nanje z različnih zornih kotov, z iskanjem alternativnih 

rešitev ter s poudarkom na akterkinih virih moči. Postopoma se je izkazalo, da so bile akterke 

pri samopredstavitvi skromne in šele tekom procesa so se začele zarisovati njihove še druge 

kompetence, dotedanji uspehi in dosežki. Navedeno je zelo pomembno, če naj kouč pomaga 

klientu okrepiti njegove zmožnosti ter ob tem pomaga zmanjšati ovire, vendar pa je obenem 

smisel koučinga tudi v tem, da klient te zmožnosti sploh prepozna in jih ovrednoti. To pa 

pomeni, da mora imeti priložnost izkušnje.  

Iz časovne odmaknjenosti ocenjujemo, da je potrebno več srečanj nameniti ravno vprašanjem 

posameznikovega (s)poznavanja svojih prednosti, pomanjkljivosti, omejitev ter priložnosti. 

Pri tem kot neke vrste hitra prva pomoč lahko služi raba različnih orodij (vprašalnikov, testov) 

za samospoznavanje, v našem primeru pa so akterke do samouvida prihajale predvsem na 

podlagi konkretnih in osmišljenih izkušenj v okviru izvedenih aktivnosti.   

 

V procesu smo izhajali iz etike udeleženosti (Šugman Bohinc, 2005, v Jagodnik, 2010), kar 

pomeni, da smo izhajali iz klientove definicije problema, skupno dogovarjali želen razplet 

problema, dajali poudarek na (u)porabi klientovih virov moči, uporabi klientovega osebnega 

jezika ter mu puščali prostor za zgodbo, občutja. Le-ta so pri akterkah prišla v ospredje v 

osrednji fazi procesa, ko so se po naši domnevi začela razblinjati njuna pričakovanja, 
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povezana z oglaševano učinkovitostjo koučinga. Značilnosti etike udeleženosti se kažejo tudi 

skozi vzpostavljanje neposrednega stika s klientom preko očesnega stika, zrcaljenja telesnih 

gibov, glasu, izraza na obrazu ter z uporabo klientovih zaznavnih metafor. Zelo pomembno je 

spodbujanje klienta k samoevalvaciji, kar kouču odvzame pozicijo strokovnjaka. Radovednost 

do klienta se je kazala skozi aktivno poslušanje, rabo sokratove metode zastavljanja vprašanj, 

povzemanja, parafraziranja, rabo kreativnih tehnik, uporabili smo vprašalnik o kariernih 

sidrih, kot pripomoček za samospoznavanje ter orientacijski pripomoček v fazi razpotja. 

Obnesla se je tudi didaktična igra s kartami Vprašaj me … Razvijam se, ki smo jo uporabili, 

ko smo ocenili, da je to potrebno za akterkino samoevalvacijo in njeno nadaljnjo vzpodbudo. 

O posameznih srečanjih smo vodili zapise, večinoma v obliki povzetka ključnih poudarkov 

srečanja, po potrebi tudi anekdotsko, za potrebe akcijskega raziskovanja smo zadržali 

nekatere pisne vire (brainstorming plakat, rezultate vprašalnika kariernih ciljev).  

 

Kot je razvidno iz opisanih procesov, se je tam, kjer je bil cilj zaposlitev, kot dodana vrednost 

izkazalo prostovoljno delo. Za vključitev brezposelne osebe v prostovoljno delo mora biti 

izpolnjen pogoj, da osebi predstavlja vrednoto ali v tem vidi nek drug smisel. V našem 

primeru se je odločitev za prostovoljno delo izkazala za pozitivno iz dveh vidikov ‒ prvi je ta, 

da se je akterka reaktivirala (to gotovo velja za akterko K1 in domnevno tudi za akterko K2), 

zavzela novo socialno vlogo, pridobila na občutku lastne vrednosti, razširila svojo socialno 

mrežo in obogatila svoj socialni kapital. Prostovoljno delo je akterka K1 poiskala v okviru 

dejavnosti, na področju katere je iskala zaposlitev. Nezanemarljivo je dejstvo, da je ves čas 

trajanja procesa koučinga aktivno iskala možnosti za strokovno izpopolnjevanje z želenega 

področja. Po naši domnevi so aktivni večdimenzionalen pristop k iskanju zaposlitve ter dobro 

samopoznavanje in samopredstavitev vodili akterko K1 k realizaciji zaposlitve na želenem 

področju.  

 

Primerjava kazalnikov ob vstopu v proces in ob zaključku procesa, s katero smo želeli 

ovrednotiti učinke koučinga, je zajeta v spodnji tabeli. Predstavljena je tudi analiza procesa za 

vsako od akterk posebej. Od akterke, ki je predčasno izstopila iz procesa, nismo uspeli 

pridobiti povratnih informacij.  
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 Akterka K1 

Tabela 1: Kazalniki učinkovitosti koučinga ‒ akterka K1 

Kazalnik Pred vstopom v proces 

(obdobje 10 mesecev) 

Dva meseca po zaključku 

procesa koučinga 

Načini iskanja zaposlitve  ZRSZ (spletna stran), objava profila 

na ZRSZ, zaposlitveni portali, 

agencije za posredovanje dela, pisni 

oglasi, udeležba na kariernem 

sejmu, socialna mreža 

Enako 

Število prijav na delovna mesta  70‒80 80 

Število ponudb 10 10 

Število opravljenih 

osebnih/telefonskih razgovorov 

s potencialnim delodajalcem 

0 osebnih razgovorov,  

10 telefonskih razgovorov 

8 osebnih razgovorov 

Udeležba na kariernem 

sejmu/drugih predstavitvah 

delodajalcem  

1 1 

Ocena subjektivnih zmožnosti 

za uspešen nastop na trgu dela 

na lestvici od 1 (zelo slabo) do 

10 (zelo dobro) 

 

7/8 9 

Prednosti: 

komunikacija, 

pozitivna 

naravnanost, 

pripravljenost 

na dodatno 

izobraževanje 

Šibkosti: 

slaba 

samopredstavitev 

Prednosti: 

izboljšana 

samopredstavitev, 

bolj zna poudariti 

svoje prednosti 

pred šibkostmi, 

izpopolnjene 

veščine pisanja 

prijav/ponudb za 

zaposlitev, 

razširitev nabora 

načinov iskanja 

zaposlitve, 

boljše poznavanje 

sebe 

Šibkosti: 

/ 

Pričakovanja od procesa 

koučinga 

Spoznavanje novih ljudi, videnje 

sebe kot zaposlene osebe 

Izpolnitev  pričakovanj 

Da  

Opredeljenost zaposlitvenega 

cilja ob vstopu v proces 

Zaposlitveni cilj je jasno opredeljen  

Realizacija zaposlitvenega cilja Da, po zaključenem procesu koučinga 
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Akterka K1 je bila ob vstopu v proces 10 mesecev aktivna iskalka zaposlitve. Predhodno je 

bila že zaposlena na različnih področjih. Zaposlitev je iskala na področju, povsem drugačnem 

od zadnje zaposlitve (prodaja) in kjer je imela najmanj delovnih izkušenj, vendar ustrezno 

kvalifikacijo (predšolska vzgoja). Po teoriji pristopov h kariernem koučingu je bil na tem 

mestu uporabljen pristop »preizkušaj in se uči«. V proces koučinga je vstopila visoko 

motivirana, kar se je odražalo ves čas teka procesa. Na srečanja je prihajala redno, točno in 

pripravljena, z opravljenimi vmesnimi nalogami. Imela je jasno zastavljen cilj, z ovirami (npr. 

manko znanj) se je spopadala na konstruktiven način, iskala je rešitve, kako oviro zaobiti (npr. 

pozanimala se je o možnostih udeležbe na predavanjih za študente Pedagoške fakultete, 

razširila je nabor potencialnih delodajalcev, se vključila v dodatno prostovoljno delo, 

razmišljala o samozaposlitvi). Proces je potekal po formuli povečevanja akterkinih moči in 

obenem zmanjševanja ovir za dosego cilja.  

 

Ob vstopu v proces je akterka na vprašanje subjektivne ocene zmožnosti za uspešen nastop na 

trgu dela svoje kompetence ocenila z oceno 7 ali 8, na lestvici od 1 (zelo slabe) do 10 (zelo 

dobre). Ocenila je, da se zna dobro pisno predstaviti, kot svoje ključne prednosti pa navedla 

komunikacijo, pozitivno naravnanost, pripravljenost na dodatna izobraževanja, usposabljanja. 

Kot svoje šibke točke je opredelila osebni nastop, predstavitev svojih znanj, veščin in 

kompetenc. Dejansko je akterka v procesu koučinga izkazala pripravljenost na dodatna 

izobraževanja in usposabljanja, pozitivno držo pa je ohranila tudi ob negativni izkušnji 

neuspelih zaposlitvenih razgovorov. 

V zaključnem intervjuju po končanem procesu koučinga je kot učinek koučinga izpostavila 

napredek na področju samopredstavitve, ki jo je dvakratno izboljšala (z ocene 4 na oceno 8), 

naučila pa se je tudi prikriti ali predrugačiti določene slabosti oziroma jih ne več poudarjati (z 

ocene 8 na oceno 3). Numerične kazalnike napredka po zaključenem procesu je težje razbrati, 

saj je bil izpolnjen vprašalnik poslan po e-pošti. Iz poslanih odgovorov ni povsem razvidno, 

da število osebnih/telefonskih kontaktov z delodajalci vključuje tudi tiste v času trajanja 

procesa ali izključno tiste, ki so bili vzpostavljeni po končanem koučingu.  

 

Na vprašanje o prispevku koučinga k zaposlitveni situaciji je odgovorila, da je prispeval k 

zanimivim spoznanjem o njej sami ter še poglobil razmišljanja, kako priti do želene 

zaposlitve. Pozitivni učinki so bili še bolj kakovostno pisanje zaposlitvenih prijav/ponudb, 

odkrivanje podatkov o zaposlitvah na različne načine ter spoznavanje sebe preko 

prostovoljnega dela. Kot novo pridobljena in uporabna znanja je navedla poznavanje lastnih 



49 

 

kariernih sider, poznavanje svojih kompetenc ter širitev možnosti zaposlitve. V procesu 

koučinga je uspela sebe zagledati kot zaposleno osebo. Povratno informacijo je posredovala 

dva meseca po zaključenem procesu. Akterka K1 je bila edina, ki je uspela realizirati svoj 

zaposlitveni cilj.  

 

 Akterka K2 

Tabela 2: Kazalniki učinkovitosti koučinga ‒ akterka K2 

Kazalnik Pred vstopom v proces 

(obdobje 1,5 leta)   

Šest mesecev po zaključku 

koučinga 

Načini iskanja zaposlitve  ZRSZ (spletna stran), zaposlitveni 

portali, agencije za posredovanje 

dela, udeležba na kariernem sejmu, 

socialna mreža 

Enako 

 

Število prijav na delovna mesta  30–50 25 

Število ponudb 1 10 

Število opravljenih 

osebnih/telefonskih razgovorov s 

potencialnim delodajalcem 

2  2 

Udeležba na kariernem 

sejmu/drugih predstavitvah 

delodajalcem  

1 1 

Ocena subjektivnih zmožnosti za 

uspešen nastop na trgu dela na 

lestvici od 1 (zelo slabo) do 10 

(zelo dobro) 

 

6 / 

Prednosti: 

pisanje prijav, 

starost, status 

iskalke prve 

zaposlitve v 

smislu 

neobremenjenosti 

s preteklimi 

izkušnjami, 

motiviranost  

Slabosti: 

pomanjkanje 

samozavesti v 

povezavi z 

mankom 

izkušenj, brez 

vozniškega 

izpita, slabo 

znanje tujega 

jezika 

Prednosti: 

višja 

samozavest, 

večja 

zagnanost, nove 

ideje kako 

zožiti širino 

zaposlitvenega 

polja, določitev 

zaposlitvenega 

fokusa, bolj 

pozitiven 

pogled na 

situacijo  

Slabosti: 

manko izkušenj 

Pričakovanja od procesa 

koučinga 

Vzpodbuda, novi pristopi k 

iskanju zaposlitve 

Izpolnitev pričakovanj 

Da 
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Opredeljenost  zaposlitvenega 

cilja ob vstopu v proces 

Zaposlitveni cilj ni povsem jasno opredeljen. 

Realizacija zaposlitvenega cilja Ne 

 

Akterka K2 je bila ob vključitvi v koučing brezposelna dlje časa, predvsem zaradi materinstva 

in v tem času zaposlitve ni iskala. Na Zavodu za zaposlovanje je bila kot aktivna iskalka 

zaposlitve prijavljena 1,5 leta. Formalno predhodno ni bila zaposlena, zaključila je prvo 

stopnjo bolonjskega študija, želje po pridobitvi višje stopnje izobrazbe ni izražala. Ocenjevala 

je, da ji dosežena stopnja izobrazbe predstavlja kvečjemu oviro za zaposlitev, saj je za ciljna 

dela preveč kvalificirana. Zaposlitveni cilj je opredelila kot zaposlitev v prodaji (kozmetična, 

tehnična, tekstilna; računovodstvo; delo na recepciji), dolgoročne karierne predstave pa so 

bile precej nejasne. Kot razlog za vključitev v proces je navedla »premakniti se iz trenutne 

točke, se aktivirati še naprej tudi po zaključeni Svetovalnici, dobiti nove vidike«. Svoje 

zmožnosti za uspešen nastop na trgu dela je ob vključitvi v proces ocenila z oceno 6, 

izpostavila je predvsem razvite veščine iskanja zaposlitvenih možnosti, pisanja prijav, manj 

uspešna pa je bila pri samopredstavitvi, kar je pripisovala pomanjkanju izkušenj na iskanem 

delovnem področju. V akcijskem načrtu je kot svoj cilj opredelila usmeritev k enemu cilju – 

»ugotovitev resničnega zaposlitvenega cilja«. S tem namenom je na petem srečanju izpolnila 

tudi vprašalnik o kariernih sidrih.  

 

Po zaključku procesa4 je upadlo predvsem število prijav na delovna mesta, naraslo pa število 

ponudb delodajalcem. Sledeče pripisujemo večji ozaveščenosti glede akterkinih potreb v 

povezavi z zaposlitvenimi cilji, kar se je ob zaključku procesa odražalo v prijavah oz. 

ponudbah za zaposlitev na izbranem področju in ne vse povprek. Tekom procesa je akterka 

puščala vtis neosredotočenosti na posebno karierno področje, kar je verjetno trajalo že dlje 

časa, saj je bila tudi odločitev za študij ne dovolj premišljena izbira. Želela si je predvsem 

dela, ki omogoča stik z ljudmi. Proces je šel manj v smeri »velikega cilja« ter bolj v smeri 

dviga samoučinkovitosti pri iskanju zaposlitvenih priložnosti. Sprotnost ciljev je zasledovala 

tako, da se je pripravila na razgovor s svetovalko zaposlitve, v okviru katerega je pridobila 

pomembne informacije v zvezi z možnimi ukrepi za brezposelne, izpopolnila svojo prijavo in 

ponudbo potencialnim delodajalcem ter pretehtala načine približevanja potencialnim 

delodajalcem. Glede na prevladujoče vrednote in pričakovanja do delodajalcev je sestavila 

                                                 
4 Akterka je posredovala dokončno povratno informacijo šest mesecev po zaključku procesa, evalvacija v okviru 

zadnjega srečanja ni bila v celoti izpeljana. 
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seznam optimalnih delodajalcev, vendar se je kljub temu ves čas procesa vračala k svojim 

omejitvam, kamor je umeščala predvsem pomanjkanje izkušenj na določenem področju ter 

prekvalificiranost za nekatera delovna mesta. V zaključnem intervjuju je dodano vrednost 

koučinga opredelila iz vidika motivacije za nastop na trgu delovne sile, zoženja širine 

zaposlitvenega polja na bolj specifične zaposlitvene cilje ter pridobitve novih spretnosti 

iskanja zaposlitve.  

Iz oddaljenosti časovne perspektive ocenjujemo, da bi se bilo pri akterki potrebno v večji meri 

posvetiti vprašanjem motivacije za zaposlitev in šele drugotno veščinam nastopa na trgu dela 

ter v večji meri prepoznati fazo v času trajanja (dolgotrajne) brezposelnosti, v kateri se je 

akterka nahajala. Ocenjujemo, da je na nivo motivacije pomembno vplivala tudi nejasnost 

glede poklicnih apsiracij. Brečko (2014) navaja, da je materinstvo obdobje, ki ženskam 

omogoča priložnost za reflektivni razmislek o karieri ter da veliko žensk v tem obdobju 

spremeni svoje videnje kariere in hkrati tudi osebne vrednote. V kolikor je do te spremembe 

pri akterki prišlo, je odgovor na vprašanje o nadaljnjih kariernih ciljih izostal. Ne le, da 

akterka ni imela »resničnega zaposlitvenega cilja«, v ospredje je vstopila potreba po 

(zaposlitveni) varnosti in stabilnosti. Akterka je s ciljem čim hitrejše zadovoljitve te potrebe 

in verjetno tudi pod vplivom ožjega socialnega kroga, znižala poklicne aspiracije. Dodaten 

dejavnik, zaradi katerega je do tega prišlo, je izostanek priložnosti za oblikovanje poklicne 

identitete, saj so bile njene delovne izkušnje vezane na študentsko delo. V tem oziru je bil 

akterki omejen tudi dostop do virov socialnega kapitala, ki bi ji lahko olajšal ali omogočil 

prehod v sfero dela na izbranem področju. V primerjavi s predhodno že zaposlenimi iskalci 

zaposlitve, je bila akterka na trgu dela v manj ugodnem položaju tudi zato, ker imajo 

navedeni, poleg zaposlitvene zgodovine, že razvite veščine nastopa na trgu dela, izkušnjo 

vstopanja v delovne odnose in procese, našteto pa zagotovo predstavlja pomemben vir moči v 

fazi aktivnega iskanja zaposlitve.  

  

Izvedena procesa sta zanimiva za primerjavo, saj je bila akterka K1 učbeniški primer 

idealnega klienta z jasnimi zaposlitvenimi predstavami, z motivacijo za spremembe, 

odgovorno in aktivno držo v procesu, usmerjana v iskanje rešitev in ne v poveličevanje ovir 

ali celo izgovorov. Ves čas procesa je puščala vtis popolne osredotočenosti na cilj, medtem ko 

je akterka K2 svoj cilj v resnici šele iskala, zdelo se je, kot da je vdana v svojo usodo ter da je 

zaposlitev bolj cilj drugih kot nje same, vključitev v proces koučinga pa izpolnjevanje potrebe 

po širitvi socialnih stikov in izhod iz vsakodnevne enoličnosti. V primerjavi z akterko K1 je 

manj zavzeto sama iskala rešitve ter v večji meri potrebovala vodenje. Devet srečanj je bilo 
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premalo, da bi z akterko K2 lahko ugotovili, česa si v življenju sploh želi in kaj bi bilo 

potrebno, da bi ta cilj dosegla. Dodatno oviro na tej poti je zagotovo predstavljalo dejstvo, da 

se je akterka vključila v karierni koučing, ko bi bil mogoče bolj na mestu življenjski koučing, 

mentorstvo ali kakšna druga oblika pomoči.   

 

5.3.4 Mentorstvo 

 

Proces mentorstva se je pričel februarja 2016 in se je zaključil julija 2016. Zaporedno sta bila 

izpeljana dva mentorska procesa. V okviru mentorstva je bilo izpeljanih devet individualnih 

srečanj, sedem delovnih in dve evalvacijski (uvodno in zaključno) z vsako udeleženko 

posebej. Upoštevajoč načela akcijskega raziskovanja ter mentorstva, sta bili v odnos 

mentorstva povabljeni dve kandidatki, aktivni iskalki zaposlitve, v nadaljevanju opredeljeni 

kot akterka M1 in akterka M2. Udeležba v procesu je bila prostovoljna. Med mentorico in 

mentorirankama je bil sklenjen dogovor, v katerem so bile opredeljene medsebojne pravice, 

obveznosti in dolžnosti. Upoštevajoč opredelitev mentorstva kot vodenja bolj izkušene osebe 

do manj izkušene, je bilo mentorstvo s strani raziskovalke mogoče izpeljati, ker je le-ta imela 

izkušnje pri delu z brezposelnimi kot nekdanja izvajalka Kluba za iskanje zaposlitve. 

Izhajajoč iz raziskave Coxove (2003), v kateri ugotavlja, da na mentorski odnos pomembno 

vpliva podobnost izkušenj med mentorjem in  mentorirancem, je raziskovalka, nedavna 

aktivna iskalka zaposlitve, lahko empatično pristopila k akterkama. Obojestranskost učne 

izkušnje pa je formaliziral že omenjeni medsebojni dogovor med raziskovalko in 

mentorirankama. Glede na ugotovitev, da se mentorstvo najpogosteje pojmuje v kontekstu 

uvajanja zaposlenega na novo področje dela, kar rezultira v osvajanju organizacijske klime, 

obvladovanju delovnega področja, izobraževanju, napredovanju, zaščiti in pokroviteljstvu 

(Kranjčec, 2005), temu v našem procesu ni bilo mogoče zadostiti. Ne le, da ni šlo za uvajanje 

v organizacijo in delo, izostali so tudi nekateri drugi vidiki mentorstva, bolj ali manj povezani 

z vstopom na novo področje dela – pokroviteljstvo, zaščitništvo, pa tudi čustvena intenzivnost 

ter vloga mentorja kot modela. Pokroviteljstvo v obliki spoznavanja udeleženk procesa s 

potencialnimi delodajalci bi bilo mogoče, v kolikor bi raziskovalka v mentorski funkciji imela 

že razvito mrežo potencialnih delodajalcev, vendar je bil mentorski odnos osredotočen 

predvsem na ozko področje usposabljanja s ciljem izboljšati nastop brezposelne osebe na trgu 

dela, izhajajoč iz potreb udeleženk. To ne pomeni, da sta bili karierna ali psihosocialna 

funkcija mentorstva zanemarjeni, temveč bolj prilagojeni vsebini in ciljem procesa. 

Udeleženki procesa mentorstva sta bili deležni podpore, vodenja in svetovanja, kar so po 
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Arnoldu in drugih (1995, v Kranjčec, 2005) naloge mentorja, pa tudi informiranja in 

nasvetovanja. Če je merilo učinkovitosti kariernega mentorstva višina plače ter napredovanje 

mentoriranca znotraj delovnega prodročja, bi bil v našem primeru kazalnik uspeha izhod na 

trg dela, namesto ugotavljanja stopnje zadovoljstva s kariero ali uspešnosti v karieri, pa 

stopnja občutka samospoštovanja, samozaupanja mentoriranca v procesu. Srečanja so se 

izvajala po sproti zastavljenem časovnem in vsebinskem razporedu, kar ustreza andragoško 

didaktični definiciji mentorstva, ki mentorstvo opredeljuje kot dolgotrajnejši proces 

medsebojnih stikov, povezanih učnih epizod med mentorjem in kandidatom (Kranjc, 1979, v 

Kranjčec, 2005). Tako smo tudi vzdrževali motivacijo vključenih brezposelnih oseb za 

sodelovanje v procesu mentorstva in aktiven nastop na trgu dela, potrebo po časovni strukturi 

pa je narekovala tudi izvedba akcijskega raziskovanja v doglednem časovnem okviru. Kljub 

krajšemu obdobju trajanja procesa v primerjavi z leto ali več časa trajajočimi mentorstvi, so se 

odvile skoraj vse faze mentorskega odnosa, od začetne faze vzpostavitve mentorskega odnosa, 

do faze vzdrževanja za katero Galbraith in Maslin – Ostrowski (v Kranjčec, 2005) pravita, da 

je nekakšen lakmus papir pozitivnih pričakovanj, nastalih v fazi vzpostavitve, ter faze ločitve, 

katero pri mentorirancu zaznamujejo občutja neodvisnosti, samostojnosti pa tudi tesnobnosti 

in občutki izgube. Izostala je le faza ponovne opredelitve v kateri mentor in mentoriranec 

spoznata spremembo položaja in ugotovita, da nadaljnji mentorski odnos ni več potreben. V 

našem primeru se mentorstvo namereč ni izteklo, ker bi dejansko prišlo do spremembe 

položaja, temveč je bilo po izpeljanem številu srečanj zaključeno, četudi je, kot bomo videli v 

nadaljevanju, pri eni od akterk potreba po nadaljevanju procesa obstajala.  

 

V nadaljevanju je predstavljen kronološki in vsebinski potek procesa mentorstva z vsako od 

akterk.  

 

5.3.4.1 Proces mentorstva ‒ akterka M1 

 

26. 2. 2016 – 1. srečanje 

Akterka se je vključila v proces mentorstva na podlagi usmeritve vodje Središča za 

samostojno učenje pri Glotti Novi. Prvo srečanje je bilo namenjeno predstavitvi namena in 

ciljev procesa mentorstva, predstavitvi pravic, dolžnosti in obveznosti mentorja in 

mentoriranca. Po pridobljenem soglasju kandidatke za sodelovanje v procesu ter sklenjenem 

dogovoru o sodelovanju je bil izpolnjen vprašalnik za uvodni intervju, s katerim je bil 

pridobljen vpogled v zaposlitvene aktivnosti akterke v času dvomesečnega obdobja iskanja 
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zaposlitve ter kandidatkina samoocena zmožnosti za uspešen nastop na trgu dela. Akterka je 

na prvem srečanju izpostavila obsežen seznam svojih slabosti, s poudarkom na osebnostnih 

lastnostih, zdravstvenih težavah, številnih razpršenih interesih, kar se je odražalo v različnih, 

nedokončanih izobraževalnih programih. Kljub temu da ni odgovorila na vprašanje o potrebah 

v procesu mentorstva, je kot razlog za vključitev navedla pričakovanje po uskladitvi poklicnih 

interesov s svojimi zmožnostmi, kompetencami ter v procesih šolanja pridobljenimi 

formalnimi znanji. To je bil zanjo zelo pomemben cilj na lestvici od 1 (nepomemben) do 10 

(zelo pomemben cilj), drugega bolj definiranega cilja ni oblikovala. Srečanje je bilo 

zaključeno v dogovoru, da do naslednjega oblikuje seznam svojih pozitivnih lastnosti ter 

razmisli o tem, kje jih lahko najbolje izkoristi. 

 

11. 3. 2016 – 2. srečanje 

Drugo srečanje je potekalo v raziskovanju akterkine zaposlitvene zgodovine. Akterka je bila 

predhodno tako zaposlena kot tudi brezposelna. Zaposlitvene izkušnje je imela na številnih, 

raznolikih področjih, kot receptorka v hotelih, športnem društvu, kot učiteljica plesa, 

pomočnica vzgojitelja. Želela si je delati na področju dela z otroki, za kar je imela opravljen 

tečaj iz predšolske vzgoje, vendar so ji pomembno omejitev pri zaposlitvi predstavljale 

zdravstvene težave in onemogočale zaposlitev za polni delovni čas. Ker si je akterka zaradi 

finančnih težav želela v čim krajšem času realizirati zaposlitev ali vsaj zagotoviti dodaten vir 

prihodka, je bila pripravljena razmišljati tudi o oblikah samozaposlitve na področju, kjer bi 

lahko združila svoji zanimanji – delo z otroki in ples. Sklenjen je bil dogovor, da do tretjega 

srečanja poveže svoje kompetence ter zaposlitvene cilje v predstavitev oz. ponudbo 

pripovedno-plesnih aktivnosti za otroke v izbrani starosti.  

 

8. 4. 2016 – 3. srečanje 

Med drugim in tretjim srečanjem je bil daljši časovni presledek zaradi okrevanja akterke po 

operativnem posegu. Akterka je na srečanju predstavila svoj marketinški izdelek in pri tem 

pokazala veliko mero samokritičnosti in negotovosti. Spregovorila je o svojih družinskih 

razmerah, v luči katerih je bilo mogoče bolje razumeti akterkino nizko samovrednotenje. 

Neugodna družinska dinamika ter slabe finančne razmere so pomembno vplivale na akterkino 

motivacijo za aktiven nastop na trgu dela in spodbijale njeno upanje na želeno zaposlitev, saj 

je bila s strani domačih usmerjena v čim hitrejšo zaposlitev na katerem koli delovnem 

področju. Z namenom razbremenitve, pa tudi v luči boljšega samospoznavanja je bil apliciran 

vprašalnik kariernih sider, katerega pa je po izpolnjevanju in rezultatih akterka označila kot 
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»brezveznega«, saj rezultatov vprašalnika (prevladujoče karierno sidro »življenjski stil«) ni 

zmogla povezati z realnimi možnostmi za uresničitev vseh svojih zanimanj. Srečanje se je 

zaključilo z dogovorom, da na sledeče srečanje prinese življenjepis ter spremno pismo k 

prijavi na razpisano delovno mesto. 

 

21. 4. 2016 – 4. srečanje  

Na četrtem srečanju je akterka uvodoma poročala o tem, da se je vključila v prodajo izdelkov 

na domu (mrežni marketing). Takšna vrsta prodaje se ji je po eni strani upirala, po drugi strani 

pa je v tem videla začasno premostitev finančne stiske, četudi je, paradoksalno, za vstop v 

mrežo porabila prihranke. Pogovor je tekel v smeri premagovanja negativnih občutkov v 

zvezi z začetimi aktivnostmi ter spremembo perspektive. Akterki je uspelo uvideti dodano 

vrednost vključitve v mrežo prodajalcev predvsem v motivacijskih srečanjih, namenjenih 

vzpodbujanju prodaje in medsebojni podpori prodajalcev. Spontano se je angažirala tudi v 

lokalnem okolju, kjer se ji je obetala možnost sodelovanja v t. i. Odprti pisarni, nekakšnem 

skupnostnem prostoru za nevladnike. Na srečanje je kot dogovorjeno prinesla življenjepis in 

spremno pismo. Povratno informacijo je sprva sprejela kot kritiko, na kar je bila akterka še 

posebej občutljiva. Potrebno je bilo obširno pojasnilo z obrazložitvijo povratne informacije, ki 

jo lahko upošteva ali pa tudi ne. V tem delu srečanja je bila prvič izpostavljena akterkina 

lastnost neposrednega soočanja s sogovornikom.   

Upoštevajoč akterkino močno točko – sposobnost vzpostavljanja osebnih stikov, je bila 

usmerjena, da pri izbranih delodajalcih preveri potrebe po novih zaposlitvah ter priložnost 

izkoristi za samopromocijo.   

 

12. 5. 2016 ‒ 5. srečanje 

Načrtovano srečanje dne 4. 5. 2016 se je prestavilo na kasnejši datum, ker je bila akterka tega 

dne angažirana za delo. Na petem srečanju akterka pove o tem, kako je preko vključitve v 

skupino za mlade mamice kot pomočnica vodje skupine dobila priložnost za varstvo dveh 

otrok. To je bil tudi razlog, da je peto srečanje prestavila na ta datum. Občutek uspeha je 

zasenčilo ravnanje vodje skupine, ki je za akterkinim hrbtom izrazila dvom v akterkine 

kompetence kot varuške. To je pri akterki povzročilo obilo nejevolje, srečanje je bilo prežeto 

z negativnimi občutki, »da ji ne gre, če ji sploh kaj gre?« in v njej utrdilo prepričanje, da je z 

njo nekaj narobe. Izjalovila se je tudi ideja sodelovanja v okviru Odprte pisarne, saj je 

manjkal skupni cilj posameznikov, ki so tja prihajali vsak zase in za svoj interes. V 

negativnem duhu je spregledala tudi dejstvo, da je počasi napredovala pri prodaji izdelkov. 
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Glede na akterkin načrt, da nadaljuje z iskanjem stabilne zaposlitve in obenem upoštevajoč 

njeno predstavo o sebi, svojih lastnostih in številnih zanimanjih, je imela akterka do sledečega 

srečanja nalogo, da oblikuje svoje poslanstvo in vizijo, na podlagi česar bi lahko natančneje 

izbrala potencialne delodajalce in se jim preko podobnosti pri obojem tudi lažje približala.  

 

30. 5. 2016 ‒ 6. srečanje  

Tudi šesto srečanje je bilo na predlog akterke iz istih razlogov kot predhodno prestavljeno na 

kasnejši datum. Akterka je uvodoma povedala, da je v slabi kondiciji. V tem času je akterka 

uspela izpolniti vmesno nalogo. Izkoristila je svoj socialni kapital ter navezala stik z lokalnim 

vrtcem, kjer je povprašala o morebitnih načrtovanih potrebah po kadru (predvsem iz razloga 

porodniških odsotnosti). Na srečanje je prinesla svoje poslanstvo, ne pa tudi vizije. Poslanstvo 

je oblikovala zelo široko, nejasno, vedela je le, da si želi pomagati ljudem. Akterkina »slaba 

kondicija« faze se je odražala tudi v zavrnitvi ponudbe, da nadaljuje z varstvom otrok še v 

času poletnih počitnic. Ponudbo je zavrnila zaradi občutka, »da pobira drobtine«. Še bolj se je 

izpostavila potreba, da pri sebi razmisli, kaj je njena vizija. Na srečanju je oblikovala listo 

vrednot. Do sledečega srečanja je imela nalogo dokončati vizijo ter pripraviti zaposlitveno 

ponudbo za vrtec. 

 

6. 6. 2016 – 7., 8. srečanje 

Načrtovani sedmo in osmo srečanje sta zaradi vmesnih daljših presledkov in zastavljenega 

časovnega okvira trajanja procesa potekali na isti dan. Akterka je na srečanje prinesla 

oblikovano ponudbo, ne pa svoje vizije, zato jo je skušala oblikovati tekom prve ure srečanja. 

Vizijo je oblikovala s poudarkom na listi vrednot, med katere je štela svobodo, avtonomijo pri 

delu, ekološkost ter na vprašanju, kako vrednote integrirati v njene zaposlitvene cilje, 

konkretno delo pomočnice vzgojiteljice v vrtcu. Sodeč po navedenem, se so se njene vrednote 

v večji meri zrcalile skozi prodajo izdelkov na domu, s katero je nadaljevala, uspeh te 

dejavnosti pa je ovrednotila v skladu s svojo siceršnjo kritično držo. 

Drugi del dvournega srečanja je bil osredotočen na zaposlitveno ponudbo. V vmesnem 

obdobju je akterka naredila analizo trga ter se prijavila na delovno mesto administratorja. 

Potencialno zaposlitev je lahko iskala le v krogu, dostopnem z javnim prevozom, zato je bilo 

potrebno razširiti zaposlitveno področje. Pri predstavljeni ponudbi je v primerjavi z 

zaposlitveno prijavo in spremnim pismom upoštevala večino pripomb ter izpostavila svoje 

dosežke, znanja, pozitivne posebnosti. Potrebna je bila le še dobra osebna samopredstavitev. 

Glede tega akterka ni imela nobenih osmišljenih izkušenj, saj ni uspela povezati 
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samopredstavitve s preteklimi zaposlitvenimi uspehi. Verjetno zato ne, ker je svoje 

zaposlitvene uspehe pripisovala drugim dejavnikom (npr. nepotizmu, saj je zadnjo zaposlitev 

opravljala v stričevem podjetju) pred lastnimi zmožnosti. Na podlagi vsega že storjenega 

tekom procesa (seznam pozitivnih lastnosti, priprava zaposlitvene prijave in ponudbe, 

prepoznavanje svojih vrednot) je bilo ocenjeno, da lahko iz samopredstavitve preide na 

akcijski načrt pristopa k potencialnemu delodajalcu. Akcijski načrt je odgovarjal na vprašanja 

kdaj, kako in na kakšen način naj pristopi k delodajalcu.  

 

13. 6. 2015 – 9. srečanje 

Zadnje srečanje je bilo namenjeno evalvaciji procesa. Potekalo je teden dni po zadnjem 

delovnem srečanju. Akterka je najprej podala refleksijo na proces, nakar je bil izpolnjen 

zaključni vprašalnik. Akterka v svoji refleksiji ni znala opredeliti svojega napredka v procesu, 

opredelila pa se je do tempa dela. Ocenila je, da je proces postal intenzivnejši proti koncu, na 

začetku procesa pa je bilo po njenem mnenju preveč poudarka na njenih osebnih težavah, ki 

so vseskozi vplivale na zaposlitveno področje. Kljub temu je ocenila, da je bila njena potreba 

v procesu izraziti strah, npr. pred zavrnitvijo in da je ta strah ob koncu procesa manjši. Višjo 

stopnjo strahu pred zavrnitvijo ob vstopu v proces je pripisovala slabimi izkušnjam v delovnih 

okoljih, v katerih so ji bile pripisane negativne osebnostne lastnosti. Dejstvo, da tekom 

procesa ni bila izpostavljena kritikam s strani delodajalcev ali sodelavcev ter njena večja 

odprtost v kontaktih z ljudmi tekom procesa v primerjavi s stanjem pred vključitvijo, je po 

njeni oceni bistveno pripomoglo k zmanjšanju tega strahu. Vse našteto, vključno s povečano 

aktivnostjo (občasno delo) in izboljšanjem finančne situacije, je pozitivno vplivalo na njeno 

pripravljenost za zaposlitev. Akterka je glede samega procesa izrazila potrebo po večjem 

obsegu srečanj, saj so nekatera njena pričakovanja ali potrebe ostala neizpolnjena. Rezultati 

zaključnega vprašalnika bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju, v analizi procesa 

mentorstva.   

Akterka se je po zaključenem procesu še nekajkrat telefonsko obrnila na mentorico v zvezi z 

zaposlitvenim napredkom (11. 7. 2015) po zaposlitvenem razgovoru v vrtcu, kjer je prišla v 

ožji izbor, nato pa je bila napotena na psihološko testiranje, kjer se je po svojem občutku 

slabo odrezala. Dne 20. 7. 2015 je po telefonu sporočila, da na razpisu ni bila izbrana, 

neuspeh je pripisovala slabim rezultatom psihološkega testiranja, četudi ni imela vpogleda v 

dosežene rezultate. Po tem se na mentorico ni več obračala.  
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5.3.4.2 Proces mentorstva ‒ akterka M2 

 

20. 5. 2016 – 1. srečanje 

Prvo srečanje je potekalo v luči seznanitve kandidatke z namenom in cilji procesa mentorstva, 

z obveznostmi, pravicami in dolžnostmi mentorja in mentoriranca. Opredeljen je bil časovni 

okvir trajanja procesa. Po sklenjenem dogovoru za sodelovanje v procesu je bil izpolnjen 

vprašalnik za uvodni intervju, na osnovi katerega je bil pridobljen vpogled na akterkino 

zaposlitveno situacijo, pridobljen podatek o času trajanja ter načinih aktivnega iskanja 

zaposlitve, vpogled v akterkino subjektivno oceno ovir na poti k zaposlitvenemu cilju. 

Akterka je sicer kot najpomembnejši cilj navedla pridobitev višje stopnje izobrazbe, 

pridobitev dolgoročne zaposlitve je bila šele na drugem mestu. V proces mentorstva se je 

vključila zato, da bi pridobila nova znanja, spoznala svoje prednosti in slabosti ter pridobila še 

drug pogled na njen nastop na trgu dela. To je bila tudi ena od deklariranih potreb v procesu, 

poleg potrebe po motivaciji, novih uvidih. Na prvem srečanju je v razgovoru predstavila svojo 

zaposlitveno zgodovino, ki je vplivala na izbor potencialnih delodajalcev oz. delovno 

področje, tj. administracija. Akterka je imela razdelano predstavo o idealnem delovnem 

mestu, zaposlitveni cilj pa je opredelila kot »zaposlitev, ki ji bo ustrezala na dolgi rok«.  

Akterka je na podlagi številnih zaposlitvenih oglasov ocenila, da je ena od ovir k realizaciji 

zaposlitve manko zahtevanih znanj, bodisi znanja tujega jezika ali specifičnih računalniških 

znanj. Zaradi slabe finančne situacije ni mogla izpopolniti znanja tujega jezika ali pridobiti 

določenih računalniških znanj, zato se je srečanje sklenilo z dogovorom, da na Zavodu za 

zaposlovanje preveri možnost za napotitev na tečaj tujega jezika ali računalniškega 

izpopolnjevanja.   

 

26. 5. 2016 – 2. srečanje 

Na drugem srečanju je akterka predstavila rezultate poizvedovanj glede napotitve v tečaje 

jezikovnega ali računalniškega izpopolnjevanja. Izkazalo se je, da v tistem obdobju ni bilo 

razpoložljivih finančnih sredstev za tovrstne napotitve brezposelnih oseb. Fokus srečanja je 

bil preusmerjen v poudarke akterkinih močnih področij in pretvarjanje šibkosti v priložnosti. 

Kljub poskusom zavzemanja drugačnega zornega kota je akterka vztrajala pri nekaterih svojih 

prepričanjih, ki so po naši oceni negativno vplivala na akterkin učinkovit nastop na trgu dela. 

Sem umeščamo prepričanje, da so uspešne zaposlitvene zgodbe stvar nepotizma ter da je v 

primerjavi z ostalimi kandidati zaradi pomanjkanja znanj, nedokončanega študija, 

nekonkurenčna. Tudi sama je priznavala, da se zaradi teh prepričanj manj potrudi pri prijavi 
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na razpisana delovna mesta. Cilj do naslednjega srečanja je bil, da oblikuje seznam svojih 

prednosti glede na splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta in ki ji je služil v nadaljevanju 

pri oblikovanju zaposlitvene prijave ali ponudbe.  

 

2. 6. 2016 – 3. srečanje   

Akterka se je na srečanje pripravila in oblikovala seznam svojih prednosti. Izkazalo se je, da 

je bila v uvodni predstavitvi do sebe skromna. Vir moči so akterki predstavljale predvsem 

pretekle delovne izkušnje ter osvojeni izzivi posameznega delovnega mesta. Konkurenčno 

prednost je videla tudi v pridobljenih znanjih s področja ISO-standarda. Želela si je 

dinamičnega delovnega mesta, z uravnoteženim razmerjem med individualnim in timskim 

delom ter z možnostjo nadgrajevanja znanj. Pripravljena je bila izpolniti vprašalnik o 

kariernih sidrih, katerega rezultat je pokazal poudarjeno sidro »tehnične kompetence«, sledilo 

je sidro »avtonomija, neodvisnost«. Rezultat se je akterki zdel smiseln, kar se je dejansko tudi 

pokazalo pri odkrivanju virov moči. Ker akterka do tedaj ni posvetila posebne pozornosti 

raziskavi trga, je tekom srečanja izoblikovala kriterije selekcije potencialnih delodajalcev 

glede na velikost podjetja, geografsko lokacijo, sektor dela, ugled podjetja. Izkazalo se je, da 

se akterka o potencialnem delodajalcu sploh ne pozanima, dokler ni vabljena na razgovor ter 

da na razpisana prosta delovna mesta pošilja tipizirane prijave. Njena naloga do sledečega 

srečanja je bila, da razmisli o svojem poslanstvu in viziji ter poišče ciljne delodajalce glede na 

izoblikovane kriterije, za katere naj bi v nadaljevanju oblikovala zaposlitveno ponudbo. 

 

8. 6. 2016 ‒ 4. srečanje   

Akterka je na srečanju povedala, da je uspela oblikovati poslanstvo in vizijo, tu pa se je 

ustavilo. Naloga ji je povzročila občutke negotovosti, nekompetentnosti, občutek, da 

delodajalcu nima kaj ponuditi. Začutila je razkorak med trenutnim in želenim stanjem ter se 

zavedla, da že dlje časa stagnira. Tudi zadnja zaposlitev ji ni nudila zadostnih izzivov. 

Akterka bi za preseganje obstoječega stanja potrebovala nekaj, kar po njenem ni imela. Glede 

na kronološko starost (36 let) jo je preveval občutek, da zamuja življenje. Faza, v katero je 

prešla, je terjala konkreten akcijski načrt. Najprej se je izpostavilo vprašanje, kaj ji pomeni 

kariera. Zamislila si jo je kot stabilno zaposlitev, ki omogoča pridobivanje izkušenj ter 

možnost napredovanja. Zanjo je slednje pomenilo tudi napredek z delovnega mesta tajnice na 

vodstveni položaj. Imela je oblikovane predstave o pogojih, ki naj bi jih izpolnil idealen 

delodajalec (možnost izpopolnjevanja, izobraževanja; ugoden delavnik; primerno plačilo za 

delo; druge ugodnosti, ugled podjetja), odgovoriti je bilo potrebno le še na vprašanje, v 
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kolikšnem odstotku morajo biti ti pogoji izpolnjeni. Ocenila je, da zadošča, če je izpolnjenih 

50‒70 % njenih pričakovanj. Pomembno je izpostaviti, da akterka ni iskala zgolj zaposlitve, 

temveč ‒ kot je sama uvodoma opredelila – dolgoročno zaposlitev. V tem oziru ni bila 

pripravljena pristati na kar koli bi se ji ponudilo, kar pa je bilo tudi v skladu z njenim 

prioritetnim ciljem, zaključiti študij. Kot zanimiva področja dela je naštela hotele, spa centre, 

izobraževalne ustanove (vrtci, šole, organizacije za izobraževanje odraslih) ter nekatera 

medijsko bolj prepoznavna podjetja (Akrapovič; Pipistrel). Glede na nedokončano nalogo naj 

bi akterka do petega srečanja naredila raziskavo trga in pripravila ponudbo.   

 

16. 6. 2016 – 5. srečanje 

Dejstvo, da je akterka v procesu trčila v oviro, se je odražalo v nepopolno opravljeni nalogi. 

Nikakor ji ni uspelo narediti raziskave trga, pripravila pa je zaposlitveno ponudbo. Na 

srečanju je poročala o »prazni glavi«, rekoč, da ne ve, kaj naj gleda, išče, pogledala pa si je 

spletne predstavitve treh »top podjetij«. Zaposlitveno ponudbo je oblikovala za Glotto Novo, 

za katero je ocenila, da se v svoji viziji približuje njeni, dodaten pozitivni dejavnik je videla v 

poznavanju dejavnosti, s področja katere je že imela delovne izkušnje. Na srečanju je bil 

oblikovan konkretni načrt nadaljnjih korakov v zvezi z zaposlitveno ponudbo. Načrt je 

obsegal kontaktiranje delodajalca, zaprosilo za možnost osebne predstavitve ter v primeru 

zavrnitve povratni odgovor. Akterkina naloga v času do naslednjega srečanja je bila poslati 

zaposlitveno ponudbo. 

 

23. 6. 2016 ‒ 6. srečanje  

Akterka do šestega srečanja ni poslala ponudbe kot dogovorjeno, pojasnila je, da za ta korak 

potrebuje čas. Bala se je tudi, da bi bila takoj za tem povabljena na osebni razgovor, pred tem 

se je želela pripraviti. Na tej podlagi je šesto srečanje obsegalo osebno predstavitev in 

razgovor pri delodajalcu. Na vprašanje, česa jo je pri osebni predstavitvi oz. zaposlitvenem 

razgovoru najbolj strah, je akterka izpostavila ojačanje govorne motnje, ki je bila v običajnih 

okoliščinah komaj zaznavna, v zanjo stresnih situacijah pa je postala izrazitejša. Na vprašanje, 

kako obvladati stres in se izogniti stopnjevanju govornih težav, je akterka naštela nekaj 

možnih ukrepov. Nekaterih se je priučila že kot otrok v okviru logopedskih obravnav, tremo 

pa bi zmanjšala tudi predvidljivost situacije. Na osnovi prehodnih zaposlitvenih razgovorov je 

bilo do določene mere mogoče predvideti potek zaposlitvenega razgovora. Več poudarka je 

bilo potrebnega na tem, da se akterka v največji možni meri pripravi na samopredstavitev. 
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Dogovor je bil, da si akterka pripravi in večkrat vadi t. i. govorno vajo, določeni so bili tudi 

ukrepi tik pred razgovorom (dihalne vaje, pozitivne afirmacije).  

 

30. 6. 2016 ‒ 7. srečanje 

Do sedmega srečanja je akterka uspela prebiti led in poslati zaposlitveno ponudbo brez 

spremljajočega življenjepisa. Ponudbo je poslala po spletu, na info pisarno in ne neposredno 

direktorju organizacije. Sledilo je obdobje čakanja in v zvezi s tem se je odprlo vprašanje 

kako dolgo čakati na povratno informacijo. Odločila se je, da počaka teden dni, nakar pokliče 

neposredno direktorja. Sledilo je preigravanje različnih scenarijev, npr. odsotnost/zasedenost 

direktorja, predlog za telefonsko samopredstavitev, vabilo na osebni razgovor, zavrnitev. 

 

7. 7. 2016 ‒ 8. srečanje 

Akterka je na osmem srečanju poročala o tem, da je v zvezi s poslano zaposlitveno ponudbo 

prejela zavrnilni povratni odgovor po e-pošti. Ob tem je razmišljala, »da ni edina«, ki je bila 

zavrnjena. Ob odgovoru je izzvenel strah pred tem, da bi se osmešila. Pozitivni vidik izkušnje 

je videla v tem, da je ob pripravi te ponudbe presegla občutja nekompetentnosti in tega, da 

delodajalcu nima česa ponuditi (kar se je pojavilo ob oblikovanju poslanstva in vizije med 

tretjim in četrtim srečanjem) ter da je stopila čez samo sebe. Ponudba ji je predstavljala 

»nekaj novega« ‒ drugačen pristop, v ospredju so bili drugi poudarki, ponudba je bila 

nadaljevanje poti k samospoznanju, ki se je začelo z oblikovanjem poslanstva in vizije. 

Dogovor je bil, da z začeto prakso zaposlitvenih ponudb nadaljuje tudi v bodoče, upoštevajoč 

vsa v procesu pridobljena spoznanja.  

 

21. 7. 2016 ‒ 9. srečanje 

Evalvacijsko srečanje je potekalo dva tedna po zaključeni delovni fazi procesa. Na 

zaključnem srečanju je bil izpolnjen vprašalnik za zaključni intervju. Akterka je proces 

ovrednotila predvsem iz vidika spremembe perspektive na samo sebe (poslanstvo, vizija, 

samopredstavitev) ter na utečene načine iskanja zaposlitve. V procesu se je naučila novih 

strategij nastopa na trgu dela (personalizacija zaposlitvenih prijav, raziskovanje trga dela, 

delodajalcev, upoštevanje lastnih potreb in želja), največja sprememba v delovanju je 

zaposlitvena ponudba. V procesu je akterka pridobila na samozavesti in trdnosti tako, da je 

premagala samo sebe (zaposlitvena ponudba, priprava na osebni razgovor), kar je rezultiralo v 

iniciaciji telefonskega kontakta potencialnega delodajalca. Po besedah akterke je šlo 

predvsem za telefonsko preverjanje dejanske potrebe po novem kadru glede na kratek prijavni 
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rok, vendar napredek je bil. V procesu je po svoji oceni dobila več, pričakovala je predvsem 

delo na zaposlitvenih prijavah in ne soočanja s samo seboj. Mentorski proces akterki ni 

omogočil le razvijanje zaposlitvenih veščin, temveč tudi osebno transformacijo. Všeč ji je bil 

individualni pristop, ki je omogočil bolj poglobljen pristop ter prilagajanje individualnim 

potrebam. V zvezi s trajanjem procesa bi akterka dodala vsaj eno delovno srečanje več. 

Analiza zaključnega vprašalnika bo predstavljena v nadaljevanju.  

 

5.3.4.3 Analiza procesa mentorstva 

 

Primerjava obeh opisanih procesov mentorstva kaže na podobnosti in razlike. Razlike med 

obema mentorskima procesoma vidimo v luči vsakokratnega soustvarjanja mentorskega 

procesa. Mentorstvo se ni izvajalo po programu »od zgoraj navzdol« brez upoštevanja 

trenutnih okoliščin na strani mentoriranca, temveč je bilo prilagojeno potrebam mentoriranca 

tako v tempu dela, konkretnih vsebinah, metodah in tehnikah dela. Nabor vsebin, povezan z 

uspešnim nastopom na trgu dela, kamor sodijo znanja in veščine, ki naj bi jih brezposelna 

oseba tekom mentorstva pridobila, je služil le kot okvir, kar pa je, glede na vnaprej 

zastavljeno število srečanj, botrovalo neizpolnjenosti nekaterih potreb akterke M1. Na potrebo 

po večjem številu delovnih srečanj sta opozorili obe akterki, kar tudi sami prepoznavamo kot 

smiselno. Kljub temu pa lahko tudi glede na obstoječe število srečanj zaključimo, da so bile v 

obeh mentorskih procesih dosežene spremembe v smislu prehoda v položaj razumevanja, 

pripravljenosti na spremembe, večje aktivacije ter zasnovani potenciali za uspešnejši nastop 

na trgu dela. Vse našteto lahko opredelimo kot dosežene cilje mentorskega procesa. Za razliko 

od formalnih programov potekajočih v okviru izvajanja aktivne politike zaposlovanja, opisana 

procesa nista bila usmerjena v čim hitrejšo reaktivacijo vključenih oseb. Potekala sta 

individualno (tako iz vsebinskega kot časovnega vidika), kar je akterka M2 prepoznala kot 

prednost pred skupinskimi oblikami programov za uspešen nastop na trgu dela. Individualni 

pristop je omogočil, da so se vseskozi zasledovala načela akcijskega raziskovanja. 

 

 Akterka M1 

 

Akterka M1 se je v mentorstvo vključila v času trajanja tedaj dvomesečne brezposelnosti 

preko Središča za samostojno učenje na Glotti Novi. Dokončano je imela peto stopnjo 

izobrazbe ter nekaj nedokončanih študijskih programov. Predhodno je bila že zaposlena, 

predvsem na področjih, ki so terjala stik z ljudmi, zaposlitvene uspehe pa je pripisovala 
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naboru neformalnih poznanstev in ne svojim sposobnostim in zmožnostim. V proces 

mentorstva se je vključila s ciljem, da uskladi delo s svojimi željami in zmožnostmi ter da se 

izpostavijo področja dela, primerna glede na njeno (dokončano in nedokončano) izobrazbo. 

Cilj je ocenila kot zelo pomemben, z oceno 10 na lestvici od 1 do 10. Od ovir za dosego cilja 

je navedla zdravstvene težave, pomanjkanje izkušenj ter več drugih osebnostnih lastnosti. V 

skupnem seštevku je navedla več slabosti kot prednosti.  

Veščine nastopa na trgu dela je ocenila z oceno 5, na lestvici od 1 (zelo slabe) do 10 (zelo 

dobre). Kot svoje prednosti je navedla jasnost v izražanju, povezovalnost, smisel za ideje, 

rešitve, altruizem, pomoč drugim. Svoje slabosti je videla v osebnostnih lastnostih, 

počasnosti, pomanjkanju konkretnih delovnih izkušenj, analitičnosti, pomanjkanju 

samozavesti in odločnosti. Razumeti je bilo, da je nekatere od navedenih lastnosti vpela v 

svojo samopredstavitev skozi povratne informacije njej pomembnih drugih – (nekdanjih) 

delodajalcev, družine. Kot subjektivne ovire pri uspešnem nastopu na trgu dela je ocenila 

pomanjkanje delovnih izkušenj, različne smeri izobrazbe, ki je niso izpopolnjevale in niso 

zadostile njenim pričakovanjem, zato nekaterih izobraževalnih programov tudi ni zaključila, 

zdravstvene težave, slabo poznavanje svojih interesov in močnih področij.  

 

Tabela 3: Kazalniki učinkovitosti mentorstva – akterka M1 

Kazalnik Pred vstopom v proces  

(2-mesečno obdobje aktivnega 

iskanja zaposlitve) 

Ob zaključku procesa mentorstva 

(teden dni po zadnjem delovnem 

srečanju) 

Načini iskanja 

zaposlitve  

Spremljanje zaposlitvenih oglasov, 

neposreden kontakt s potencialnimi 

delodajalci, pisanje ponudb, karierni 

sejem, socialno mreženje 

Enako, dodatno udeležba na seminarjih, 

izobraževanjih 

Število prijav na 

delovna mesta  

50 na mesec 20 

Število ponudb 20 na mesec 3 

Število opravljenih 

osebnih/telefonskih 

razgovorov s 

potencialnim 

delodajalcem 

Ni števila – po potrebi/glede na 

razpis  

Skupno 5 

Udeležba na 

kariernem 

sejmu/drugih 

1‒2 letno  Enako  
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predstavitvah 

delodajalcem  

Ocena subjektivnih 

zmožnosti za 

uspešen nastop na 

trgu dela na lestvici 

od 1 (zelo slabo) do 

10 (zelo dobro) 

5 6/7 

Prednosti Slabosti Prednosti Slabosti 

Jasnost v 

izražanju, 

povezovalnost, 

altruizem, 

smisel za ideje  

Osebnostne 

lastnosti ‒ 

počasnost, 

analitičnost, 

pomanjkanje 

samozavesti, 

odločnosti, 

zdravstvene 

težave, 

pomanjkanje 

izkušenj, 

raznolikost in 

slabo 

poznavanje 

zanimanj ter 

svojih močnih 

področij 

Večja odprtost do 

ljudi, manj 

strahu, prehod iz 

pasivne v aktivno 

držo, mreženje, 

izboljšane 

veščine raziskave 

trga in selekcije 

delodajalcev, 

zaposlitvene 

prijave, 

samopredstavitev, 

komunikacijske 

spretnosti 

Pomanjkanje izkušenj, 

neizpolnjevanje 

zaposlitvenih pogojev 

 

Pričakovanja od 

procesa mentorstva 

Uskladitev želja in zmožnosti s 

poklicnim področjem, 

samopredstavitev, simulacija 

osebnega razgovora, asertivnost v 

odnosu do delodajalca 

Izpolnitev pričakovanj 

Delno 

Opredeljenost 

zaposlitvenega cilja 

ob vstopu v proces 

Nejasno opredeljen cilj  

Realizacija 

zaposlitvenega cilja  

Ne 

 

Kot izhaja iz zgornje tabele, je udeležba v procesu mentorstva akterko celo zavrla v 

aktivnostih, saj se je zmanjšalo število prijav in ponudb delodajalcem, dejansko pa so se 

tekom izvajanja procesa spremenile okoliščine. Akterka se je v tem času lotila priložnostnega 

dela, do katerega je vodila aktivna udeležba na eni od lokalnih interesnih skupin, v katero 

akterka po svojih karakteristikah ne bi sodila5, bila pa je povezana z njenim poklicnim 

                                                 
5 Skupina je bila namenjena mamicam na porodniškem staležu, akterka nima otrok. 
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zanimanjem. Poleg tega se je začela ukvarjati s prodajo izdelkov na domu. Kot izhaja iz 

zaključnega intervjuja in je bilo mogoče opaziti tudi tekom procesa mentorstva, je pri akterki 

M1 kot prevladujoči način iskanja zaposlitve močno poudarjeno mreženje, četudi je akterka 

na zaključnem srečanju poročala o tem, da se je mreženja v večji meri pričela posluževati šele 

v času trajanja procesa. Udeležba na različnih (izobraževalnih in drugih) aktivnostih, 

povezanih z mnogoterimi zanimanji ter v povezavi z odsotnostjo strahu pred navezovanjem 

kontaktov, bogati socialni kapital in odpiranje možnosti za zaposlitev ali pridobitev dela.  

V generalnem smislu akterka M1 po samooceni v procesu mentorstva ni bistveno 

napredovala. Tudi v zaključnem intervjuju ni znala oceniti svojega napredka med procesom. 

Če je ob vstopu v proces svoje zmožnosti za uspešen nastop na trgu dela ocenila z oceno 5, je 

ob zaključku procesa mentorstva le-te ocenila z oceno 6‒7. Akterka M1 je največ znanj za 

uspešen nastop na trgu dela pridobila na področju raziskovanja trga dela, na področju 

selekcije delodajalcev, priprave prijave in življenjepisa, komunikacijskih veščin ter 

predstavitvi sebe, neizpolnjena pa so tekom procesa ostala njena pričakovanja glede 

izpolnjevanja pogojev za delo, osebnega razgovora, izkazovanja in dokazovanja delodajalcu 

ter razmejenosti do delodajalca (do kam lahko gre). Še vedno je vztrajala pri stališču, da jo na 

poti k zaposlitvi ovira pomanjkanje praktičnih izkušenj. Glede neizpolnjenih pričakovanj 

akterke lahko zatrdimo, da na nekatere proces mentorstva nima neposrednega vpliva (npr. 

pomanjkanje delovnih izkušenj na določenem področju, (ne)izpolnjevanje pogojev za 

zaposlitev), za preseganje le-teh bi se morala akterka dodatno angažirati v okviru obstoječih 

možnosti (prostovoljno delo, ukrep Usposabljanja na delovnem mestu, formalno 

izobraževanje), vendar teh možnosti ni raziskala oz. za to niti ni pokazala interesa. Vprašanju 

akterke, katera področja dela so najprimernejša zanjo, upoštevajoč njene želje, zmožnosti in 

pridobljena znanja, smo se še najbolj približali z aplikacijo vprašalnika kariernih sider, vendar 

z rezultatom akterka ni bila zadovoljna. Boljši odgovor bi verjetno dala aplikacija Parsonsove 

teorije v prakso, vendar mentorstvo brezposelnim ni enako kariernem svetovanju. Določena 

akterkina pričakovanja so ostala neizpolnjena tudi zaradi daljše uvodne faze, namenjene 

raziskovanju akterkinega sveta ter vzpostavljanju delovnega odnosa na podlagi vsebin, ki jih 

je na srečanjih iznašala, zato se v predvidenem številu srečanj ni bilo mogoče posvetiti vsem 

temam uspešnega nastopa na trgu dela. Podaljšano uvodno fazo procesa je tudi sama 

prepoznala z besedami, da je bilo na začetku »preveč poudarka na osebnih težavah, ki so 

vplivale na delo« v povezavi s »potrebo, da izrazi svoj strah pred zavrnitvijo«. Da pa je bila 

podaljšana faza potrebna, saj je odnos ključnega pomena tako v procesu mentorstva kot v 

akcijskem raziskovanju, potrjuje akterkina povratna informacija v zvezi z osebnim napredkom 
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po zaključenem procesu. Le-ta se kaže v tem, da se je odprla, manj je bilo prisotnega strahu 

pred zavrnitvijo, sprememba pa se je odražala tudi v prehodu iz pasivne v aktivno držo in 

mreženju (od četrtega srečanja dalje). Glede na vnaprej določeno število srečanj ocenjujemo, 

da bi za bolj kakovosten proces priprave akterke na uspešen nastop na trgu dela potrebovali 

več srečanj ter da bi morali njihovo število prilagoditi teku procesa glede na konkretne 

potrebe akterke. V okviru dlje časa trajajočega procesa bi lahko več pozornosti namenili 

predvsem veščinam nastopa na trgu dela ter opolnomočenju akterke, saj je bil ves proces 

prežet z negativno in samokritično držo akterke, verjetno temelječo na nizkem 

samovrednotenju, katerega so pretekle negativne delovne izkušnje le utrjevale. Od tod je 

verjetno izhajala potreba akterke, da si v procesu mentorstva odgovori na vprašanje 

asertivnosti v odnosu do delodajalca, lastne učinkovitosti v delovnem procesu, zmožnosti 

reševanja konfliktnih situacij itd. Da bi lahko odgovorili na zastavljena vprašanja, bi se morali 

poslužiti orodij, do katerih nimamo dostopa bodisi ker so v domeni izključne rabe psihologov, 

bodisi ker so plačljiva in namenjena kadrovikom (npr. metoda 360 stopinj in podobni nabori 

testov). V tem oziru so, oziroma bi, pričakovanja akterke ostala neizpolnjena, ne glede na 

število mentorskih srečanj. Od obče dostopnih bi lahko uporabili tehniko okna johari, ter vsaj 

v nekem deležu približali akterko boljšemu poznavanju odnosa do sebe in drugih, vendar smo 

to možnost spregledali. Vprašanje samopodobe in samozaupanja je po trditvah Bachkirove 

(2004) v procesih pogosto obrobno obravnavano in ga je po njenem mnenju treba nasloviti in 

obravnavati, če ga udeleženec izpostavi. Kot edino, trenutno razpoložljivo orodje za dvig 

samopodobe in samozaupanja so po avtoričinih trditvah podpora, vzpodbuda in pozitivna 

povratna informacija, v najtežjih primerih pa se priporoča pomoč psihološkega svetovanja ali 

psihoterapijo. 

 

 Akterka M2  

 

Akterka M2 je bila ob vstopu v proces mentorstva aktivna iskalka zaposlitve 14 mesecev, 

predhodno je bila že zaposlena, imela je približno osem let delovnih izkušenj pri različnih 

delodajalcih. Dokončano je imela V. stopnjo izobrazbe, aktivno je bila vključena v višješolski 

študijski program. Ob vstopu v proces ni bila predhodno vključena v nobenega od ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja. 
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Tabela 4: Kazalniki učinkovitosti mentorstva – akterka M2 

Kazalnik Pred vstopom v proces 

(obdobje enega leta in dveh mesecev 

aktivnega iskanja zaposlitve) 

Ob zaključku procesa 

mentorstva (dva tedna po 

zadnjem delovnem srečanju) 

Načini iskanja zaposlitve  Spremljanje zaposlitvenih oglasov, napotitve 

Zavoda za zaposlovanje, pošiljanje prijav, 

socialna mreža 

Enako 

Število prijav na delovna 

mesta  

100  10  

Število ponudb 0 1 (poslana v času trajanja procesa) 

Število opravljenih 

osebnih/telefonskih 

razgovorov s 

potencialnim 

delodajalcem 

2 1 (telefonski razgovor po zadnjem 

delovnem srečanju) 

Udeležba na kariernem 

sejmu/drugih 

predstavitvah 

delodajalcem  

0 0 

Ocena subjektivnih 

zmožnosti za uspešen 

nastop na trgu dela na 

lestvici od 1 (zelo slabo) 

do 10 (zelo dobro) 

5 8 

Prednosti Slabosti Prednosti Slabosti 

Izkušenost (pri delu 

in z nastopom na 

trgu dela), 

fleksibilnost, 

prilagodljivost, 

raznolikost delovnih 

izkušenj, hitra 

učljivost 

Nizka stopnja 

izobrazbe, znanje 

zgolj enega tujega 

jezika, ozko 

poznavanje 

računalniških 

orodij, težave pri 

osebnemu 

komuniciranju z 

delodajalci    

Vpogled v 

pristope na trg 

dela in vire 

zaposlitve, 

izboljšanje 

veščine 

samopredstavitve, 

izoblikovana 

svoje poslanstvo 

in vizija, boljše 

samopoznavanje 

Sprememba v 

načinih iskanja 

zaposlitve  

 / 

Pričakovanja od procesa 

mentorstva 

Nov vidik, pristop, motivacija, 

samospoznavanje, vpogled v dosedanji način 

iskanja zaposlitve 

Izpolnitev pričakovanj 

Da 

Opredeljenost Nejasno opredeljen cilj   
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zaposlitvenega cilja ob 

vstopu v proces 

Realizacija 

zaposlitvenega cilja  

Ne 

 

Kot je razvidno iz tabele, je akterka zaposlitev ob vključitvi v proces iskala predvsem preko 

zaposlitvenih portalov, napotitev Zavoda za zaposlovanje, v preteklosti pa tudi na podlagi 

priporočil znancev. V obdobju trajanja brezposelnosti je na delodajalce naslovila cca. 100 

prijav, opravila je dva zaposlitvena razgovora. Kariernega sejma se v tem času ni udeležila.  

Svoje zmožnosti za uspešen nastop na trgu dela je ocenila z oceno pet, svoje prednosti je 

videla v izkušenosti (pri delu in nastopu na trgu dela), fleksibilnosti, v raznolikih delovnih 

izkušnjah, prilagodljivosti, hitremu učenju in osvajanju novih nalog, slabosti pa v nizki 

stopnji izobrazbe, znanju enega tujega jezika, ozkem poznavanju računalniških orodij, težavah 

pri osebnemu kontaktiranju z delodajalci, lastni selektivnosti (nepripravljenosti zaposliti se za 

vsako ceno). Naštete slabosti je povezala s pogoji za zaposlitev, ki jih objavljajo delodajalci 

pri iskanju najprimernejših kandidatov. Največji izziv ob vstopu v proces je akterki 

predstavljalo vprašanje, kaj je ovira za njeno zaposlitev. Od sodelovanja v procesu je 

pričakovala predvsem nov vidik, pristop, motivacijo, motiv za vključitev v proces pa je bila 

pridobitev novih znanj, vpogled v dosedanji način iskanja zaposlitve ter samospoznavanje. 

Slednje je bilo poleg pridobitve višje stopnje izobrazbe najvišje na lestvici akterkinih prioritet, 

zaposlitev je bila šele na drugem mestu. Ocenjujemo, da je drugotnost zaposlitvenega cilja ter 

zasidranost nekaterih akterkinih stališč, predvsem glede ovir, pomembno vplivala na njen 

nastop na trgu dela.   

Akterka je iskala zaposlitev na področjih, kjer je bila predhodno že zaposlena, tudi izobrazbo 

je gradila v isti smeri. Proces mentorstva je bil sprva usmerjen v raziskovanje vzrokov za 

dolgotrajno brezposelnost v luči samospoznavanja. Akterka je stanje pripisovala tako sebi 

(nezadostna aktivnost, nekonkurenčnost, geografska omejenost, prenizka stopnja izobrazbe 

glede na zahteve delodajalcev, pomanjkanje določenih znanj), kot zunanjim okoliščinam 

(nepotizem). Številčnost poslanih prijav na razpisana delovna mesta ni odražala rezultatov. 

Tekom mentorstva je bilo ugotovljeno, da je večina prijav na razpisana delovna mesta 

tipiziranih, kar je akterka sama prepoznala kot nezadostno aktivnost. Akterka se je prijavljala 

na vrsto zaposlitvenih oglasov, brez kritične presoje, ali ji delodajalec, delovno okolje in delo 

sploh ustrezajo.  
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Upoštevajoč izhodišča, ki smo jih pridobili v okviru uvodnega intervjuja, je bil mentorski 

proces sprva usmerjen predvsem v iskanje akterkinega zaposlitvenega poslanstva in vizije, kar 

je pri akterki vzbudilo speče odpore. Cox (2003) na podlagi svoje raziskave poudarja, da ni 

dovolj zgolj najti način, kako izzvati mentoriranca, temveč je pomembno presoditi, kdaj ga 

izzvati. Nevarno fazo nemoči, v kateri se je akterka znašla hkrati z uvidom, da že dlje časa 

stagnira (četrto srečanje), je bilo mogoče preseči s konkretizacijo zaposlitvenega cilja in 

sprotnim pridobivanjem praktičnih znanj in veščin za nastop na trgu dela. 

Akterka je ob zaključku procesa v zaključnem intervjuju mentorstvo ocenila kot poučno v 

smislu spoznavanja same sebe, pridobila je vpogled v različne pristope na trg dela, veščine 

samopredstavitve, oblikovala je svojo vizijo in poslanstvo (ključna točka v procesu), dodana 

vrednost mentorstva pa je bil nov pristop k raziskovanju virov zaposlitve. Na osebni ravni je 

proces mentorstva prispeval k prepoznavanju ovir za uspešen nastop na trgu dela, 

subjektivnemu občutku večje trdnosti, samozavesti (premagala je samo sebe) in poznavanju 

ter upoštevanju sebe in svojih potreb. Največja sprememba pri akterki je po njeni oceni v 

delovanju (iskanju zaposlitve). Njena pričakovanja so bila celo presežena. Akterka je kljub 

izraženi potrebi po samospoznavanju ob vstopu v proces pričakovala predvsem 

izpopolnjevanje že (po)znanega in ne odkrivanja novih področij sebe in preseganja same sebe 

pri nastopu na trgu dela. S takšnim načinom razmišljanja in nastopa na trgu dela se je 

približala konceptu t. i. nove kariere, predstavljene v poglavju o karieri. 

 

6. Sinteza in ugotovitve 

 

Na osnovi izpeljanih in predstavljenih procesov koučinga in mentorstva bomo v tem poglavju 

odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja, ob tem pa iz širše perspektive pogledali, ne 

le na učinke koučinga za brezposelne, temveč tudi na posebnosti mentorstva brezposelnim.  

 

Prvo od zastavljenih raziskovalnih vprašanj se glasi, v katerem primeru je metoda koučinga 

primerna pri delu z brezposelno osebo. Oba procesa, koučing in mentorstvo, namreč temeljita 

na podobnih načelih, ključno je sooblikovanje odnosa, vsebin, motivacija za udeležbo in 

pripravljenost na spremembo. Splošen in nekako logičen odgovor bi bil, da v primeru, ko si 

brezposelna oseba želi zaposlitve.  

 

Tudi iz teorije koučinga izhaja, da je za vstop v proces potrebno neskladje med klientovim 

trenutnim in želenim stanjem. Brezposelni si želi postati zaposleni. Na videz je odgovor 
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preprost, vendar v praksi ni čisto tako. Želja še ni cilj. Včasih klientov resnični cilj terja veliko 

napora ali celo drastične spremembe. Kot pravi Brečko (2014), težavnost problema lahko 

merimo tudi po tem, koliko energije in zbranosti terja od nas in posameznik se lahko odloči 

tudi tako, da ne stori ničesar v smeri rešitve problema. V predstavitvi procesov smo videli 

praktični prikaz navedenega skozi oba koučing procesa. Če je akterka K1 napela vse sile za 

dosego zaposlitvenega cilja, ki ni izostal, je akterka K2 raje znižala zaposlitveni cilj, kot da bi 

se na primer odločila za nadaljevanje študija, karierno svetovanje ali celo poklicno 

prekvalifikacijo. Zelo pomembno je tudi, kako dobro je cilj opredeljen. Pristop brezposelnega, 

ki si želi zgolj zaposlitve, je drugačen od pristopa brezposelnega, ki išče zaposlitev na točno 

določenem področju, v točno določeni sferi ali organizaciji, slednji je namreč bolj usmerjen in 

svoje resurse (energijo, čas, denar) smotrneje troši. Zato je bilo v vseh izpeljanih procesih 

pomembno, da so akterke začetne, nespecifične cilje opredelile kolikor natančno so jih 

zmogle.  

Če je brezposelnemu cilj najti zaposlitev v čim krajšem možnem času, potem na osnovi 

izpeljanih procesov ocenjujemo, da je za uspeh metode koučinga ključna jasna predstava 

klienta o tem, kdo je, kaj si želi doseči, v kakšnem časovnem okviru, kaj mu lahko pri 

doseganju cilja pomaga in kaj ga pri tem ovira. Večje število avtorjev (Whitmore, 1996; 

Flaherty, 1999; Peltier, 2001, v Bachkirova, 2004) navaja pomen samozavedanja in ustrezne 

samoocene, tako pri koučingu kot mentorstvu.  Postavljanje in doseganje cilja v koučingu od 

klienta terja zmožnost vpogleda vase, osredotočenosti, vztrajnosti in poguma, kombinacijo 

fantazije in samokritičosti ter odsotnost določenih osebnostnih karakteristik. Jasen, realen in 

dosegljiv cilj je močan motivator. Enako bi lahko veljalo tudi za mentorstvo, s to razliko, da 

se mentoriranec v procesu nečesa priuči, v koučingu pa se domneva, da to potrebno znanje že 

ima. Koučing, tako Whitmore (1992, v Ferrar, 2004), naj bi predvsem dvigoval klientovo 

ozaveščenost, kar je po avtorjevem mnenju tudi razlog, zakaj kouču ni treba posedovati 

izkušenj ali specifičnega znanja s področja koučinga in kar v osnovi loči vlogo kouča od 

mentorja. Darwin (2000, v Cox, 2003) sicer navaja, da je mentorstvo uspešneje, v kolikor je, 

ko je potrebno, v proces vtkan tudi koučing pristop.   

Na predpostavki  o osvojenih temeljnih veščinah nastopa na trgu dela so bile kandidatke tudi 

razvrščene v en ali drugi proces. Kaj pomeni izhodišče, da je v koučingu klient odgovoren za 

rezultate, se je pokazalo pri vodenju obeh procesov, kjer je bila razlika občutna. V nasprotju z 

akterko K1 je akterka K2 puščala občutek, da je kouč tisti, ki naj razmišlja zanjo, njene 

nejasne zaposlitvene predstave pa so bile v  procesu doživete kot ovira pri doseganju 

učinkovitosti metode koučinga. Če je kouč tisti, ki sledi klientu v koučingu, naj bi bil 
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mentoriranec tisti, ki pri mentorstvu sledi mentorju. Vendar cilj mora v vsakem primeru 

pripadati klientu/mentorirancu, ne kouču ali mentorju, ne akterjevemu ožjemu ali širšemu 

socialnemu okolju. Tako meni tudi Ferrar (2004), vendar Landsberg (2000, v Ferrar, 2004) 

opozarja na nevarnost klientove »kratkovidnosti« v zvezi s postavljanjem ciljev, predvsem iz 

razloga strahu ali manjka samozaupanja v zvezi z bolj neobičajnimi ali ambiciozno 

zastavljenimi cilji. Po štiristopenjskem modelu reševanja kariernih vprašanj, ki jih predstavlja 

Brečko (2014), je prepoznavanje in diagnosticiranje problema izhodiščna točka, tej sledi 

doseganje globljega samouvida, izbiranje pravilne odločitve in presojanje učinkovitosti 

rešitve. Če umestimo jasen, realen in dosegljiv zaposlitveni cilj pod kategorijo »izbiranje 

pravilne odločitve«, potem je za posameznike z nejasnim zaposlitvenim ciljem, povezanim z 

morebitnimi zgrešenimi oz. ne dovolj premišljenimi poklicnimi odločitvami v preteklosti, kot 

se je to na primer bolj izrazito odražalo v procesih z akterkama K2 in M1, bolj prikrito pa v 

procesu z akterko M2, v prvi vrsti primernejše zaposlitveno oz. karierno svetovanje oziroma 

postopno privajanje posameznika na samoopazovanje, samoocenjevanje, refleksijo ter na 

morebitno odločitev o poklicni prekvalifikaciji. V nasprotnem lahko domnevamo, da se bo 

problemska situacija osebe, ki nima predstave o svoji poklicanosti in ji zaposlitev pomeni le 

vir prihodka, poglabljala. Bodisi zato ker bo na poti do zaposlitve puščala mlačen vtis (npr. 

pošiljanje tipiziranih prijav vse povprek, kar je bila uporabljena strategija pri akterkah K2, M1 

in M2) in se realizacija le-te nenehno izmika, bodisi zato ker bo s pridobljeno zaposlitvijo in 

delom nezadovoljna.6  

 

Na vprašanje, katera metoda je bolj primerna pri delu z brezposelnimi osebami glede na 

njihove potrebe, znanja, veščine in predhodnim nastopom na trgu dela, smo deloma že 

odgovorili. Odgovor narekujejo lastnosti posamezne metode, posameznika (Ferrar, 2004; 

Stewart, 2008) in njegove življenjske okoliščine (Chen, 2001).  

Raziskava Stewartove (2008) poudarja pomen določenih osebnostnih lastnosti klienta v 

koučingu. Med pomembnejše lastnosti prišteva vestnost, odprtost, čustveno stabilnost. Vse 

troje v seštevku pripomore k rezultatom koučinga. Vestnost označuje posameznikovo 

zanesljivost, smotrnost, odločnost, močno voljo, nagnjenost k načrtovanju, organiziranju in 

izvedbi nalog. Odprtost se nanaša na posameznikovo radovednost za notranji in zunanji svet. 

Odprti posamezniki so bolj dovzetni za samoopazovanje, nove ideje in nagnjeni k 

spremembam. V kolikor se navedene lastnosti povezujejo s čustveno stabilnostjo, opredeljeno 

                                                 
6 Glej statistične podatke o učinkih reaktivacije dolgotrajno brezposelnih, vključenih v ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja, poglavje 4.1 Programi Aktivne politike zaposlovanja ‒ sistemski ukrepi dela z brezposelnimi. 
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kot nagnjenost k umirjenosti ter čustveni poravnanosti tudi v stresnih situacijah, koučing 

pripomore h klientovem učenju, v nasprotnem pa pri posamezniku povzroča anksioznost, ki 

se negativno odraža na nivoju motivacije za učenje, zavira učenje ter ima negativen vpliv na 

samoučinkovitost (Costa in McRae, 2006; Blicke, 1996; Martoochio, 1994; Colquitt in drugi, 

2000; Kanfer in Ackerman, 1989, vsi v Stewart, 2008). Vendar, kot priznava avtorica, je 

uspeh koučinga v večji meri odvisen od drugih dejavnikov kot zgolj osebnostnih lastnosti 

klienta. H kompleksnosti procesa koučinga ali mentorstva po Ferrarju (2004) poleg 

osebnostnih lastnosti posameznika vplivajo še učni stili ter na spolu temelječe razlike.     

Ker je odgovornost udeleženca za rezultate procesa v koučingu bolj poudarjena kot pri 

mentorstvu, je zaposlitveni koučing z namenom izboljšanja nastopa na trgu dela po naši oceni 

primernejši za osebe, ki so bolje pismene (funkcionalno, informacijsko), v večji meri 

samoiniciativne in avtonomne, z osnovnimi znanji in veščinami nastopa na trgu dela, 

predvsem pa z zastavljenimi jasnimi, realnimi in dosegljivimi zaposlitvenimi cilji ter zadostno 

energetsko opremljenostjo za dosego le-teh.  

Mentorstvo je primernejše za osebe, ki prvič vstopajo na trg dela. Med začetnike v vrstah 

brezposelnih prištevamo tudi predhodno že zaposlene posameznike, ki pa nimajo znanj in 

izkušenj z nastopom na trgu dela (npr. starejše delavce, ki se prvič v življenju soočajo s 

stanjem brezposelnosti). Brezposelna oseba, ki prvič aktivno vstopa na trg dela, praviloma 

potrebuje vodenje pri krmarjenju na poti k zaposlitvi. Mentorstvo je po našem prepričanju  

bolj primerno tudi za funkcionalno in informacijsko slabše pismene osebe, ki tekom procesa 

pridobivajo še druga osnovna znanja in veščine (npr. raba računalnika, veščine iskanja virov 

zaposlitve, veščine branja zaposlitvenih oglasov, veščine pisanja zaposlitvenih prijav/ponudb 

itd.) ter za osebe, ki se poleg brezposelnosti spopadajo še z drugimi osebnimi okoliščinami in 

so manj prioritetno usmerjene v zaposlitev. Neobhodno vprašanje pri izbiri metode dela z 

brezposelno osebo so namreč tudi življenjske okoliščine posameznika. To potrjujejo tudi 

raziskave različnih avtorjev (Young in Collin, 1992; Cochran, 1994; Peavy, 1996, vsi v Chen, 

2001). Kljub navideznemu statusu aktivnega iskalca zaposlitve (ki je pogoj za uveljavljanje 

socialnih transferov) niso vse brezposelne osebe pripravljene na zaposlitveno reaktivacijo. Na 

tem mestu se vračamo k štiristopenjskem modelu reševanja kariernih vprašanj, natančneje k 

prvi točki modela – definiciji problemske situacije. Ni mogoče premočrtno zaključiti, da je 

poglavitni problem vsake brezposelne osebe ravno status brezposelnosti, četudi se z 

daljšanjem stanja brezposelnosti poglablja proces marginalizacije. Navedeno razmišljanje 

potrjuje tudi raziskava Jovanovića (2016), v kateri je kar 50 % naključno anketiranih 

brezposelnih oseb kot razlog za trajajočo brezposelnost navedlo zadovoljstvo z obstoječim 
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stanjem. Da brezposelnost ni vedno ključni problem, se je v izvedenih procesih pokazalo na 

več mestih. Najprej v procesu koučinga, iz katerega je ena od akterk (K3) izstopila že po 

tretjem srečanju. O razlogih za izstop lahko le domnevamo, na podlagi povedanega pa naj bi 

šlo za kompleksno življenjsko situacijo.  

Drugič se je navedeno pokazalo v procesu mentorstva. Lahko bi se zgodil izhod katere od 

akterk (M1, M2) pred zaključkom procesa, ko so nastopile kritične faze (5., 6. srečanje pri 

akterki M1 ter 4., 5. srečanje pri akterki M2), v mentorstvu prepoznane kot faza vzdrževanja, 

v kateri mentor in mentoriranec preverjata začetna pozitivna pričakovanja, vendar 

domnevamo, da do tega ni prišlo iz vsaj dveh razlogov. Prvič, ker je pri mentorstvu poudarek 

na odnosnem vidiku (psihosocialna funkcija mentorstva), drugič pa tudi iz razloga časovne 

strukturiranosti procesa. Za razliko od koučinga je pri mentorstvu tempo dela lahko 

upočasnjen. Mentorstvo je po naši oceni, za razliko od koučinga, manj tempiran in bolj 

elastičen proces, ki kljub začetno postavljenim ciljem udeležencu pušča čas in prostor, da 

razvija svojo vizijo. V procesu mentorstva je bilo mogoče na isti dan izpeljati dveurno 

srečanje, pri koučingu pa bi takšna poteza vplivala na učinkovitost. Mentorska srečanja so 

lahko izpolnjena s praktičnimi učnimi vsebinami, pri koučingu pa tega ni. Če mentorstvo 

mentorirancu dopušča možnost raziskovanja samega sebe na časovni premici, se koučing 

začne »od danes naprej«. Četudi je bil obseg vseh mentorskih srečanj, kot smo po zaključku 

ugotovili, premajhen, iz perspektive koučinga morebiti celo neustrezno izrabljen (čas je v 

koučingu resurs, s katerim se ne razsipava in je v dani meri maksimalno izrabljen za krepitev 

klientovih virov moči na poti k doseganju cilja, zato klient potrebuje vmesni čas, da mentalno 

in čustveno predela nove vsebine ali nove perspektive), je bilo z akterko M1 možno in 

potrebno določeno število srečanj prvotno nameniti razreševanju drugih vprašanj, četudi ne 

neposredno povezanih z usposabljanjem za učinkovit nastop na trgu dela in je v procesu 

prihajalo do mešanja svetovanja z mentorstvom kot didatkično metodo. Chen (2011) zatrjuje, 

da je zaposlitveno svetovanje pogosto povezano z osebnim svetovanjem ter da se zaposlitvene 

vsebine prepletajo z osebnimi (Yost in Corbishley, 1987; Young et al., 1996; Amundson, 

1998, vsi v Chen, 2011).   

Navedeno se je pokazalo v procesu mentorstva z akterko M2, katere prioriteta je bilo 

samospoznavanje (tudi v luči dolgoročne zaposlitve) pred (takojšnjo) zaposlitvijo. Zato na 

podlagi navedenega predvidevamo, da je pri osebah, katerih brezposelnost ni poglavitni 

problem, hitra vključitev na trg dela manj verjetna. Upoštevajoč ugotovitev, da so programi za 

brezposelne usmerjeni predvsem k njihovi čimhitrejši (re)aktivaciji, se v luči modela 

reševanja kariernih vprašanj izpostavlja vprašanje učinkovitosti te rešitve. 
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Na vprašanje večje učinkovitosti posamezne metode pri delu z brezposelno osebo je mogoče 

odgovoriti v kontekstu že navedenega. Izhajajoč iz rezultatov, doseženih po zaključenem 

koučingu ali mentorstvu, pa lahko zatrdimo, da sta se obe metodi izkazali kot učinkoviti. Ne 

le, da se je akterka K1 zaposlila, akterka M1 pa pričela z opravljanje priložnostnih del, 

pomembni so tudi premiki vseh petih akterk na drugih področjih. Tu mislimo na preseganje 

samih sebe, zmanjšanje bremena strahov (o čemer sta poročali predvsem akterki M1 in M2), 

boljše poznavanje sebe, izboljšanje veščin za uspešen nastop na trgu dela, večjo izrabo virov 

zaposlitve ter s tem povečano in izboljšano aktivnost na trgu dela. 

 

Kot se je izkazalo tekom procesov in v analizi, številčni kazalniki ne odražajo nujno 

učinkovitosti nastopa na trgu dela in jih ni mogoče samostojno interpretirati. Tudi zato ne, ker 

gre v primeru koučinga in mentorstva za kompleksne krožne procese, sama metoda akcijskega 

raziskovanja pa rezultatov ne krči na številke. Dodaten dejavnik, ki otežuje interpretacijo 

numeričnih kazalnikov kot takih, je dejstvo, da so bile akterke na trgu dela aktivne kot iskalke 

zaposlitve različen čas, od dveh mesecev (akterka M1) do leta in več (akterki K2, M2), 

uvodni vprašalnik pa ni zajel časovno omejenega segmenta aktivnega nastopa na trgu (npr. 

povprečno število zaposlitvenih aktivnosti v obdobju meseca dni), temveč obdobje v celoti. 

Poleg tega so bili zaključni vprašalniki po zaključenem koučingu izpolnjeni in posredovani v 

različnih časovnih odmikih od zaključka procesa in po spletni pošti, kar nekoliko otežuje 

branje numeričnih kazalnikov. Iz navedenih razlogov je primerjava numeričnih kazalnikov 

pred in po zaključku procesa manj zanesljiva. Pri interpretaciji rezultatov se moramo opreti še 

na druge kazalnike učinkovitosti procesov. Visoko število prijav ni merilo učinkovitosti ali 

aktivnosti brezposelne osebe, kot ne nizko število prijav znak upada aktivnosti. Iz številčnih 

kazalnikov učinkovitosti mentorskega procesa je mogoče opaziti, da so se pri akterkah, 

zaposlitvene aktivnosti (število prijav, število ponudb, število kontaktov z delodajalci, 

udeležba na kariernih sejmih) celo zmanjšale. Dejansko pa je ravno obratno. Navidezni 

učinek pasivizacije pripisujemo spremembi pristopa k iskanju zaposlitve, ki je od akterk terjal 

več angažmaja. Manj je bilo tipiziranih zaposlitvenih prijav »na povprek«, akterki sta se lotili 

raziskave trga dela, predvsem pa na prvo mesto postavili sebe, svoje potrebe in cilje. Dodaten 

dokaz premika od pasivnosti k aktivnosti predstavlja vključitev akterke K1 in K2 v 

prostovoljno delo ter pričetek akterke M2 s priložnostnim delom.  
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Ne glede na to, v kateri proces so se udeleženke vključile, se nam zdi bistvenega pomena 

njihov premik v primerjavi s stanjem prej in potem ter njihova subjektivna ocena napredka na 

poti k zaposlitvi. Doživljanje procesa je strnjeno v njihovih refleksijah: 

 

»Zelo me zanimajo nove stvari, zato mi je bila beseda koučing zelo zanimiva pa tudi 

spoznavanje sebe preko njega in spoznavanje novih zaposlitvenih možnosti. Predvsem pa 

moja motivacija pri delu in motivacija koučerke pri njenem delu z menoj me je zelo navdušila, 

zato ga priporočam vsem. Bila sem navdušena nad rezultati in kmalu se je pokazal tudi 

napredek v zvezi s službo. Zaposlila sem se v vrtcu. Zahvaljujem se za vse.«  

Akterka K1 

 

»Pozitivna izkušnja, koristni nasveti, vsakič sem dobila nov zagon pri iskanju, nasvete ob 

prihajajočih razgovorih, sproščen pogovor, odprtost ...« 

Akterka K2 

 

»Dalo mi je vpogled, kaj je zares pomembno, tako pri prijavah kot pri osebni predstavitvi.« 

Akterka M1 

 

»Udeležba v procesu mentorstva je bila zanimiva, poučna z vidika lastne aktivnosti na trgu 

dela. Gre za vidik, ki ga lahko vidiš s pomočjo »tretje« osebe, ki te vodi po poti lastnih 

prepričanj, ki niso nujno realne in na mestu; gre za izstop iz lastnega kroga prepričanj in 

omejenosti delovanja. V mojem primeru se je to pokazalo pri pripravi ponudbe in 

kontaktiranju potencialnega delodajalca, s katerim sem imela vedno težave/strahove, ter pri 

pripravi lastnih ciljev in poslanstva, o katerih na takšen način dejansko nikoli nisem 

razmišljala, kaj šele, da bi jih napisala. Tudi glede prepričanja o slabostih, ki ni nujno, da to 

so. Celostno gledano je bila izkušnja mentorstva zelo pozitivna.«  

Akterka M2 

 

Prednosti in slabosti posamezne metode je smiselno ocenjevati v oziru na udeleženca, njegove 

potrebe, zmožnosti, cilje in življenjske okoliščine. Prednost posamezne metode je lahko 

obenem tudi njena slabost, v kolikor metoda glede na posameznega udeleženca ni dovolj 

izborna. Pomembno je, da ima udeleženec realno predstavo o dometu same metode. 

Marketiške oznake koučinga zelo verjetno vplivajo na pričakovanja udeleženca in kakor hitro 

so neizpolnjena, vodijo v upad klientove pripravljenosti za aktivno vlogo v procesu. 
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Navezujoč se na našo raziskavo, bi bilo pred vključitvijo kandidatk v posamezni proces 

potrebno pridobiti več informacij v okviru uvodnega intervjuja ali temu posvetiti dodatno 

srečanje. Z večjim obsegom razpoložljivih informacij bi imeli boljši vpogled v življenjske 

okoliščine, njihove potrebe in pričakovanja tako glede zaposlitvene situacije kot samega 

procesa, in kandidatke tudi ustrezneje razvrstili v enega od procesov ali jih usmerili v druge 

oblike pomoči. Videli smo, da zaposlitveni koučing ni učinkovit, če oseba nima izdelane 

predstave o jasnem, realnem in dosegljivem zaposlitvenem cilju, prav tako mentorstvo ne 

more odgovoriti na potrebe mentoriranca po kariernem svetovanju ali celo psihološki pomoči. 

Odgovornost kouča ali mentorja je, da prepozna tako omejitve metode kot svoje omejitve. 

Nathan (2002, v Ferrar, 2004) navaja, da je preoblikovanje dnevnega reda srečanja ali celo 

prvotnega načrta pogost izziv koučevi profesionalni presoji. V našem primeru potrebe po 

spremembi smeri nismo pravočasno prepoznali oziroma smo kljub temu togo vztrajali pri 

izvedbi zastavljenega procesa koučinga in mentorstva, ko bi bilo primerneje proces ustaviti ali 

akterko vzporedno usmeriti v aktivnosti izven procesa (akterko K2 v karierno svetovanje, 

akterko M1 pa v psihološko pomoč). Po drugi strani pa imamo izkušnjo učinkovitega 

koučinga, z realiziranim zaposlitvenim ciljem.  

Če izhajamo iz že zapisane trditve, da je koučing storitev, mentorstvo pa odnos, bi bilo 

smotrno povečati število mentorskih srečanj s poudarkom na daljši uvodni fazi ali ne vnaprej 

opredeliti obsega. Razvoj mentorskega odnosa terja svoj čas in metoda ta čas dopušča. V tem 

vidimo prednost mentorstva pred koučingom. Zavedamo pa se, da je ne glede na izbrano 

metodo odnos mogoče prej vzpostaviti v manj formalnih okoljih kot na sistemski ali 

skupinski ravni.  

V kolikor bi se koučing in mentorstvo vpeljalo na sistemski ravni, bi lahko veljalo, da je 

prednost vsake od metod obenem njena slabost. Pričakovana učinkovitost koučinga se lahko 

sprevrže v pritisk naročnikov na izvajalce in le-teh na udeležence. Koučing bi zlahka postal le 

marketinška oznaka za metodo dela z brezposelnimi, s ciljem čimprejšnje vključitve 

brezposelne osebe v sfero dela, ne glede na njene zaposlitvene cilje. Navedeno je povezano 

predvsem s stroškovno učinkovitostjo. Ena od slabosti, ki so jo sicer izpostavila podjetja, ki v 

koučing vključujejo zaposlene, je pomanjkljiva metodologija merjenja učinka koučinga na 

posameznika in organizacijo (Lampič, 2016). Zato je malo verjetno, da se bi metodi sistemsko 

izvajali individualno in v oziru na vsakega udeleženca. Upravičeno lahko domnevamo, da 

bodo programi v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja tudi v bodoče bolj kot 

nestandardizirani, programi koučinga na sistemski ravni pa verjetno namenjeni kvečjemu 

nosilcem ali izvajalcem, namesto koristnikom ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Na nek 
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način to domnevo potrjuje tudi raziskava o poznavanju in rabi koučinga med podjetji, ki jo je 

izvedla Lampič (2016) in katere rezultati kažejo, da so v proces koučinga v 73 % vključeni 

vodje. V zvezi z mentorstvom pa bi bilo na podlagi vsega navedenega na sistemski ravni 

smiselno pretehtati izkušnjo Litve, ki je leta 2014 vpeljala mentorski program, kot pilotni 

projekt, namenjen brezposelnim mladim ter dolgotrajno brezposelnim, kasneje pa tudi 

starejšim brezposelnim (starim 55 let in več), ki so potrebovali pomoč pri iskanju zaposlitve 

in nastopu na trgu dela (vir: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17007&langId=en 

pridobljeno  22.08.2017 s svetovnega spleta). Rezultat enoletne izvedbe projekta je bila 25 % 

zaposljivost med mladimi iskalci zaposlitve ter 15 % med starejšimi brezposelnimi. Uspeh 

programa temelji na sodelovanju več deležnikov (nacionalnega urada za zaposlovanje, t. i. 

PES, mreže psihologov ter izvajalskih organizacij, tj. univerze, kolidžev za usposabljanje 

mentorjev), visoki kakovosti storitve mentorstva ter majhnemu številu mentorirancev na 

mentorja.  

     

7. Zaključek 

 

Uvodoma smo začeli z ugotovitvijo, da se uresničuje napoved o vse večji fleksibilnosti in 

nestabilnosti trga dela, zaposlitveni negotovosti in nuji vseživljenjskega učenja v odnosu do 

poklica. Premiki se odražajo tudi v pojmovanju pomena dela, zaposlitve, kariere. Ni več tako, 

da je posameznik, iskalec dela, v odnosu do delodajalca v podrejenem položaju, globalizacija 

in odprte migracijske poti iskalcu dela omogočajo in dopuščajo, da tudi sam izbira delodajalca 

po svoji meri. Primerja svoje in njegovo poslanstvo in vizijo. Odloča se za delo od doma, delo 

s krajšim delovnim časom, projektno delo, delo na daljavo. V kariernem smislu se bodisi 

vzpenja ali potuje horizontalno. Napredovanje ni le povzpenjanje, temveč individualno 

ovrednotenje nabora vseh pridobljenih znanj in izkušenj ter tudi osebne rasti, nenačrtovanega 

»stranskega produkta«, ki pa je v časih hitrega, verjetno najhitrejšega tempa sprememb še 

kako nepostranskega pomena. Smer, ki jo nakazuje t. i. nova kariera, katere nosilec je 

izobražen, avtonomen, sebi odgovoren posameznik, sposoben osvajanja in sledenja 

spremembam socialnega, tehnološkega in zaposlitvenega okolja, bo verjetno potisnila ob rob 

vse tiste, ki se iz kakršnega koli subjektivnega ali objektivnega razloga prepuščajo vodenju 

drugih (sistema, delodajalca, ožjega in širšega socialnega okolja) in nimajo razvitih oziroma 

ne razvijajo veščin samoupravljanja. Ob ohranjanju in vzpostavljanju novih ukrepov za 

preprečevanje družbene izključenosti lahko pričakujemo večji razmah socialnega podjetništva 

kot odgovor na povečano stopnjo marginalizacije tistih družbenih skupin, ki na trgu dela 
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ostajajo zadaj. V tej luči vidimo tudi priložnost za razmah mentorstva brezposelnim v 

prvobitnem pomenu, kot možnost uvajanja brezposelnega v delo.  

Zavedamo se, da je bil vzorec naše raziskave majhen, poleg tega pa izbrana raziskovalna 

metoda ni usmerjena v merjenje pojava, temveč v opisovanje in razlago proučevanega pojava, 

ki se v skladu z načeli akcijskega raziskovanja vseskozi spreminja in na novo interpretira.  

Kljub temu pa v seštevku teorije in prakse menimo, da je mentorstvo za učinkovit nastop na 

trgu delovne sile odgovor za brezposelne, ki prvič aktivno vstopajo na trg dela in pri tem 

potrebujejo vodenje, za osebe, ki so slabše funkcionalno in/ali informacijsko pismene ter 

osebe, ki si zaposlitve želijo, vendar jih pri realizaciji zaposlitvenega cilja ovirajo subjektivne 

okoliščine, ki terjajo predhodno obravnavo in razrešitev. V naštetih primerih je prilagodljiv in 

manj intenziven tempo dela prednost mentorstva pred koučingom. 

Četudi se koučinga drži etiketa čudežne rešitve, nas je presenetila ugotovitev, da zaposlitveni 

koučing ni primeren za vsakogar ali vsaj ne v vseh življenjskih okoliščinah. Izhajali smo 

namreč iz predpostavke, da je. Na podlagi izpeljanih procesov pa menimo, da je s svojimi 

predpostavkami in značilnostmi primernejši za brezposelnega, zmožnega globljega 

samouvida, kritične distance do sebe in okoliščin, realnega v pričakovanjih, zadostno 

energetsko opremljenega za vztrajanje v procesu ter s ključnimi kompetencami za dosego 

zastavljenega cilja. V takšnem primeru je intenzivni tempo dela, značilen za koučing, razlog, 

zaradi katerega bi brezposelni osebi priporočili koučing pred mentorstvom.  

Z vidika učinkovitosti sta kot metodi dela z brezposelnimi učinkoviti obe, če sta le dovolj 

izborni glede na značilnosti in potrebe brezposelne osebe. Merjenje učinkovitosti je odvisno 

predvsem od ciljev in interpretacije kazalnikov uspeha. Menimo, da se je kot najpomembnejši 

kazalnik učinkovitosti metode pokazal individualni napredek vključenih akterk. Zavedamo se, 

da sistemsko uvajanje koučinga z brezposelnimi ne more temeljiti na subjektivni oceni 

napredka udeleženca procesa ter da stroškovno upravičenost lahko opravičijo le dovolj visoki 

odstotki izhodov v zaposlitev. Zatorej je s te točke gledišča mentorstvo brezposelnim toliko 

bolj odgovorna in zahtevna naloga od koučinga in v luči že začetih sprememb odgovor na 

vprašanje, katera metoda dela z brezposelnimi je primernejša. 
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Priloga 1 

 

Vprašalnik za uvodni intervju s kandidati za vstop v proces mentorstva ali kariernega 

koučinga 

 

Ime in priimek kandidata: 

 

Kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov): 

 

Dosežena stopnja izobrazbe:  

 

Kandidat__________________, sem seznanjen: 

- da prostovoljno sodelujem v procesu mentorstva ali kariernega koučinga ter da svoje 

sodelovanje lahko kadarkoli prekinem,  

- da udeležba v procesu mentorstva ali kariernega koučinga poteka neodvisno od 

Zavoda RS za zaposlovanje, 

- da je udeležba v procesu mentorstva ali kariernega koučinga brezplačna, 

- da bom v proces mentorstva ali kariernega koučinga razvrščen na podlagi uvodnega 

intervjuja,  

- da je namen izvajanja procesov mentorstva ali kariernega koučinga študijski, potek 

izvajanja procesov ter rezultati raziskave bodo opisani v magistrskem delu, 

- da sledeči osebni podatki: ime, priimek, kontaktni podatki, v raziskavi ne bodo 

razkriti, 

- s kodeksom etičnih načel v procesu mentorstva ali koučinga 

 

Kandidat ______________________ se zavezujem k aktivnemu sodelovanju v procesu 

mentorstva ali koučinga, rednemu in točnemu prihajanju na srečanja ter pravočasnemu 

sporočanju odsotnosti.  

 

1. Kratek opis trenutne zaposlitvene situacije  

 

 

 

 

- čas trajanja brezposelnosti:  

- iskalec prve zaposlitve, predhodno že zaposlen, prvič brezposeln, predhodno 

že brezposelna oseba, drugo: 

- predhodna vključitev v programe APZ (klub, delavnice…). Če, v katere? 

 

 

 

2. Aktivnosti kandidata v času trajanja aktivnega iskanja zaposlitve 
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 poti do zaposlitve (načini, kako je kandidat doslej nastopal na trgu dela)  

opisno: 

 

 

 

- število prijav na delovna mesta:  

- število ponudb: 

- število opravljenih osebnih/telefonskih razgovorov s potencialnim 

delodajalcem: 

- udeležba na kariernem sejmu/drugih predstavitvah potencialnim delodajalcem: 

 

 

3. Načini iskanja zaposlitve  

 

 

 

4. Subjektivna ocena zmožnosti za uspešen nastop na trgu delovne sile na lestvici od  

1 (zelo slabe zmožnosti) do 10 (zelo dobre zmožnosti): 

- številčno: 

- opisno:  

 

 

 

5. Subjektivna ocena ovir za uspešen nastop na trgu delovne sile 

 

 

6. Potrebe 

 

 

7. Razlog za vključitev v proces mentorstva ali koučinga 

 

 

8. Cilji, ocena pomembnosti posameznega cilja na lestvici od 1 (nepomemben) do 10 

(zelo pomemben) 

 

 

  

Prednosti Slabosti 
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Priloga 2 

 

Vprašalnik za zaključni intervju s klienti v procesu mentorstva ali kariernega koučinga 

 

Ime in priimek klienta: 

 

Vprašalnik klient izpolnjuje ____________ po zaključku procesa coachinga/mentorstva. 

 

 

1. Proces coachinga/ mentorstva je bil v celoti izpeljan_ 

da 

ne, zaradi ____________________________________________________ 

 

2. Kratek opis zaposlitvene situacije po zaključenem procesu coachinga/mentorstva 

 

 

3. Prispevek coachinga/mentorstva k obstoječi zaposlitveni situaciji 

 

 

4. Aktivnosti kandidata v času trajanja udeležbe v procesu coachinga/mentorstva 

zaposlitve 

 

 poti do zaposlitve (načini, kako je kandidat nastopal na trgu dela)  opisno: 

 

 

o število prijav na delovna mesta:  

o število ponudb: 

o število opravljenih osebnih/telefonskih razgovorov s potencialnim delodajalcem: 

o udeležba na kariernem sejmu/drugih predstavitvah potencialnim delodajalcem: 

 

 

 

5. Opis uvajanja morebitnih sprememb pri nastopu na trgu, po vključitvi v proces 

coachinga/mentorstva. 

 

 

 

6. Subjektivna ocena zmožnosti za uspešen nastop na trgu delovne sile na lestvici od  

1 (zelo slabe zmožnosti) do 10 (zelo dobre zmožnosti) po zaključenem procesu 

coachinga/mentorstva: 

številčno: 

opisno:  
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7. V procesu coachinga/mentorstva pridobljena nova znanja/veščine? So bila pridobljena 

nova znanja/vešine tudi uporabljena? 

 

 

 

8. Izpolnjene in neizpolnjene potrebe v procesu coachinga/mentorstva? 

 

 

 

 

9. Refleksija o izkušnji udeleženosti v procesu coachinga/mentorstva7.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Opis lastnega doživljanja udeležbe v procesu.  

Moje prednosti Moje slabosti 

Pred udeležbo v 

procesu 

Po udeležbi v procesu 

 

 

 

Pred udeležbo v 

procesu 

Po udeležbi v procesu 
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Priloga 3 

 

Dogovor o sodelovanju v procesu koučinga /mentorstva 

Ime in priimek klienta: 

 

______________________ se zavezujem k aktivnemu sodelovanju v procesu 

koučinga/mentorstva, rednemu in točnemu prihajanju na srečanja ter pravočasnemu 

sporočanju odsotnosti.  

Strinjam se, da mi kouč/mentor pomaga doseči zastavljene poklicne cilje v okviru sedmih 

koučing/mentorskih srečanj v obsegu ene ure na srečanje. Termini srečanj bodo sprotno 

določeni.  

 

Moj akcijski načrt 

 

 

V okviru procesa koučinga/mentorstva želim doseči:  

 

Ali je moj cilj dosegljiv v tem časovnem okviru? 

 

Kaj potrebujem za to, da dosežem zastavljeni cilj? 

 

Kaj me lahko ovira pri doseganju cilja?  

 

Kako bom prepoznala ovire? 

 

Kdo mi lahko pomaga preseči ovire? 
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Priloga 4 

 

Karierna sidra 

 

Vprašalnik je namenjen samooceni, s pomočjo katere boste ugotovili, katere so vaše 

kompetence, kaj vas zadovoljuje na profesionalnem /delovnem področju, kaj želite doseči v 

svoji karieri. Pri upravljanju s svojo kariero je pomembno, da poznate svoja znanja, veščine, 

lastnosti, vrednote in kaj vas pri delu motivira. Skupek vaših kompetenc, vrednot in motivov 

tvori vaše „karierno sidro“. Poznavanje svojega kariernega sidra vam lahko pomaga pri izbiri 

vašega delovnega področja.  

 

Na vprašanja odgovarjajte iskreno.  

 

Pri vsakem vprašanju podajte oceno v skladu z trditvijo: 

1 – nikoli ne velja za vas 

2 – redko velja za vas 

3 – pogosto velja za vas 

4 – vedno velja za vas 

 in jo označite z X. Za vsako trditev lahko podate zgolj eno oceno.  

 

 

 1 2 3 4 

1. Svoje delo želim tako dobro opravljati, da bodo drugi pri meni iskali strokovni 

nasvet. 

    

2. Pri delu me najbolj zadovoljuje to, da s skupnimi močni rešimo zastavljeno 

nalogo. 

    

3. Moje sanje so delovno mesto, na katerem bom lahko izvedel nalogo na svoj 

način in v skladu s svojim urnikom. 

    

4. Vedno sem na lovu za idejami, ki bi mi omogočile začeti svoj posel.      

5. Varnost in stabilnost sta zame bolj pomembni od svobode in avtonomije.      

6. Raje bi zamenjal službo, kot opravljal delo, ki bi posegalo v moje osebno in 

družinsko življenje. 

    

7. Pri delu se počutim uspešnega le, če je rezultati mojega dela prispevjo k 

družbeni blaginji. 

    

8. Sanjam o delu, pri katerem bom lahko reševal zmeraj težje probleme.      

9. Pri delu se počutim uspešnega le, če lahko nenehno nadgrajujem svoja znanja, 

veščine in  kompetence. 

    

10. Sanjam o vodilnem mestu v organizaciji.     

11. Pomembno mi je, da si pri delu sam določam naloge, urnik dela in način 

opravljanja dela.  

    

12. Če bi moje delovne naloge ogrozile varnost zaposlitve, bi raje dal odpoved, 

kot opravil te naloge.  

    

13. Bolj mi je pomembno začeti in izgraditi svoj posel, kot biti vodilni menedžer 

v drugi organizaciji.  
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14. V svoji karieri sem se počutil najbolj izpolnjeno takrat, ko sem svoje talente 

lahko uporabil za dobrobit drugih.  

    

15. Uspešnega se bom počutil le, če se bom pri delu nenehno srečeval z vedno 

težjimi izzivi in jih tudi obvladal.  

    

 1 2 3 4 

16. Sanjam o karieri, kjer bom lahko uskladil osebno, družinsko in profesionalno 

področje. 

    

17. Raje bi bil vodilni na svojem strokovnem področju, kot vodilni menedžer 

celotne organizacije. 

    

18. Uspešnega se bom počutil le, če bom dosegel popolno avtonomijo in svobodo 

na svojem delovnem področju.  

    

19. Običajno iščem delo v organizacijah, ki zagotavljajo občutek stabilnosti in 

varnosti. 

    

20. Izpolnjuje me takšno delo, kjer dosegam rezultate predvsem s pomočjo 

svojega lastnega znanja, veščin in truda.  

    

21. Uspešnega se bom počutil le, če bom postal generalni menedžer organizacije.      

22. Izbiram si tista področja dela, kjer lahko pomagam izboljšati svet.      

23. Pri delu me najbolj zadovoljuje reševanje navidez nerešljivih problemov .     

24. V življenju se počutim uspešnega le, če mi uspe uravnovesiti osebne, 

družinske in službene zahteve. 

    

25. Sanjam o karieri, kjer mi bo zagotovljen občutek varnosti in stabilnosti.     

26. Raje bi dal odpoved, kot sprejel ponavljajoče se delo izven mojega 

strokovnega področja.  

    

27. Uravnoteženost med osebnim in poklicnim življenjem je zame bolj 

pomembno od vodilne pozicije v organizaciji. 

    

28. Sanjam o karieri, kjer lahko resnično prispevam k boljšemu za človeštvo in 

družbo.  

    

29. Uspešnega bi se počutil le, če bi ustanovil svoje lastno podjetje, ki bi 

temeljilo  na mojih idejah, znanju, spretnostih in veščinah.  

    

30. Biti vodilni menedžer je zame bolj privlačno od pozicije strokovnega 

menedžerja.  

    

31. Zame je zelo pomembno, da lahko opravim delo na svoj način, brez pravil in 

omejitev.  

    

32. Pri delu imam rad imam izzive in tekmovalnost.      

33. Sanjam o tem, da bi začel svoj posel.     

34. Raje bi zapustil organizacijo, kot sprejel naloge, ki bi ogrozile mojo 

pripravljenost za pomoč drugim.  

    

35. Izpolnjuje me takšno delo, kjer lahko v največji meri uveljavim svoja 

posebna znanja in spretnosti. 

    

36. Raje bi zapustil organizacijo, kot sprejel delo, ki bi me oviralo na poti do 

pozicije vodilnega menedžerja.  
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37. V življenju bi se počutil najbolj zadovoljnega, ko bi dosegel finančno in 

zaposlitveno varnost.  

    

38. Raje bi zapustil organizacijo, kot sprejel delo, ki bi okrnilo mojo avtonomijo 

in svobodo.  

    

39. Vedno sem poiskal takšno službo, ki je kar najmanj vplivala na moje osebno 

in družinsko življenje. 

    

40. Pri delu mi je bolj pomembno reševanje težko rešljivih probleme  kot    

vodilna pozicija v organizaciji.  

    

 

Še enkrat pojdi skozi vprašalnik in izberite pet izjav, ki so najbolje opisujejo vaše trenutno 

razmišljanje in počutje.  Obkrožite jih in jim pri točkovanju pripišite dodatnih 5 točk. 

 

V spodnjo tabelo vnesite v prazna polja ocene, kot ste jih podali za vsako trditev posebej, 

glede na zaporedno številko trditve (1, 2, 3 ….) 

 

Ne pozabite pripisati dodatnih 5 tok k izbranim trditvam. Ko vnesete vse ocene v spodnjo 

tabelo, jih po stolpcih navpično seštejete (Σ ) in vnesete v zadnjo vrstico. 

 

TF GM AU SE EC SV CH LS 

1 ______ 2______ 3______ 5______ 4______ 7______ 8______ 6______ 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 21 18 19 20 22 23 24 

26 30 31 25 29 28 32 27 

35 36 38 37 33 34 40 39 

  Σ  _____          ____         ____         ____        ____          ____         ____         ____ 

 

 

Vaše prevladujoče karierno sidro je tisto, za katerega ste dosegli največ točk. 

 

TF (Tehnical/Functional Competence) – Tehnične kompetence 

 

Če sta največ točk dosegli na področju TF, je to vaše karierno sidro. To pomeni, da najbolj 

uživati pri delu, kjer lahko uporabljate in razvijate svoje spretnosti. Svojo identiteto gradite na 

tem, da ste to, kar znate in obvladate.  

Bolj kot vodilno mesto celotne organizacije, vas zanima mesto strokovnega medenžerja, kjer 

lahko vodite strokovnjake s podobnimi znanji in spretnostmi, kot so vaše. Pozicija vodilnega 

menedžerja organizacije vam ni pisana na kožo, saj od posamezika terja več splošnih znanj, 

obenem pa daje manj priložnosti za uveljavljanje specifičnih znanj in spretnosti, kar pa daje 

zadovoljstvo vašemu življenju. 

 

GM (General  Managerial Competence) – Splošne vodstvene kompetence 

 

Če ste največ točk dosegli na področju GM je to vaše karierno sidro. Izziv vašemu 

profesionalnemu življenju predstavlja vodilno mesto. Uživate v razporejanju delovnih nalog 

glede na sposobnosti in zmožnosti posameznega zaposlenega za dosego skupnega cilja. 

Odgovornost za rezultate prevzemate nase. Občutek uspeha je pri vas povezan z uspehom 
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celotne organizacije, obenem pa težite k temu, da se uspeh pripiše vašim analitičnim 

sposobnostim, interpersonalnim spretnostim, spretnostim in veščinam vodenja skupine ter 

zmožnosti prenašanja pritiskov in odgovornosti.  

 

AU (Autonomy/Independence) – Avtonomija, neodvisnost 

 

Če ste največ točk dosegli na področju AU je to vaše karierno sidro. Za vas je zelo 

pomembno, da si lahko sami določite delo in ga opravite na svoj način. Pri delu nadvse cenite 

občutek svobode. Malo delovnih mest omogoča tolikšno svobodo pri delu, kot bi vam 

ustrezalo, zato se osebe, za katere je značilno to karierno sidro, običajno samozaposlijo, če ne 

najdejo delovnega mesta, ki dopušča tolikšno avtonomijo. Če ste že zaposleni in želite ostati 

na tem delovnem mestu, lahko svojo potrebo po svobodi in avtonomiji zadovoljite s 

fleksibilnim delovnim časom.  

 

SE (Security/Stability) – Varnost, stabilnost 

 

Če ste največ točk dosegli na področju SE je to vaše karierno sidro. Za  vas je nadvse 

pomembna varnost/stabilnost zaposlitve. Za osebe s tem kariernim sidrom je značilna stalna 

skrb za finančno varnost,  zaposlitvena varnost, sprostijo se le, ko dosežejo ta cilj. Osebe s 

tem kariernim sidrom so lahko zelo lojalne delodajalcu v zameno za zagotovilo 

zaposlitvene/plačne stabilnost, ne glede na delodajalčeva pričakovanja ali zahteve do njih. 

Sama vsebina dela ali položaj v organizaciji sta manj pomembna.    

 

EC (Entrepreneurial Creativity) – Podjetništvo  

 

Če ste največ točk dosegli na področju EC je to vaše karierno sidro. Za vas je največji izziv 

ustanovitev svojega podjetja, katerega uspehi temeljijo na vaših sposobnostih, pripravljenosti 

za prevzemanje tveganja ter premagovanju ovir. Sebi in svetu želite dokazati, da s svojim 

trudom lahko ustanovite uspešno podjetje. Četudi ste zaposleni v drugi organizaciji, ta čas 

izkoriščate za učenje in iskanje novih možnosti, katere boste izkoristili takoj, ko boste 

presodili, da zmorete. Vaš cilj je ustanovitev finančno uspešnega podjetja, ki bo dokaz vaših 

sposobnosti. Morebitni neuspehi vam ne vzamejo volje na poti do cilja. Sebe cenite glede na 

velikost  in uspešnost podjetja. 

 

SV (Service/Dedication to a Cause) – Služnost, predanost 

 

Če ste največ točk dosegli na področju SV je to vaše karierno sidro. Za vas je pomembno, da 

vaše delo prispeva k širšemu dobremu za družbo ali okolje. Področje dela, primerna za osebe 

s tem kariernim sidrom so sociala, zdravstvo, ekologija, varnostne vede, itd. Osebe, za katere 

je značilno to kareierno sidro, so se pripravljene odreči višjemu položaju v organizaciji, če bi 

le ta pomenil odmik od zanje pomembnega dela oziroma so celo pripravljene zamenjati 

delovno mesto ali organizacijo.  

 

PC (Pure Challenge) – Čisti izziv 

 

Če ste največ točk dosegli na področju PC je to vaše karierno sidro. Vas navdušuje delo, pri 

katerem se srečujete z vedno večjimi in težko rešljivimi problemi, katere ste sposobni 

obvladati. To je tudi poglavitni razlog, zakaj hoditi v službo. Osebe, za katero je značilno to 

karierno sidro, najdejo izzive na različnih področjih, pomembno je le, da je problem, ki ga 

rešujejo težak ali skoraj nerešljiv. Enostavni ali ponavljajoči se problemi jih dolgočasijo.  
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LS (Lifestyle) – Življenjski slog 

 

Če ste največ točk dosegli na področju LS je to vaše karierno sidro. Za vas je zelo pomembno, 

da uravnovesite in uskladite vaše osebno, družinsko in poklicni življenje. Vaše potrebe po 

usklajenosti in uravnovešenosti vseh treh področij, lahko ovirajo razvoj vaše kariere, vendar 

uspeh je za vas več kot zgolj uspeh na poklicnem področju. Za osebe s tem kariernim sidrom 

je pogosto značilno, da svojo kariero prilagajo karieri partnerja (npr. v smislu delavnika, 

izbire kraja bivanja, itd.).  

 

 

 

 


