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Povzetek 

Vstop mladih na trg dela je ključna faza prehoda iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. 

Mladi se v današnjih časih srečujejo z veliko težavami, ki se dotikajo vstopa na trg dela in 

ustvarjanja kariere. Iz tega izhaja naše področje raziskovanja. V diplomski nalogi smo 

obravnavali naslednja področja: trg dela mladih, brezposelnost mladih, možnosti razvoja 

kariere mladih iz Goriških brdin dejavnike, ki vplivajo na razvoj kariere. 

Ker so nas zanimala tako teoretična znanja s področja trga dela, brezposelnosti in kariere 

mladih v Sloveniji kot tudi konkreten primer mladih iz Goriškihbrd, smo diplomsko nalogo 

razdelili na več delov. V prvem delu smo se seznanili s teoretičnimi dejstvi pri obravnavi 

ključnih pojmov diplomske naloge. Obravnavali smo tako trg dela, brezposelnost mladih na 

trgu dela in kariero. Najprej smo splošno obrazložili trg dela, priložnosti in tveganja na trgu 

dela, delovanje trga dela, opisali smo trg dela v Sloveniji ter položaj mladih na trgu dela. V 

naslednjem koraku smo definirali pojem brezposelnosti in opisali splošno stanje 

brezposelnosti v Sloveniji ter stanje mladih na področju brezposelnosti v Sloveniji. Kot zadnje 

smo obravnavali pojem kariere, opisali njen postopek razvijanja in načrtovanja. V 

empiričnem delu naloge smo ugotavljali splošno oceno mladih iz Goriških brd glede 

njihovega položaja na trgu dela RS,njihovo presojo o kariernih možnostih na trgu dela v RS 

in njihovo oceno o vplivu izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja bivanja na razvoj njihove 

karierne poti. Uporabljali smo strukturirane intervjuje, ki smo jih opravili med osmimi 

mladimi iz Goriških brd. 

Rezultati, pridobljeni z intervjuji, so nam pokazali, da je splošna ocena mladih glede 

njihovega položaja na trgu dela zelo negativna, kljub temu pa vidijo neko možnost 

napredovanja in ustvarjanja kariere.  

 

Ključne besede: mladi, Goriška brda, trg dela, brezposelnost, kariera.  

 

 

  



 

 

Abstract 

A key stage in the transition from youth to adulthood is when young people enter the labor 

market. Young people nowadays face a lot of problems that touches the entry into the labor 

market and making a career. It follows our field of research. In this thesis, we address the 

following areas: labor market, young people, youth unemployment, career development 

opportunities of young people from Goriška brda and factors that influence the development 

of their careers. 

We were interested in both, the theoretical knowledge of the labor market, unemployment and 

career of young people in Slovenia as well as a concrete example of young people from 

Goriška brda. Our thesis is divided into several parts. In the first part we learn theoretical 

facts. We dealt with the labor market, youth unemployment in the labor market and career. 

First, we explain the general labor market opportunities and risks in the labor market, labor 

market performance, we describe the labor market in Slovenia and the situation of youth in 

the labor market. In the next step we define the concept of unemployment and describe the 

overall state unemployment rate in Slovenia and the situation of young people unemployment 

in Slovenia. Finally, we discussed the concept of career, described her process of developing 

and planning. In the empirical part of the study we found an overall assessment of young 

people from Goriška brda regarding their labor market position in Slovenia, their judgment 

about career opportunities in the labor market in Slovenia and their assessment of the impact 

of education, work experience and place of residence on the development of their career. We 

used structured interviews that included eight young people from Goriška brda. 

Results obtained from interviews have shown us that the overall assessment of the situation of 

young people on the labor market is very negative, however, they see an opportunity and a 

career progression. 

Key words: young, Goriška brda, the labor market, unemployment, career. 
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1. UVOD 

 

 

Mladi se po končanem izobraževanju vključijo na trg dela, ki se je v zadnjih letih zaradi 

mnogih dejavnikov spreminjal. Trenutnim razmeram na trgu dela je kljubovala tudi 

gospodarska kriza, ki je pripeljala do tega, da je vedno večje število brezposelnih v vseh 

starostnih skupinah. Največji problem pa predstavljajo mladi in starejši na trgu dela. Mladim 

predstavlja vstop na trg velik zalogaj, saj nimajo delovnih izkušenj, ne znajo se gibati po trgu 

dela, dela ne znajo pravilno iskati in svojih sposobnosti delodajalcem predstaviti v najboljši 

luči.  

Prva zaposlitev predstavlja v življenju vsakega posameznika velik preskok iz sfere 

izobraževanja v sfero odraslosti in odgovornosti. Ko preidemo v sfero dela, se moramo 

zavedati, da bo od te sfere odvisno naše nadaljnje življenje. Prilagajati se bomo morali delu, 

fleksibilnim oblikam dela s fleksibilnimi urniki. Mladi se pri iskanju svoje prve zaposlitve 

srečujejo s številnimi težavami, ki jih skušajo danes z aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati 

in omiliti.  

V diplomski nalogi bomo podali splošno oceno mladih iz Goriških brd glede njihovega 

položaja na trgu dela RS, njihovo presojo o kariernih možnostih in oceno vpliva določenih 

dejavnikov na ustvarjanje njihove karierne poti. Po pregledu strokovne literature in po 

podatkih Statističnega urada RS ter nekaterih drugih raziskav smo si določili raziskovalni 

problem. Skozi diplomsko nalogo želimo preučiti področje trg dela mladih in njihovo 

možnost načrtovanja kariere na področju Goriških brd.  

Temeljna raziskovalna vprašanja se torej glasijo:  

 Kakšna je ocena mladih iz Goriških brd glede njihovega položaja na trgu dela RS? 

 Kako mladi iz Goriških brd presojajo svoje karierne možnosti na trgu dela v RS? 

 Kako mladi iz Goriških brd ocenjujejo vpliv izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja 

bivanja na razvoj svoje karierne poti?  

Namen naloge je ugotoviti, kako mladi iz Goriških brdocenjujejo svoj položaj na trgu dela 

RS, kako presojajo svoje karierne možnosti in oceno vpliva določenih dejavnikov na 

ustvarjanje njihove karierne poti.  
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Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

bomo s pomočjo že obstoječe literature predstavili trg dela, njegovo splošno razlago, 

opredelili bomo tudi priložnosti in tveganja na trgu dela ter delovanje samega trga dela. 

Opisali bomo trg dela v Sloveniji in položaj mladih na trgu dela v Sloveniji. Poglavje o 

mladih na trgu dela bomo dodatno razčlenili na več podpoglavij, in sicer: značilnosti mladih 

na trgu dela, urejanje položaja mladih na trgu dela ter dejavniki in sodobne okoliščine, ki 

vplivajo na zaposlovanje mladih. Nato bomo opredelili tudi brezposelnost – splošno v 

Sloveniji, med mladimi v Sloveniji – in podali vzroke za brezposelnost mladih. V naslednjem 

koraku bomo opisali kariero, možnost kariernega razvoja, postopek razvijanja kariere pri 

posamezniku ter načrtovanje in razvoj kariere. V naslednjem sklopu bomo primerjali položaj 

mladih na trgu dela v Sloveniji in na Goriškem.  

V empiričnem delu diplomske naloge bomo opredelili strategijo raziskovanja. Kot strategijo 

raziskovanja smo se v našem primeru odločili za kvalitativno raziskavo. Za metodo zbiranja 

podatkov smo izbrali metodo intervjuja. S pomočjo strukturiranega intervjuja bomo nato 

opravili intervjuje med mladimi iz Goriških brd. S to metodo bomo ugotavljali splošno oceno 

mladih iz Goriških brd o njihovem položaju na trgu dela v RS, njihovo presojo o kariernih 

možnostih in oceno vpliva določenih dejavnikov na razvoj njihove karierne poti.  

Cilj naloge je odgovoriti na zadana raziskovalna vprašanja. Z zbranimi podatki bomo dobili 

splošno oceno mladih iz Goriških brd glede njihove položaja na trgu dela RS, presojo 

njihovih kariernih možnosti in oceno vpliva določenih dejavnikov na razvoj njihove karierne 

poti.  

 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1. Trg dela 

 

Poklic je postal v industrijski dobi os življenja. Skupaj z družino tvorita dvopolni sistem, v 

katerem je vpeto današnje življenje. Že v dobi otroštva se srečamo s poklicem očeta in tako 

izkusimo poklic kot ključ do sveta. Kasneje se izobražujemo samo z namenom pridobitve 

dobrega poklica in s tem pridobivanjem dobrega materialnega in družbenega statusa. V času 
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odraslosti smo vpeti v sfero dela. Večino prostega časa porabimo za načrtovanje kariere. Beck 

celo starost definira kot »nepoklic«. Starost se začne tam, kjer svet poklica odpusti ljudi, ne 

glede na to, ali se le-ti počutijo stare ali ne. (Beck, 2001) 

Zaradi takega pojmovanja poklica in kariere je postal trg dela ključnega pomena v današnji 

družbi. Razmere na trgu dela nam omogočajo ali onemogočajo pridobitev poklica, ki si ga 

želimo. Zaradi pomembnosti trga dela bomo v nadaljevanju najprej obrazložili, kaj nam 

pojem trg dela pravzaprav predstavlja.  

Trg dela lahko definiramo kot »mehanizme in institucije, prek katerih se srečujeta ponudba 

delovne sile in povpraševanje po njej«. To definicijo lahko opredelimo kot klasično definicijo 

trga dela, ki pa je v stabilnem obdobju razvitih kapitalističnih družb pokrivala le majhen del 

tega področja, torej dejansko interakcijo med ponudbo in povpraševanjem. (Ignjatovič, 2002) 

Trg dela je sestavljen iz treh elementov in s tega vidika vidimo, da je sestavljen kot katerikoli 

blagovni trg, in sicer:  

 povpraševanja po delovni sili: Povpraševanje po delovni sili sestavljata dve zalogi: 

prosta oziroma nezasedenadelovna mesta – aktualno povpraševanje in zasedena 

delovna mesta – realiziranopovpraševanje.  

 ponudbe delovne sile: Ponudbo delovne sile sestavljajo tri vrste zalog: vsi zaposleni 

delavci – realizirana ponudba, ki je enaka realiziranemu povpraševanju, iskalci 

zaposlitve oziroma brezposelni delavci – aktualna ponudba, tretjo zalogo pa 

predstavljajo osebe, ki niso niti zaposlene niti ne iščejo dela, vendar so sposobne in 

pod določenimi pogoji tudi pripravljene na zaposlitev – potencialna ponudba. 

 srečevanja med povpraševanjem in ponudbo: rezultat tega srečevanja pa je cena 

delovne sile. (Kupljenk, 2009)  

 

2.1.1. Priložnosti in tveganja na trgu delovne sile 

 

Na trgu dela se lahko srečamo tako s priložnostmi kot tudi s tveganji. Priložnosti in tveganja 

niso v sorazmerju na trgu dela, zato se moramo ves čas truditi, da ujamemo priložnosti in se 

tveganjem izognemo. Možnosti za to so neizenačene. Odvisne so od mnogih dejavnikov: od 

fizičnih in psihičnih sposobnosti ter razvoja le-teh s pomočjo vzgoje in izobraževanja, na kar 

močno vpliva socialni položaj posameznika in njegovih staršev, premoženje in kraj bivanja. 
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Sama smisel trga dela pa je ravno v tem, da posamezniki tekmujejo med sabo za boljša 

delovna mesta. (Kupljenk, 2009)  

Kot glavno priložnost vsakega posameznika predstavlja na trgu dela dobra zaposlitev, 

posledično višji dohodek, pridobitev ugleda v družbi, možnost napredovanja in povečanje 

vpliva posameznika v družbi. Največje tveganje,ki ga na trgu dela predstavlja posamezniku, je 

možnost brezposelnosti. (Kupljenk, 2009)  

 

2.1.2. Delovanje trga delovne sile 

 

Trg dela si lahko predstavljamo kot prostor, kjer so glavni akterji kupci, torej organizacije, ki 

na trgu pridobivajo potrebne kadre, in prodajalci, torej delavci, ki na trgu ponujajo njihovo 

delo. Trg dela se spreminja glede na vrste potreb po zaposlenih, tako nastajata na trgu dela 

tudi ponudba in povpraševanje po delovni sili, s čimer se oblikuje njena cena. Če bi bila 

ponudba in povpraševanje konstantno v ravnovesju, bi lahko rekli, da gre za stanje polne 

zaposlenosti. Ker pa na trg dela vpliva veliko število dejavnikov, kot na primer: ekonomija, 

tehnologija, okolje, politika, socialne razmere, vrednote itd., ki se s časom in prostorom 

spreminjajo, je lahko stanje polne zaposlenosti le teoretično možno. (Kupljenk, 2009)  

Kupci oziroma delodajalci nam nudijo možnost dela, plačilo za delo, pridobivanje izkušenj, 

profesionalno in osebnostno rast ter možnost socialnih stikov. Prodajalci oziroma delojemalci 

so na strani ponudbe delovne sile in delovna mesta zasedajo na podlagi svojih znanj, izkušenj, 

veščin ter nudijo delodajalcu svoj čas in za delodajalca proti plačilu opravljajo delo.  

Za lažje sodelovanje med kupci (organizacije) in prodajalci (delavci) so se v gospodarstvu 

razvile različne institucije. Poznamo tako formalne kot neformalne institucije. Formalne 

službe predstavljajo razne službe in agencije za zaposlovanje, neformalne pa predstavljajo 

časopisni oglasi, neformalni kraji, kjer se kupci in prodajalci srečujejo, ter razni internetni 

oglasi. (Vujasin, 2010)  

Delovanje trga dela prinaša tudi nove oblike diferenciacije družbe in nove oblike neenakosti v 

družbi. Odnosi med akterji na trgu delovne sile odločilno vplivajo na odnose v družbi v celoti 

in na položaj posameznika v njej. (Ignjatovič, 2002) 
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2.1.3. Oris trga dela v Sloveniji 

 

Slovenija je majhna država in ima nekaj čez dva milijona prebivalcev. Razmere na trgu dela 

so se v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih zelo spremenile. Iz relativno polne zaposlenosti in 

sistema neposredne varnosti zaposlitve je v zelo kratkem obdobju prešla v sistem tržnega 

gospodarstva. Trenutno stanje trga dela v Sloveniji je smiselno presojati v luči evropskih 

smernic, ki temeljijo na lizbonskih ciljih, za dosego hitrejše gospodarske rasti. (Sitar in Starc, 

2012)  

Najpomembnejši dokumenti, ki vplivajo na učinkovitost delovanja trga dela, so naslednji: 

Slovenska razvojna strategija 2005–2013, Slovenska izhodna strategija 2010–2013, 

Nacionalni reformni program 2011–2012, Konkurenčnost slovenskega gospodarstva – 

pregled stanja in ukrepi za izboljšanje, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,Program stabilnosti 2011 in Operativni 

program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. (Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve, 2011)  

Lahko povemo, da je Slovenija na področju zaposlovanja na ravni povprečja Evropske unije 

ter v celoti upošteva in sledi smernicam politike EU-ja. Pri prenizki delovni aktivnosti 

prebivalstva je problematična mlada in starejša generacija, ker mladi vse kasneje vstopajo na 

trg dela, starejši pa vse bolj zgodaj izstopajo iz njega. To lahko pripelje do pomanjkanja 

delovne sile v prihodnosti. Slovenija na področju izobrazbe in kvalifikacije zaostaja za 

razvitejšimi evropskimi državami. Izobrazbena raven se zboljšuje le zaradi mladih, ki 

nadaljujejo študij, medtem ko je starejša generacija problematična, ker nima primerne 

izobrazbe in je zato nekonkurenčna na trgu. V Sloveniji se srečujemo tudi s problemom 

prevelikega števila nezahtevnih delovnih mest, problematična so tudi strukturna neskladja na 

trgu dela. Srečujemo pa se tudi s problemom neskladja pri dostopu do dela in kapitala. (Sitar 

in Starc, 2012)  

V spodnji tabeli (glej Tabelo 2.1) imamo prikazano strukturo prebivalstva glede na aktivne in 

neaktivne v Sloveniji v letu 2012 glede na starostne skupine. V starostni skupini od 15 do 29 

let je majhna razlika, nekoliko več je aktivnih kot neaktivnih. V srednji starostni skupini (25–

49 let) je visok delež delovno aktivnega prebivalstva. Med starejšimi, starimi od 50–64 let, je 

razmerje zelo podobno. V zadnji starostni skupini 65 let in več je znatno večje število 

neaktivnih prebivalcev.  
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Tabela 2.1: Delovno sposobni po starostnih skupinah v letu 2012 

 Aktivni (v 1000) Neaktivni (v 1000) 

2012 

Q1 

2012 

Q2 

2012 

Q3 

2012 

Q4 

2012 

Q1 

2012 

Q2 

2012 

Q3 

2012 

Q4 

Slovenija 15–29 let 197 189 200 197 167 175 159 162 

25–49 let 694 697 695 696 61 61 55 57 

50–64 let 223 218 226 230 215 216 215 207 

65 let in več 19 18 15 17 324 328 331 333 

Vir: SURS 

V zadnjih dveh letih se v Sloveniji opazno znižuje število aktivnih prebivalcev. Zaradi 

naraščanja brezposelnosti število aktivnih prebivalcev v Sloveniji pada, predvsem zaradi 

upadanja števila delovno aktivnih, število teh namreč upada, kot narašča število brezposelnih. 

Število delovno aktivnih se je od leta 2010 do leta 2012 znižalo za 42.000. Število delovno 

aktivnih se je v letu 2012 znižalo v vseh kategorijah: število samozaposlenih za 5.000, število 

zaposlenih za prav toliko, število pomagajočih družinskih članov pa za 3.000. (Lah, 2013) 

Zaradi uveljavitve novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se je število 

upokojitev v letu 2011 povečalo in s tem se je povečalo število neaktivnega prebivalstva. Tudi 

v letu 2012 se je število neaktivnih glede na predhodno leto povečalo, in sicer za 7.000. V 

drugih starostnih skupinah se število aktivnih ni izraziteje spremenilo. (Lah, 2013)  

Število delovno aktivnih prebivalcev se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižalo tudi 

po podatkih iz Statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev, in sicer za 14.000. 

Raziskave kažejo, da se je število delovno aktivnih v zadnjih petih letih znižalo za malo več 

kot 69.000. Število registriranih brezposelnih je v letu 2012 v povprečju znašalo 110.000, kar 

je celo 500 manj kot leto prej. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti je v letu 2012 

znašala 12,0 %, torej 0,2 % več kot leto prej.(Lah, 2013)  

 

2.1.4. Položaj mladih na trgu dela v Sloveniji 

 

Splošno sprejete opredelitve starostne kategorije mladih pri proučevanju trga delovne sile ni. 

Opredelitve starostne kategorije mladih se v strokovnih razpravah razlikujejo. Združeni narodi 

običajno upoštevajo definicijo »mladine«, oblikovano leta 1985, v mednarodnem letu mladih, 

mailto:Lenart-Milan.Lah@gov.si
mailto:Lenart-Milan.Lah@gov.si
mailto:Lenart-Milan.Lah@gov.si
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in prištevajo med mlade osebe, stare od 15 do 24 let. Statistični urad RS pa, podobno tudi 

nekatere druge evropske države, opredeljuje kot mladino osebe v starostni skupini 15–29 let. 

V sami diplomski nalogi se bomo posluževali opredelitve mladih po merilih Statističnega 

urada RS, torej med 15. in 29. letom starosti. (Vertot, 2009)  

Položaj mladih na trgu dela v Sloveniji je zaskrbljujoč. Kljub temu, da ostaja delež 

brezposelnih mladih pod povprečjem EU-ja, je delež začasnih zaposlitev v starostni skupini 

15−24 let v Sloveniji že vrsto let najvišji v EU-ju. Vzrok za močno segmentacijo trga dela, 

poleg študentskega dela, ki je privlačnejše za delodajalce, je problem tudi velika razlika v 

varovanju zaposlitve med pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen 

čas.(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2012)  

V spodnji tabeli (glej Tabelo 2.2) imamo podane končne podatke za leto 2011 za prebivalstvo, 

ki se razlikuje po starosti in statusu aktivnosti. V tabeli lahko vidimo, da je v letu 2011 v 

starostni skupini od 15 do 19 let več takih, ki so neaktivni, sem spadajo mladi, ki so učenci, 

dijaki, študentje ali drugi neaktivni. Po pričakovanjih je v tej starostni skupini več neaktivnih 

kot aktivnih. V naslednji starostni skupini, ki predstavlja mlade od 20 do 24 let, imamo ravno 

tako več neaktivnih kot pa aktivnih mladih. Razlog je v tem, da se večje število mladih v tej 

starosti skupini šola. V naslednji starostni skupini od 25 do 29 let se rezultati obrnejo. Več 

imamo mladih, ki so aktivni kot neaktivni. Kljub razmeram na trgu lahko vidimo, da je 

vseeno veliko več zaposlenih kot brezposelnih, čeprav je tudi številka brezposelnih velika. V 

tej starosti skupini je po pričakovanjih manj takih, ki so neaktivni, torej se še šolajo ali pa so 

drugače neaktivni.  

Tabela 2.2: Prebivalstvo po: starosti, statusu aktivnosti, Slovenija, končni podatki za leto 2011 

 SLOVENIJA, spol skupaj, leto 2011 

Aktivni – 

skupaj  

Zaposleni  Brezposelni  Neaktivni – 

skupaj  

Učenci, dijaki, 

študenti   

Drugi 

neaktivni 

15–19 let 3393 1814 1579 99133 95269 3864 

20–24 let 43929 34153 9776 83375 73651 9724 

25–29 let 115958 99637 16321 29577 12714 16863 

Vir: SURS 
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2.1.4.1. Značilnosti mladinskega trga dela 

 

Trendi na mladinskem trgu delovne sile so zelo odvisni od ekonomskih in socialnih dogajanj 

v Sloveniji. Na eni strani mladinski trg deli usodo celotnega slovenskega trga delovne sile, na 

drugi strani pa ima nekaj pomembnih posebnosti, ki vplivajo na položaj mladih na trgu dela in 

v družbi nasploh. Splošne značilnosti trga dela mladih so velika fleksibilnost, mobilnost in 

predvsem cena.(Ignjatović in Trbanc, 2009)  

Trg dela mladih se razlikuje od ostalih trgov dela tudi po ceni, za katero so mladi pripravljeni 

delati. Razlike med plačilom, za katerega so pripravljeni delati mladi in odrasli, bi na trgu, 

kjer vlada konkurenca, kjer je poceni delovna sila pomembnejša od produktivnosti, vodile do 

zamenjave mladih namesto odraslih. (Kosem, 2008)  

Lastnosti, po katerih se mladi razlikujejo od starejših kategorij delovne sile, lahko pripišemo 

kot konkurenčne prednosti ali pa slabosti mladih na trgu delovne sile. Gre za lastnosti, ki so 

lahko resnične (npr. novo znanje, pomanjkanje delovnih izkušenj in podobno), lahko pa so le 

pripisane (kot splošne predstave, ki se vežejo na mlade, oziroma predstave, ki jih imajo o 

mladih delodajalci). Lahko pride torej do tega, da se mladim že tradicionalno pripisuje 

določene lastnosti, kot so na primer: manjša odgovornost, manjša pripadnost, nestalnost, 

neresnost, nezrelost in nagnjenost k spremembam utečenih praks. Zaradi teh lastnosti bi lahko 

mladi delodajalcem predstavljali tvegano delovno silo. Lastnosti mladih, ki bi pritegnile 

delodajalce, pa so:  da so dovzetnejši za spremembe v delovnem procesu, bolj inovativni, 

prilagodljivi in manj zahtevni, zaradi česar so pogosto pripravljeni sprejeti slabše zaposlitve z 

bolj neugodnim delovnim časom. Prav te zadnje lastnosti predstavljajo v razmerah vse večje 

fleksibilnosti trgov delovne sile konkurenčno prednost mladih (Trbanc v Kupljenk 2009, str. 

19) 

Največja prednost mladih pa je predvsem v novejših in kompleksnejših znanjih, ki jih 

prinašajo iz izobraževalnega procesa. Poleg tega pa imajo mladi več spretnosti in kompetenc 

pri uporabi računalnika, medmrežju, projektnem delu, timskem delu, več komunikacijskih 

spretnostiter aktivnouporabljajo tuje jezike.(Kupljenk, 2009) 

Največja pomanjkljivost mladih pa je pomanjkanje delovnih izkušenj. Pravzaprav pa mladi, ki 

iščejo svojo prvo zaposlitev, niso povsem brez delovnih izkušenj, saj si jih vsaj deloma lahko 

pridobijo z delovno prakso ali študentskim delom. (Kupljenk, 2009) 



 

9 

 

Značilnosti mladih, ki so pomembne z vidika delodajalca, lahko razdelimo v tri kategorije, in 

sicer znanje, delovne izkušnje in značilnosti, ki so posledica socializacije. V nadaljevanju 

diplomske naloge bomo te glavne kategorije tudi opisali. (Trbanc in Verša, 2002)  

ZNANJE 

Glavna prednost mladih je znanje, saj vstopajo na trg dela po končanem izobraževanju na 

različnih stopnjah. Sveže znanje pa predstavlja prednost pred tistimi, ki so izobraževanje 

končali pred leti. Zaradi podaljševanja trajanja in dopolnjevanja vsebin izobraževanja mladi 

prihajajo na trg dela z vedno bolj kompleksnimi znanji. Precejšen del mlade generacije ima 

tako poleg znanja tudi druge spretnosti in kompetence, ki jim v dinamičnih razmerah na trgu 

delovne sile omogočajo vrsto primerjalnih prednosti pred drugimi kategorijami delovne sile. 

(Trbanc in Verša, 2002)  

DELOVNE IZKUŠNJE 

Mladi predstavljajo delodajalcem ljudi s pomanjkanjem delovnih izkušenj in delovne 

usposobljenosti. Ker so mladi brez delovne zgodovine, delodajalci ne morejo oceniti njihovih 

delovnih navad in lastnosti, kot so stalnost, pripadnost, odgovornost in avtonomnost pri delu. 

Zaradi njihove nezmožnosti ocenjevanja predstavlja delodajalcem veliko tveganje 

zaposlovanje mladih na pomembnejša delovna mesta. To težavo rešijo z nestalnimi in 

fleksibilnimi oblikami zaposlitve mladih.(Trbanc in Verša, 2002)  

V večini primerov pa mladi niso povsem brez delovnih izkušenj. Pridobivajo jih pri svojih 

predhodnih občasnih delih (dela, ki so jih občasno opravljali med šolanjem ali med 

počitnicami) ter pri siceršnjih prostočasnih dejavnostih. Te izkušnje so zelo različne in 

večinoma niso vezane na področje stalnejšega dela, za katerega mladi konkurirajo ob koncu 

šolanja. (Trbanc in Verša, 2002)  

Izobrazba predstavlja osnovno znanje za opravljanje dela, delovne izkušnje pa dajo uporabno 

vrednost znanju, zato so analize v Sloveniji pokazale,da delodajalci pri polovici 

povpraševanja po delavcih določajo delovne izkušnje kot najpomembnejši dodatni pogoj za 

zaposlitev, takoj za izobrazbo.(Trbanc in Verša, 2002)  
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SOCIOKULTURNI KAPITAL 

Sociokulturni kapital predstavljajo lastnosti, ki so posledica socializacije, predhodnih izkušenj 

in osebnostnih lastnosti. Delodajalci pripisujejo vedno večji pomen ravno socikulturnemu 

kapitalu.(Trbanc in Verša, 2002)  

Sicer pa imajo mladi,kot smo že omenili, vrsto dejanskih ali pripisanih osebnostnih lastnosti, 

ki nasprotujoče si vplivajo na njihov položaj na trgu delovne sile. Zdi se, da so v razmerah 

večje fleksibilnosti trgov delovne sile prav te lastnosti mladih njihova konkurenčna prednost. 

(Trbanc in Verša, 2002)  

 

2.1.4.2. Urejanje položaja mladih na trgu dela 

 

»Politika zaposlovanja pomeni postavljanje ciljev, oblikovanje programov in ukrepov ter 

zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje. V ožjem pomenu je 

dejavnost države in njenih programov na področju zaposlovanja, v širšem pa se nanaša na 

usklajevanje in prizadevanje za uresničevanje interesov širšega kroga socialnih dejavnikov, 

zainteresiranih za zaposlovanje.« (Svetlik in drugi, 2002)  

Mladi se srečujejo ob vstopu na trg dela s težavami, ki jih poskuša omiliti aktivna politika 

zaposlovanja. Aktivno politiko zaposlovanja bi lahko označili kot nabor raznovrstnih 

programov in ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, 

da bi med delovno aktivne vključila in/ali v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega 

prebivalstva in da bi preprečila ali zmanjšala brezposelnost. (Svetlik in Batič, 2002)  

Ukrepi APZ
1
-ja do leta 2015 se bodo izvajali z namenom: 

 hitrejše aktivacije brezposelnih, predvsem mladih in starejših, 

 odprave strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za 

zasedanje razpoložljivih delovnih mest, 

 izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene ter 

 delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno 

brezposelnih.(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011)  

                                                 
1
 APZ: Aktivna politika zaposlovanja 
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V nadaljevanju so povzeti cilji ukrepov APZ-ja: 

 prispevati k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, glede na to, da imamo v 

Sloveniji eno najnižjih stopenj zaposlenih v starostnem obdobju od 55 do 64 let v EU-

ju, 

 z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji usposobljenosti 

aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda produktivnejša delovna mesta, 

ki prinašajo večjo dodano vrednost, 

 z razvojem socialnorazvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekti, 

prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na 

trgu dela, 

 s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela. 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011)  

Mladi ob vstopu na trg dela nimajo nobenih izkušenj z iskanjem zaposlitve, ne znajo ponuditi 

svojega znanja na pravšnji način in tudi ne znajo poiskati delodajalcev, pri katerih bi lahko 

dobili zaposlitev.  Zato je aktivna politika zaposlovanja usposobila razne programe za mlade, 

da bi se lažje vključili na trg dela. 

 

2.1.4.3. Dejavniki in sodobne okoliščine, ki vplivajo na položaj mladih na trgu dela 

 

Okoliščine na področju položaja mladih na trgu dela v Sloveniji so precej podobne dogajanju 

v državah Evropske unije. Označujejo ga: zmanjševanje števila mladih in podaljševanje 

šolanja na eni strani, na drugi strani pa struktura zaposlitvenih priložnosti, ki so mladim na 

voljo in kjer izrazito prevladujejo fleksibilne oblike zaposlitve, najpogostejša je zaposlitev za 

določen čas. V Sloveniji je močno razširjen študentski trg dela, ki predstavlja resno 

konkurenco mladim, ki iščejo zaposlitev po končanem izobraževanju. Stanje je podobno tudi 

v nekaterih drugih državah Evropske unije. (Trbanc in Verša, 2002)  

Poznamo mikro in makro dejavnike pri vstopu mladih na trg dela. Mikro dejavniki so: 

izkušnje posameznikov, preference in njihova pričakovanja, izkušnje in praksa podjetij pri 

zaposlovanju mladih, vrednote družbe, pomen izobrazbe, družine, tradicija, etika in vloga 

mladih v družbi. Makro dejavniki pa so: izobraževalni sistem, institucije trga dela, politika 

zaposlovanja, socialna politika in ciklična nihanja, centralizacija pogajanj, fleksibilnost trga 
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dela – indeks varnosti zaposlitve, delež mladih, ki so člani delavskih združenj in pomen 

socialnega dialoga med socialnimi partnerji. (Festić in drugi, 3.2.2013)  

Na položaj mladih na trgu delovne sile vplivajo številne okoliščine in trendi, katerih učinki se 

med sabo prepletajo. Te okoliščine in trendi nastajajo tako na strani povpraševanja kot tudi na 

strani ponudbe: 

1. GOSPODARSKA GIBANJA (CIKLI) IN RAZMERE NA LOKALNIH/ 

REGIONALNIH TRGIH:Povezanost zaposlovanja z gospodarskimi cikli je pri 

zaposlovanju mladih še zlasti izrazita, saj brezposelnost med gospodarsko recesijo najprej 

prizadene tiste, ki v sistem zaposlenosti šele vstopajo. (Kupljenk, 2009) 

Gospodarska gibanja vplivajo na večje ali manjše povpraševanje po delovni sili in na hitrejšo 

ali počasnejšo absorpcijo mladih v zaposlitev. Za zaposlovanje mladih je pomembno tudi, ali 

je na regionalnih in lokalnih trgih delovne sile strukturno neskladje med povpraševanjem po 

delovni sili in ponudbo ter kako to neskladje zapolnjujejo. (Ignjatović in Trbanc, 2009) 

2. DEMOGRAFSKA GIBANJA: Stagniranje in krčenje deleža mladih vpliva na številčno 

zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva, iz katerega izhaja aktivno prebivalstvo. Kljub 

pomanjkanju delavcev je brezposelnost nižje izobraženih mladih še vedno sorazmerno visoka. 

Pričakovati pa je izboljšan odnos delodajalcev do zaposlovanja mladih, saj so ti ob 

prihajajočem pomanjkanju delovne sile lahko naložba v prihodnost. (Kupljenk, 2009) 

3. SPREMEMBE V IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH IN PODALJŠEVANJE 

IZOBRAŽEVANJA:Izobraževalni sistemi lahko pomembno vplivajo na hitrost integracije 

mladih v zaposlitev.(Ignjatović in Trbanc, 2009)Eden glavnih namenov reform izobraževalnih 

sistemov je povečanje zaposljivosti mladih. Mladi se odločajo za podaljševanje izobraževanja 

zaradi vse večjega pomena znanja in usposobljenosti na trgu dela. Izobraževalna doba se 

daljša po eni strani zaradi izobraževalne politike, ki spodbuja mlade, da ostajajo v 

izobraževanju dalj časa, in po drugi strani, ker si mladi vedno bolj želijo višjo izobrazbo, ki 

jim bo prinesla boljše možnosti na trgu dela. Mladi pogosto izberejo nadaljevanje 

izobraževanja tudi zato, da se izognejo brezposelnosti. (Kupljenk, 2009) 

Ker mladi ostajajo dlje časa v izobraževalnem sistemu,vstopajo posledično na trg delovne sile 

pozneje. Zaradi takšnih razmer je nastala velika konkurenca za delovna mesta med boljše 

izobraženimi mladimi.(Kupljenk, 2009) 
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4. POVEČEVANJE FLEKSIBILNOSTI NA TRGIH DELOVNE SILE: mladi se v 

današnjem času za razliko od prejšnjih generacij srečujejo z drugačno strukturo zaposlitvenih 

priložnosti – manj varne zaposlitve, zaposlitve za krajši delovni čas in za določen čas. 

Ravnote manj varne zaposlitve so postale glavna perspektiva za prihodnjo rast zaposlenosti in 

zniževanje brezposelnosti ter vsaj delno vključitev mladih posameznikov na trg dela. 

(Kupljenk, 2009) 

5. PREDPISI O ZAPOSLOVANJU IN ODNOS DELODAJALCEV DO 

ZAPOSLOVANJA MLADIH:Vključevanje mladih v zaposlovanje je institucionalizirano z 

zakonskimi in kolektivnimi predpisi, s sodelovanjem med delodajalci, sindikati in državo. 

Država lahko z raznimi ukrepi ureja prehod iz šolanja v zaposlitev (npr. usmerjanje 

izobraževalnih odločitev s štipendijsko politiko, omogočanje kombiniranja šolanja in dela) in 

spodbuja zaposlovanje mladih (npr. sofinanciranje pripravništva in raznih oblik pridobivanja 

delovnih izkušenj za mlade). V državah, kjer je vpetost delodajalcev v sisteme izobraževanja 

velika, so stopnje brezposelnosti mladih tradicionalno nižje kakor v državah, kjer se to ne 

dogaja. (Kupljenk, 2009) 

Pomembno vlogo pri zaposlovanju mladih igrata tudi odnos delodajalcev do njihovega 

zaposlovanja (družbena odgovornosti za nudenje priložnosti mladim) in odnos sindikatov (z 

javnim opozarjanjem ohranjajo tematiko  zaposlovanja mladih med prioritetnimi temami 

zaposlovanja). (Ignjatović in Trbanc, 2009) 

 

2.1.4.4. Predlogi za izboljšanje položaja mladih na trgu dela v času gospodarske krize 

 

Aktivnosti, s katerimi lahko izboljšamo položaj mladih na trgu dela:  

 spodbujanje mladih k vključevanju v različne programe, izobraževanja in programe 

prekvalifikacij aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). Mlade bi bilo 

treba seznaniti s prednostmi, ki jih prinaša vključenost v katerega od programov APZ-

ja, ter predstaviti programe, ki so jim na voljo in za njih najprimernejši, 

 usmerjanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja na skupine mladih, ki so bolj 

problematične, 

 izdelava osebnega profila mlade osebe, v katerem bi bile podane in opisane dosedanje 

delovne izkušnje, znanja in veščine (delo preko študentskega servisa ipd.), 
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 mladi naj bi opravljali študentsko delo iz svoje stroke, saj bi jim to bolj koristilo pri 

njihovi nadaljnji poklicni poti, 

 navezovanje stikov študentov s prihodnjimi delodajalci že v času študija in 

spremljanje stanja na strani ponudbe dela, 

 večji obseg kadrovskih štipendij, ki mladim po končanem šolanju omogočajo 

zaposlitev, 

 izobraževanje mladih s strani države za pospeševanje malega podjetništva, 

 intenzivno vključevanje dolgotrajno brezposelnih v programe svetovanja in 

spodbujanje njihovega ponovnega vključevanja v izobraževalni sistem, 

 povečanje socialne varnosti delavcev, zaposlenih za določen čas, 

 zaradi vse večjega števila brezposelnih mladih žensk v zadnjih letih bi bilo treba 

zmanjševati zaposlitvene razlike med mladimi moškimi in mladimi ženskami, 

 država bi lahko razvijala projekte prostovoljstva, s pomočjo katerih bi mlade v času, 

ko ne dobijo službe, motivirala in jih za njihovo delo tudi simbolično nagradila, 

 odpirati nova delovna mesta za brezposelne in zmanjševati brezposelnost med 

mladimi, 

 zaradi naraščanja brezposelnosti mladih diplomantov v zadnjih letih bi treba večjo 

pozornost nameniti zagotavljanju spretnosti iskanja zaposlitve , 

 odpiranje novih delovnih mest za nedoločen čas in pomoč države delodajalcem, ki 

zaposlujejo mlade za nedoločen čas, 

 spodbujanje in usmerjanje mladih v poklice, za katere je povpraševanje na trgu dela 

večje, 

 motiviranje mladih k samozaposlovanju, 

 večjo prilagodljivost programov in ukrepov za zaposlovanje mladih lokalnim 

razmeram. (Vujasin, 2010)  

 

2.2. Brezposelnost na trgu dela 

 

Posledica neuravnoteženosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je brezposelnost. 

Brezposelnost odraža določene odnose in procese v družbi ter predstavlja za družbo breme in 

strošek. Lahko jo razlagamo z ekonomskega, socialnega, političnega in psihološkega vidika 

kot nekakšno bolezen družbe ali kot osebno stisko posameznika. Za gospodarstvo pomeni 
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neracionalno izkoriščanje proizvodnih dejavnikov zmanjševanje dosegljivega bruto domačega 

proizvoda (BDP) in nižje dohodke prebivalstva. Stopnja brezposelnosti tako predstavlja eno 

izmed meril uspeha makroekonomske politike gospodarstva. (Mlakar, 2008) 

Poznamo več vrst brezposelnosti: 

 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST: Delavci niso pripravljeni delati in izstopijo 

iz delovnega procesa. 

 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST: Nastaja kot posledica novih tehnologij, ki 

vplivajo na zmanjšanje števila delovnih mest in na spremembe v njihovi strukturi. 

 ODKRITA BREZPOSELNOST: Deli se na tri vrste. Frikcijska brezposelnost– 

pripisujemo jo slabemu delovanju trga delovne sile, predvsem pa slabemu pretoku 

informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve, zaradi katerih trg 

delovne sile na spremembe ne reagira dovolj hitro. Ciklična brezposelnost –povezana 

s cikličnimi gibanji gospodarstva. Strukturna brezposelnost – ponudba in 

povpraševanje po delovni sili sta v neskladju. Strukturna brezposelnost je dolgotrajna, 

saj se ponudba in povpraševanje po delovni sili počasi in težko prilagajata. 

 PRIKRITA BREZPOSELNOST: sem sodijo posamezniki, ki niso zaposleni, niso 

registrirani brezposelni, ne iščejo dela in se lahko v vsakem trenutku pojavijo med 

iskalci zaposlitve. (Svetlik v Mlakar 2008, str. 17–18) 

Brezposelnost je pomemben ekonomski, socialni in politični problem. Brezposelnost nastane 

zaradi prevelike ponudbe na trgu delovne sile, premajhnega povpraševanja po delovni sili ali 

pa zaradi neustreznega delovanja trga dela. Pri tem igra pomembno vlogo makroekonomska 

politika vlade z ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, s katerimi bi lahko zmanjšala težak 

socialni položaj tistega dela prebivalstva, ki se ne more zaposliti, čeprav bi si to želeli. (Čargo, 

2010)  

 

2.2.1. Brezposelnost v Sloveniji 

 

Število brezposelnih se je v letu 2012 povečalo, kljub vsemu je bilo to povečanje manjše kot v 

preteklih nekaj letih. Po Anketi o delovni sili je bilo tako v Sloveniji v letu 2012 v povprečju 

90.000 brezposelnih, 6.000 več kot v letu 2011. Od leta 2008, ko se je začela gospodarska 

kriza, se je število anketno brezposelnih tako skoraj podvojilo. (Lah, 2013)  
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Pri brezposelnosti je kljub negativnim trendom pozitivno to, da brezposelnost narašča iz leta v 

leto počasneje: v letu 2009 je število brezposelnih glede na leto pred tem naraslo za 34 % 

(15.000), v letu 2010 za 23 % (14.000), v letu 2011 za 11 % (8.000), v letu 2012 pa za malo 

manj kot 8 % (6.000). (Lah, 2013)  

V Tabeli 2.3 imamo podane podatke o aktivnosti prebivalstva v Sloveniji v letu 2012. Iz 

podatkov lahko razberemo, da so podatki podani na vzorcu 2056 oseb. Aktivnega prebivalstva 

je 1014, malo več je aktivnih moških kot aktivnih žensk. Od aktivnega prebivalstva je 924 

takih, ki so delovno aktivni, in 90 takih, ki so brezposelni. Neaktivnega prebivalstva je 747 

oseb. Iz tabele lahko vidimo, da je malo večje število brezposelnih moških kot žensk.   

Tabela 2.3: Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija, končni podatki leto 2012 

 Skupaj  Moški  Ženske  

1000 

Prebivalstvo skupaj 2056 1017 1039 

Aktivno prebivalstvo 1014 546 468 

- delovno aktivno prebivalstvo  924 500 424 

- brezposelne osebe 90 46 44 

Neaktivno prebivalstvo  747 320 428 

Vir: Lah (2013)    

Iz spodnje tabele (glej Tabelo 2.4) je stopnja brezposelnosti v Sloveniji v letu 2012 znašala 

8,9 %. Stopnja brezposelnosti je pri ženskam za 1 % višja kot pri moških. Stopnja aktivnosti 

je znašala 57,6 %, stopnja delovne aktivnosti pa 52,5 %. 

Tabela 2.4: Mere aktivnosti prebivalstva, Slovenija, končni podatki leto 2012 

 Skupaj  Moški  Ženske  

% 

Stopnja brezposelnosti 8,9 8,4 9,4 

Stopnja aktivnosti 57,6 63,1 52,3 

Stopnja delovne aktivnosti  52,5 57,8 47,3 

Vir: Lah (2013) 

Spodnja tabela (glej Tabela 2.5) nam poda podatke o statusu aktivnosti glede na zaposlitev za 

leto 2011. Pri prebivalcih brez izobrazbe, z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, 
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osnovnošolsko izobrazbo in nižjo poklicno izobrazbo je večje število neaktivnih kot aktivnih. 

Veliko več je neaktivnega prebivalstva zaradi večjega števila upokojencev in večjega števila 

učencev, dijakov in študentov. Pri ostalih stopnjah izobrazbe pa je stanje ravno nasprotno, 

veliko večje je število aktivnega prebivalstva z višjo stopnjo izobrazbe kot neaktivnega 

prebivalstva.  

Tabela 2.5: Prebivalstvo po izobrazbi, statusu aktivnosti v letu 2011 

 2011 

Aktivni 

- 

Skupaj 

Zaposleni  Brezposelni  Neaktivni 

- skupaj 

Učenci, 

dijaki, 

študenti 

Upokojenci  Drugi 

neaktivni 

Brez izobrazbe 128 105 23 5704 0 2330 3374 

Nepopolna OŠ 13567 13413 154 58572 0 47288 11284 

OŠ 138257 108248 30009 296851 80543 168180 48128 

Nižja poklicna 8918 6491 2427 16324 848 12777 2699 

Srednja poklicna 230832 202205 28627 150763 5971 119334 25458 

Srednja 

strokovna, 

srednja splošna 

314421 279866 34555 217330 89345 99840 28145 

Višja strokovna 54664 50936 3728 29557 742 26611 2204 

Visokošolska 1. 

stopnjeipd. 

51372 48393 2979 6859 3943 648 2268 

Visokošolska 2. 

stopnje ipd. 

114022 108161 5861 29007 1474 21597 5936 

Magisterij 

znanosti ipd. 

12272 11937 335 2228 14 1811 403 

Doktorat 

znanosti 

6116 6021 95 1572 2 1426 144 

Vir: SURS 
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2.2.2. Brezposelnost mladih v Sloveniji in vzroki za brezposelnost mladih 

 

Brezposelnost mladih je velik problem v današnji družbi, z največjimi težavami znotraj 

mladinske brezposelnosti se srečujejo skupine mladih brez izobrazbe, dolgotrajno brezposelni 

mladi, mladi z različnimi težavami (odvisnosti ipd.) in hendikepi ter iskalci prve zaposlitve v 

krajih z nadpovprečno visoko stopnjo brezposelnosti. (Kupljenk, 2009) 

Leta 2011 je bila med mladimi na trgu dela stopnja delovne aktivnosti 70,7-odstotna in 

stopnja brezposelnosti je bila 11,7-odstotna. Od konca gospodarskega razcveta (2. četrtletje 

2008) do sedaj se je število delovno aktivnih znižalo za 39.000 oseb, število neaktivnih je 

naraslo za 9.000, več kot podvojilo pa se je število brezposelnih mladih (povečalo se je za 

20.000 oseb).(Lah inSvetin, 2012)  

Rezultati Ankete o delovni sili kažejo, da je bilo v Sloveniji v 2. četrtletju 2012 med mladimi 

294.000 delovno aktivnih, 40.000 brezposelnih in 82.000 neaktivnih oseb. Med delovno 

aktivnimi mladimi je bilo 81,5 % zaposlenih v delovnem razmerju, 7,4 % je bilo 

samozaposlenih, medtem ko je preko študentskega servisa delalo 7,3 %. (Lah inSvetin, 2012)  

Pomemben je tudi podatek,kakšne zaposlitve imajo mladi. Med mladimi zaposlenimi je bila 

spomladi 2012 skoraj tretjina takih, ki so imeli sklenjeno pogodbo za določen čas. 12 % 

delovno aktivnih mladih je delalo z delovnim časom, krajšim od polnega. Število 

samozaposlenih mladih se povečuje in je spomladi 2012 doseglo 22.000. Med poklici, ki so 

jih opravljali mladi, sta najbolj značilna 'prodajalka' za ženske in 'skladiščnik' za moške. (Lah 

inSvetin, 2012)  

Na slovenskem trgu dela se srečamo s posebnostjo – delo preko študentskega servisa. V 

drugem četrtletju 2012 je prek študentskega servisa delalo 21.000 mladih. V povprečju so 

delali 26 ur na teden, 27 % vseh mladih, ki so delali prek študentskega servisa, pa je delalo s 

polnim delovnim časom, kar pomeni, da tovrstno delo za ta del populacije predstavlja 

nadomestek redne zaposlitve. (Lah inSvetin, 2012)  

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je število brezposelnih mladih (od 15. do 29.leta) 

od septembra 2012 pa do decembra 2012 konstantno večalo. Največ med njimi jih je imelo 

poklicno oz. strokovno izobrazbo s področja ekonomije, organizacije in administracije. Za 

slovenski trg dela je torej značilno, da se na njem pojavlja več družboslovno usmerjenih, kot 

jih trg dela dejansko potrebuje.(Lah inSvetin, 2012)  
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Tabela 2.6: Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih, 2012 

 2012 

Starostni razred september oktober november december 

do 17 let 148 172 168 153 

18 do 24 let 7.685 11.065 10.870 10.743 

25 do 29 let 14.491 16.391 16.446 16.954 

Skupaj 22.324 27.628 27.484 27.850 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

VZROKI ZA BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve našteva naslednje vzroke za brezposelnost 

med mladimi:  

 Neskladje med potrebami na trgu delovne sile in izobrazbeno strukturo tistih, ki 

končujejo izobraževanje(povečan vpis na družboslovne fakultete, medtem ko ni 

zadostne tovrstne ponudbe delovnih mest, po drugi strani je opaziti pomanjkanje 

nekaterih drugih profilov, predvsem naravoslovnih). 

 Pomanjkanje delovnih izkušenj med mladimi. Na trg dela vstopajo z veliko mero 

formalnega znanja, ki pa ni podprto s praktičnimi izkušnjami. 

 Pomanjkanje novih delovnih mest, na katera bi bilo mogoče zaposliti mlade. 

(Počivavšek v Kupljenk 2009, str. 29) 

Brezposelnost na trgu dela je problematična z več vidikov: tako zaradi umeščanja v sistem 

dela in prihodnjih kariernih možnosti kot tudi zaradi negativnih psiholoških in družbenih 

posledic.(Kupljenk, 2009)  

 

2.3. Karierni razvoj 

 

2.3.1. Opredelitev pojma kariera 

 

S preučevanjem pojma kariere in njeno opredelitvijo se ukvarja veliko število avtorjev in 

strok (sociologija, ekonomija, menedžment, psihologija itd.), zato dobimo v literaturi veliko 

različnih definicij in razlag samega pojma.  
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Danes se je razvilo sodobno pojmovanje pojma kariera. Pojem kariera je nekoč pomenil 

visoko raven delovne zavzetosti in napredka v delovni vlogi, danes pa pojem razumemo kot 

vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo človekovo življenje. Ključne pri karieri so torej 

delovne izkušnje in njihova kronologija. (Brečko, 2006)   

E. Konrad je najpomembnejše razlike med tradicionalnimi in novejšimi pojmovanji kariere 

strnil v pet postavk, ki jih navajamo v spodnji tabeli (glej Tabelo 2.7). 

Tabela 2.7: Sodobno in tradicionalno pojmovanje kariere 

Tradicionalno pojmovanje kariere Sodobno pojmovanje kariere 

1. Polna zaposlenost – zagotovljena 

2. Poklicna pot – stabilna, enosmerna 

 

3. Razvoj kariere – premik navzgor 

4. Razvoj kariere zadeva predvsem 

poklicno življenje 

5. Razvoj kariere je usmerjen 

predvsem na nove in mlajše 

zaposlene. 

1. Polna zaposlenost – izgublja pomen.  

2. Poklicna pot – neenakomerna, 

pretrgana, različno intenzivna 

3. Razvoj kariere – lahko tudi premik 

navzdol ali vstran 

4. Na razvoj kariere vplivajo družina in 

druge življenjske vloge, nepovezane z 

zaposlitvijo  

5. Učenje in spremembe se pojavljajo v 

vseh obdobjih in stopnjah kariere.  

 Vir: Brečko (2006) 

Težko je določiti, katera definicija je prava in katera napačno opisuje pojem kariere, saj ima 

vsak svoj pogled na obravnavani pojem. V nadaljevanju diplomske naloge se bomo 

osredotočili predvsem na neko splošno razlago pojma, tako da bomo ob koncu diplomske 

naloge imeli neko splošno znanje o sami besedi kariera in njenih sestavinah ter ključnih 

točkah.  
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2.3.2. Postopek razvijanja kariere pri posamezniku 

 

Razvoj kariere posameznika naj bi bil skrbno načrtovan proces pridobivanja znanj, izkušenj, 

nagnjenj, sposobnosti in veščin s ciljem postati uspešnejši pri svojem delu. (Florjančič, 

Ferjan, Bernik, 1999) Osebni razvoj posameznika je pogosto dopolnjen z njegovim razvojem 

kariere. Vodilni v podjetju morajo prepoznati, na kateri stopnji kariere se nahaja zaposleni, da 

bi jih bili sposobni motivirati za njihov razvoj kariere. (Treven in Sriča, 2001) 

Kariero lahko preučujemo z vidika organizacije in z vidika posameznika. Oba vidika sta med 

seboj povezana. Z vidikom organizacije so se začeli ukvarjati že v poznih sedemdesetih letih, 

z vidikom posameznika pa v začetku osemdesetih let. Z vidika posameznika je razvijanje 

kariere proces, ki se sestoji iz: spoznavanja in ocenjevanja samega sebe, lastnih sposobnosti in 

možnosti; prepoznavanja ciljev, pomembnih za lastno kariero; planiranja načina dela, 

usposabljanja, izobraževanja, pridobivanja izkušenj ter planiranja posameznih korakov v 

zvezi z lastno kariero. Z vidika organizacije je razvijanje kariere proces priprave in 

spremljanja planov karier posameznikov v organizaciji. Nanaša se lahko na posameznika, 

lahko pa je usmerjen na vse osebje v organizaciji. (Šabeder, 2010) 

Današnje okolje je zelo nestabilno, zaznamovano s hitrimi spremembami, tehnološkim 

razvojem, globalizacijo, veliko konkurenčnostjo in s številnimi trendi, ki se jim morajo 

prilagajati tako podjetja kot tudi posamezniki. V takšnem okolju ne zadošča upoštevanje zgolj 

enega koncepta razvoja, temveč je pomemben celovit pristop, zasnovan na skladnosti med 

osebnimi značilnostmi in zahtevami dela, med uresničevanjem organizacijskih in 

posameznikovih kariernih ciljev ter upoštevanje drugih elementov kariernega razvoja. Zato je 

danes pomembno, da sta posameznik in organizacija povezana pri razvijanju kariere. (Mraz, 

2010) 

Možina in Florjančič trdita, da na razvoj kariere vplivajo trije elementi: strokovni, osebnostni 

in delavni razvoj. Prvi zajema razvoj posameznika z izobraževanjem, usposabljanjem in 

strokovnim izpopolnjevanjem, bistvo osebnostnega razvoja je oblikovanje osebnostnih 

lastnosti, vrednot, motivov in interesov, ki skupaj s sposobnostmi in delovnimi dosežki tvorijo 

celovito osebnost, delovni razvoj oziroma t.i. delovna kariera pa predstavlja uspeh na 

delovnem področju. (Mraz, 2010) 

Koncept kariernega razvoja je mogoče povezati tudi s kariernimi fazami. Tako kot ljudje 

prehajajo skozi različne življenjske faze se tudi na področju kariernega razvoja pojavlja več 
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stopenj, ki so zaznamovane z različnimi delovnimi karakteristikami in psihično-fizičnim 

stanjem zaposlenih. Oba elementa se kažeta v zadovoljstvu z delom, predanosti in 

vključenosti v delo in podobno. Avtorji pri preučevanju različnih poklicnih skupin postavljajo 

različne starostne okvire za posamezen karierni stadij, razlikuje pa se tudi število kariernih 

stadijev. Pri opredelitvi kariernih stadijev torej ni enotnega kriterija, vendar jih v grobem 

lahko razdelimo na zgodnjega, srednjega in poznega. (Mraz, 2010) 

Vsak posameznik mora razviti temeljna znanja in veščine za razvoj in upravljanje s kariero. 

Opisali bomo pet kategorij, in sicer:  

 Samoocenjevanje: uspešen razvoj kariere zahteva zavest o sebi, o svojih prednostih in 

slabostih.  

 Strokovne informacije: karierni razvoj zahteva usklajenost med željami in možnostmi 

posameznika ter delom, ki ga opravlja. Za to so potrebne informacije o delovnih 

mestih, njihovih zahtevah, o spremembah na področju dela in aktualnih potrebah 

tržišča.  

 Postavljanje ciljev: doseganje osebnih ciljev v karieri pomeni uspeh, zato je 

postavljanje ciljev ključnega pomena v razvoju kariere.  

 Planiranje: ko so neki cilji postavljeni, je treba planirati njihovo doseganje. Treba je 

narediti korake in nastaviti zaporedje njihovega izvajanja za doseganje zastavljenih 

ciljev.  

 Reševanje problemov: pomembno je znati reševati probleme, saj se tekom kariere 

lahko pojavijo. Treba je gojiti veščine uspešnega reševanja problemov. (Šabeder, 

2010)  

 

2.3.3. Načrtovanje in razvoj kariere 

 

Načrtovanje kariere: to je proces, ko posameznik išče lastna prepričanja, vrednote, interese, 

svoje posebne sposobnosti in omejitve. V različnih življenjskih obdobjih imamo različne vrste 

potreb in v skladu z njimi si je treba postaviti realne in merljive cilje ter načrtovati učne in 

delovne aktivnosti, s katerimi bomo v določenem času dosegli želene cilje. Načrtovanje 

kariere se lahko nanaša na obdobje 10 ali več let, lahko pa se nanaša tudi na obdobje enega 

leta ali dveh let. (Brečko, 2006)  
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Razvijanje kariere: pojem se nanaša na prizadevanja posameznika, da uresniči lasten načrt v 

zvezi s kariero. Gre za praktično uresničevanje načrta glede kariere. Razvijanje kariere lahko 

označimo kor stalen proces. Razvijanje kariere pomeni pridobivanje in razvijanje osebnih 

sposobnosti. (Brečko, 2006)  

Ključni aspekti razvoja kariere so: posameznikov osebnostni razvoj, učenje osnovnih 

spretnosti za delo z ljudmi in upravljanje medosebnih odnosov v organizaciji ter ustvarjanje 

zavesti o pomembnosti nenehnega učenja. (Česnik, 2006)  

V 90-ih letih so se pričeli oblikovati drugačni modeli kariernega razvoja, takšni, ki so razvijali 

fleksibilnost in prilagodljivost posameznika ne le za vertikalne, temveč predvsem za lateralne 

premike. Poudarek se je z razvoja kariere pomaknil na načrtovanje kariere, pri čemer je bil 

namen pripraviti posameznike za širši trg dela ter za življenje po prvi karieri. (Česnik, 2006)  

 

2.4. Primerjava položaja mladih na trgu dela v Sloveniji in na Goriškem 

 

Splošen opis mladih v današnjem času smo povzeli po raziskavi Mladina 2010. To je zadnja 

celovita raziskava, izvedena v RS. Ciljno populacijo raziskave Mladine 2010 predstavljajo vsi 

prebivalci s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili 26.7.2010 stari med 15 in 29 

let. Raziskava kaže, da imajo mladi trden vrednotni okvir, so optimisti in želijo prevzemati 

odgovornost, mladi se želijo osamosvojiti ter vključiti v družbo. Pri mladih v Sloveniji je tudi 

opaziti trend individualizacije in tekmovalnosti, žal pa tudi naraščanje zavračanja ustaljenih 

oblik družbenega delovanja, politične participacije, nezaupanje v sistem in družbo ter 

nezanimanje za velike družbene teme. Mladi so na splošno nezainteresirani, ne vstopajo v 

odnose z okolico, postajajo popolni egoisti ter jih ne zanima usoda širšega okolja. To kaže na 

velik razkroj med mladimi in družbo. To tega prihaja zaradi občutenja mladih, da jih družba v 

ključnih trenutkih pušča same. (Lavrič in drugi, 2011a) 

Raziskava je sestavljena iz več poglavij, sami pa smo se osredotočili zgolj na poglavja, ki so 

relevantna za naše področje raziskovanja. Preučevana poglavja se osredotočajo na mlade, 

opisujejo jih glede na demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje, 

izobraževanje in usposabljanje ter zaposlovanje in podjetništvo. (Lavrič in drugi, 2011b) 

Število mladih v Sloveniji hitro upada. V zadnjih desetih letih se je zmanjšalo za 11 

odstotkov, v naslednjem desetletju pa lahko pričakujemo kar 20-odstotni upad. Število 
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starejših (65+) prebivalcev na enega mladega se bo do leta 2050 v Sloveniji predvidoma 

skoraj potrojilo. (Lavrič in drugi, 2011c)  

Nekateri trendi kažejo na posebnosti Slovenije, med katerimi mnoge niso posebej naklonjene 

uspešnemu prehajanju mladih v svet dela, samostojnega življenja in ustvarjanja lastne 

družine. (Lavrič in drugi, 2011d) 

Število mladih, ki so vključeni v izobraževalni sistem, je v Sloveniji v zadnjih letih naraščalo 

bistveno hitreje v primerjavi s povprečjem držav EU-ja. Splošno počutje mladih v srednjih 

šolah je zelo dobro. Slovenija je med državami članicami EU-ja tista, ki ima najnižji delež 

osipnikov. Poleg takšne, prijazne srednje šole se zdi do mladih izrazito prijazen tudi sistem 

visokega šolstva. To lahko sklepamo iz dejstva, da je bil v letu 2008 delež študirajoče 

populacije med 20. in 24. letom v Sloveniji daleč najvišji v okviru EU-ja. Če je na eni strani 

mladim prijaznost izobraževalnega sistema všeč, pa po drugi strani ti isti mladi izražajo 

precejšnje nezadovoljstvo s slabo povezanostjo izobraževalnega sistema in potrebami trga 

dela. Poleg obsežnega in do mladih prijaznega sistema izobraževanja se mladi po podatkih 

raziskave v povprečju zelo dobro počutijo tudi v svojih družinah. Slovenski mladostniki so v 

okviru EU-ja med tistimi, ki imajo najboljše odnose s starši. (Lavrič in drugi, 2011e) 

Na drugi strani pa je stanje na trgu dela za slovensko mladino v evropski primerjavi izrazito 

nepredvidljivo. Slovenija namreč zaseda prvo mesto v EU-ju po deležu začasno zaposlenih 

mladih. Delež mladih z redno zaposlitvijo za nedoločen čas je v zadnjem desetletju zelo 

upadel. Leta 2000 je bilo 29-letnikov z redno zaposlitvijo za nedoločen čas približno 60%, 

leta 2010 se je to število zmanjšalo na kar 48%. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da se je v 

zadnjih letih hitro povečalo tudi število brezposelnih diplomantov. Če je leta 2000 dosežena 

terciarna stopnja izobrazbe za več kot dvakrat zmanjšala verjetnost, da se mladostnik znajde v 

položaju brezposelnosti, je ta prednost do leta 2010 skoraj v celoti izginila. (Lavrič in drugi, 

2011f) 

Položaj mladih v Sloveniji tako v veliki meri določa kombinacija močnih družinskih podpor 

in dolge vključenosti v izobraževalni sistem na eni in izrazito negotove razmere na trgu dela 

na drugi strani. Zaradi takšnih razmer se nahajajo  slovenski mladi med tistimi, ki se v okviru 

EU-ja najkasneje odseljujejo od svojih staršev.  Do tega pride zaradi neugodnih pogojev na 

trgu dela, dolgega obdobja izobraževanja, ugodnih pogojev bivanja pri starših in nizke 

pripravljenosti mladih na prevzemanje tveganja revščine v zgodnjem obdobju ustvarjanja 

lastnega gospodinjstva. (Lavrič in drugi, 2011g) 
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Kljub časovnim zamikom, negotovostim in težavam pri prehodih v odraslost ostajajo mladi v 

Sloveniji glede svoje prihodnosti optimistični, kot so bili pred petnajstimi leti. Tudi glede 

prihodnosti naše družbe se pesimizem mladih ni povečal. Povečala pa se je prisotnost 

občutkov nelagodja v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in 

negotovostjo glede zaposlovanja. Prav to so problemi, ki se danes v zvezi s položajem mladih 

v Sloveniji tudi z vidika drugih analiz kažejo kot ključni. (Lavrič in drugi, 2011h) 

V nadaljevanju naloge imamo nazorno prikazane ključne ugotovitve raziskave Mladina 2010 

na področjih, ki so relevantni pri našem raziskovanju. Na področju demografskih sprememb 

in medgeneracijskega sodelovanja gre za naslednje spremembe: prvič, mladi v Sloveniji se 

vedno bolj zgodaj identificirajo z odraslostjo, hkrati pa vedno pozneje uresničujejo prehode v 

odraslost (odselitev od staršev, vzpostavitev ekonomske neodvisnosti in vzpostavitev lastne 

družine). Drugič, število mladih (15–29) v Sloveniji bo v obdobju 2010–2020 upadlo za 20%. 

Tretjič, število starejših (65+) prebivalcev na enega mladega se bo do leta 2050 v Sloveniji 

predvidoma skoraj potrojilo. Četrtič, z raziskavo Mladina 2010 smo prišli do podatka, da je 

kar dve tretjini vprašanih nezadovoljnih s splošnim odnosom slovenske družbe do mladih. 

Najbolj nezadovoljni s tem odnosom so tisti mladi, ki imajo težave pri iskanju zaposlitve. 

Petič, zanimiv podatek raziskave je ta, da se je število mladih, ki živijo v vaseh in majhnih 

naseljih, v zadnjih dveh desetletjih povečalo, zmanjšuje pa se delež mladih v urbanih okoljih. 

In kot zadnje, Slovenija je visoko nad povprečjem EU-ja glede vključenosti mladih v 

izobraževanje. Istočasno pa se je močno znižal delež mladih, ki imajo kakšno koli obliko 

redne zaposlitve. (Lavrič in drugi, 2011i) 

Na področju izobraževanja in usposabljanja prihaja do naslednjih sprememb: prvič, v letu 

2008 je bil delež študirajoče populacije v starosti med 20 in 24 let v Sloveniji daleč najvišji 

med državami EU-ja. Drugič, v letu 2007 je delež posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje 

med državami članicami EU-ja, najnižji v Sloveniji. Tretjič, raziskava nam poda podatke, da 

na višjo šolsko uspešnost mladih pomembno pozitivno vplivajo ženski spol, izobrazba staršev 

in ustrezni socializacijskih stili. Četrtič, med pomembnimi problemi, ki jih mladi zaznajo v 

slovenskem šolstvu, velja izpostaviti šibko povezanost med izobraževalnim sistemom in 

trgom dela. In petič, mladostniki v Sloveniji se zavedajo pomena neformalnega izobraževanja, 

vendar z izjemo tujih jezikov in računalništva skoraj ne omenjajo sestavin, ki sodijo v 

podjetništvo, samozaposlovanje in izumiteljstvo. (Lavrič in drugi, 2011j) 
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Na področju zaposlovanja in podjetništva opazimo naslednje spremembe: prvič, uporaba 

začasnih zaposlitev med mladimi v Sloveniji je močno razširjena, zato zasedamo prvo mesto 

na tem področju med članicami EU-ja.  Drugič, trg dela v Sloveniji je, ko govorimo o mladi 

populaciji, nadpovprečno prilagodljiv. Delež začasno in delno zaposlenih med delovno 

aktivnimi mladimi (15–24 let) v Sloveniji presega delež, ki ga v enakem segmentu izkazujejo 

gospodarsko najbolje razvite države Evrope. Tretjič, mladi zaposleni v Sloveniji v primerjavi 

z mladimi zaposlenimi v EU-ju prednjačijo, ko gre za izmensko, sobotno, nedeljsko in 

večerno delo. Četrtič, delež zaposlenih za nedoločen čas se je v obdobju 2000–2010 skoraj 

prepolovil, izrazito pa se je povečal delež mladih brez ali z manj stalnimi oblikami dela. Petič, 

v 29. letu starosti je leta 2000 redno zaposlitev za nedoločen čas imelo približno 60 %, leta 

2010 pa le še 48 % mladih. Šestič, uradni statistični podatki za zadnje desetletje kažejo trend 

zmanjševanja brezposelnosti mladih, vendar se je število mladih, ki se dojemajo kot 

brezposelne osebe, občutno povečal. Stopnja brezposelnosti v starostni skupini 15–24 je v letu 

2000 znašala približno 18 %, v letu 2010 pa kar 25 %. Sedmič, glede na demografske trende 

lahko v prihodnosti pričakujemo upadanje stopenj brezposelnosti mladih, pri čemer bodo 

nekateri segmenti še vedno v izrazito neugodnem položaju. Osmič, podatki raziskave Mladina 

2010 nam nakazujejo na to, da se bo mladinska politika v prihodnje morala soočati s 

sorazmerno velikim in rastočim večjim številom diplomantov, ki ne bodo našli svoji izobrazbi 

ustrezne zaposlitve. Devetič, v starostni skupini med 25 in 29 let je po anketnih podatkih 

raziskave Mladina 2010 stopnja brezposelnosti za ženske za več kot dvakrat presegala stopnjo 

brezposelnosti med enako starimi moškimi. Desetič, mladi so v letu 2010 bistveno bolj 

pripravljeni na geografsko mobilnost in občutno bolj pripravljeni sprejeti začasno zaposlitev 

kot v letu 2005. Enajstič, delež mladih s honorarno zaposlitvijo se je v zadnjem desetletju 

skoraj podvojil in v letu 2010 znaša dobro četrtino vseh, ki redno delajo. Podatki iz raziskave 

Mladina 2010 nam tudi podajo podatek, da so mladi, ki opravljajo redno honorarno delo, 

bistveno manj zadovoljni z vsemi vidiki svojega dela, v primerjavi z redno zaposlenimi za 

nedoločen čas. Dvanajstič, mladim v Sloveniji je pri delu najpomembnejše to, da je delo 

zanimivo. Sledi zaslužek in varnost zaposlitve. Trinajstič, mladim je še vedno zanimivejša 

zaposlitev v javnem ali državnem sektorju kot pa zaposlitev v zasebni sferi, vendar se ta 

razlika zmanjšuje. Štirinajstič, število samozaposlenih mladih v Sloveniji je nekoliko pod 

evropskim povprečjem, v zadnjem času pa je mogoče sklepati na rahel trend naraščanja. 

Mladi v Sloveniji danes preferirajo samozaposlitev pred zaposlitvijo pri nekom drugem, pri 

tem pa je delež tistih, ki bi danes izbral samozaposlitev, višji od povprečja EU-ja. Petnajstič, 

mladi so najbolj naklonjeni podjetnikom, najmanj pa politikom. Podjetnike in podjetništvo 
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nasploh ocenjujejo zelo pozitivno. Šestnajstič, mladim predstavlja ustanovitev podjetja velik 

zalogaj. Glavne ovire, ki jih mladi vidijo pri ustanovitvi podjetja, so predvsem: nezadostna 

finančna moč, pomanjkanje idej in pomanjkanje izkušenj, ki so za vodenje podjetja potrebne. 

In kot zadnje, mladi menijo, da bi bilo treba v izobraževalnem sistemu spodbujati 

podjetništvo in podjetniške miselnosti posameznikov, kar bi pripomoglo k ustanavljanju 

novih in rasti že obstoječih podjetij. (Lavrič in drugi, 2011k) 

Na področju vrednot in vizije prihodnosti prihaja do naslednjih sprememb: prvič, največja 

nelagodja občutijo mladi glede njihove prihodnosti v zvezi s pomanjkanjem denarja, 

stanovanjsko problematiko in negotovostjo glede zaposlovanja. V zadnjih desetletjih so se 

prav ti strahovi pri mladih občutno povečali. (Lavrič in drugi, 2011l) 

Zmanjševanje deleža mladih v prebivalstvu vpliva na zmanjševanje skupine delovno 

sposobnega prebivalstva, iz katere izhaja aktivno prebivalstvo. Glede na projekcije 

prebivalstva se bo delež mladih v Sloveniji do leta 2030 znižal za skoraj 30 %, v državah 

članicah EU-ja pa v povprečju za dobrih 16 %. Od leta 1990 do leta 2012 se je število mladih 

znižalo za več kot 43.000 oseb, do leta 2059 pa naj bi se število mladih znižalo še za 

nadaljnjih 113.000 oseb. Delež mladih v celotni populaciji bo po projekcijah do takrat upadel 

za več kot 5 odstotnih točk. Pričakovati je tudi, da se bo zaradi manjšega dotoka mladih med 

aktivno prebivalstvo to vse bolj staralo. (Lah in Svetin 2012; Trbanc in Verša 2002)  

V spodnji tabeli (glej Tabelo 2.8) imamo podane podatke o številu mladih v posameznih 

starostnih skupinah v Sloveniji in na Goriškem. Kot vidimo iz tabele, se stanje v Sloveniji 

glede števila mladih slabša. Lahko vidimo, da se je število mladih v vseh starostnih skupinah 

v letih od 2008 do 2012 zmanjšalo. Stanje na Goriškem je podobno, saj se je tudi na 

Goriškem število mladih v vseh starostnih skupinah zmanjšalo. 

Tabela 2.8: Prebivalstvo po: statističnih regijah, starostnih skupinah, podatki za leto 2008– 

2012 

  Starost  

Statistična regija Leto  15–19 let 20–24 let 25–29 let 

Slovenija  2008 114568 135638 154193 

2009 109078 133901 151449 

2010 105735 132119 149639 

2011 102526 127304 145535 
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2012 100129 123223 141362 

Goriška  2008 6628 7664 9093 

2009 6083 6453 8422 

2010 5983 6327 8199 

2011 5772 6041 7929 

2012 5580 5918 7587 

Vir: SURS 

V naslednji tabeli (glej Tabelo 2.9) imamo podatke o izobrazbi v Sloveniji in na Goriškem v 

letu 2011. Izobrazbo smo razdelili na več skupin, in sicer: 1. Brez izobrazbe, nepopolna 

osnovnošolska; 2. Osnovnošolska; 3. Nižja poklicna, srednja poklicna; 4. Srednja strokovna, 

srednja splošna; 5. Visokošolska 1. stopnje ipd.; 6. Visokošolska 2. stopnje ipd. in 7. 

Visokošolska 3. stopnje ipd. V Sloveniji se število mladih brez izobrazbe oz. nepopolno 

osnovnošolsko izobrazbo manjša po starostnih skupinah, na Goriškem je situacija podobna. 

Število mladih s končano osnovnošolsko izobrazbo se s starostnimi skupinami veča, na 

Goriškem imamo obratno situacijo, bolj kot se starost viša, manj je mladih s končano samo 

osnovno šolo. Število mladih s končano nižjo poklicno ali srednjo poklicno izobrazbo, število 

mladih s končano srednjo strokovno ali srednjo splošno šolo, število mladih s končano 

visokošolsko izobrazbo 1. stopnje ter število mladih s končano visokošolsko izobrazbo 2. 

stopnje se v Sloveniji s starostnimi skupinami viša, na Goriškem je podobno. Število mladih s 

končano visokošolsko izobrazbo 3. stopnje se v Sloveniji s starostnimi skupinami viša 

podobno kot na Goriškem. Do takšnih podatkov pride tudi zaradi samega načina študija in 

predvidene dolžine posameznega študija.  

Tabela 2.9: Prebivalstvo po: statističnih regijah, starosti, izobrazbi, leto 2011 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Slovenija  15–19 

let 

1157 8124 5753 14372 0 0 0 

20–24 

let 

1504 16063 15843 87385 5461 1048 0 

25–29 

let 

745 13962 25949 66451 17252 20718 458 

Goriška 15–19 

let 

57 4803 289 623 0 0 0 
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20–24 

let 

64 898 893 3891 235 60 0 

25–29 

let 

37 828 1440 3437 989 1181 17 

Vir: SURS 

Legenda: 1. Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska; 2. Osnovnošolska; 3. Nižja poklicna, 

srednja poklicna; 4. Srednja strokovna, srednja splošna; 5. Visokošolska 1. stopnje ipd.; 6. 

Visokošolska 2. stopnje ipd. in 7. Visokošolska 3. stopnje ipd. 

Za mlade so značilni različni statusi aktivnosti: eni se še izobražujejo in so glede na status na 

trgu dela neaktivni, nekateri poleg izobraževanja tudi delajo, nekateri imajo redne zaposlitve, 

nekateri zaposlitev aktivno iščejo… (Lah in Svetin, 2012) 

V spodnji tabeli (glej Tabela 2.10) imamo podane podatke za Slovenijo in Goriško glede na 

status aktivnosti mladih. Podatki so bili pridobljeni leta 2011. Kot vidimo iz tabele, je število 

aktivnega mladega prebivalstva v Sloveniji glede na starostne skupine vedno večje – z leti 

starosti je vse več mladih, ki preidejo iz neaktivnega k aktivnemu prebivalstvu. Na Goriškem 

je stanje podobno. Posledično se, tako kot se viša starostna skupina, tudi število neaktivnih 

zmanjšuje v Sloveniji in na Goriškem.  

Tabela 2.10: Prebivalstvo po: statističnih regijah, starosti, statusu aktivnosti, leto 2011 

 Aktivni -  

skupaj 

Zaposleni  Brezposel

ni  

Neaktivni 

- skupaj 

Učenci, 

dijaki, 

študenti 

Drugi 

neaktivni 

Slovenija  15–19 

let 

3393 1814 1579 99133 95269 3864 

20–24 

let 

43929 34153 9776 83357 73651 9724 

25–29 

let 

115958 99637 16321 29577 12714 16863 

Goriška  15–19 

let 

136 86 50 5636 5437 199 
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20–24 

let 

2191 1821 370 3850 3355 495 

25–29 

let 

6209 5422 787 1720 758 962 

Vir: SURS 

V zadnji tabeli (glej Tabela 2.11) imamo podatke o številu mladih v Sloveniji in v Goriških 

brdih od leta 2008 do leta 2011. Iz tabele je razvidno, da se je število mladih v Sloveniji v 

starostni skupini od 15 do 19 let znatno pomanjšalo, tudi ostale starostne skupine so se od leta 

2008 do leta 2011 zmanjšale. Podobno stanje najdemo tudi v Goriških brdih, kjer se je število 

mladih ravno tako v vseh starostnih skupinah od leta 2008 do leta 2011 zmanjšalo. 

Tabela 2.11: Prebivalstvo po: občinah prebivališča, starostnih skupinah, Slovenija, od leta 

2008 do leta 2011 

 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 

Slovenija  15–19 

let 

3446 1977 1691 1576 

20–24 

let 

46225 37666 33616 30329 

25–29 

let 

111879 102525 97176 91533 

Goriška 

brda 

15–19 

let 

14 5 1 3 

20–24 

let 

108 84 84 65 

25–29 

let 

271 255 263 246 

Vir: SURS 



 

31 

 

Iz vseh zbranih podatkov je razvidno, da se stanje na slovenskem območju odraža tudi na 

stanje na Goriškem. Tako kot se v Sloveniji stanje na trgu dela mladih slabša, se posledično 

slabša tudi v Goriški regiji.  

Empirični del raziskave nam bo pokazal, v kolikšni meri se ugotovitve raziskave Mladina 

2010 Lavriča etal. prekrivajo z izkustvom naših intervjuvancev. V okviru demografskih 

sprememb in medgeneracijskega sodelovanja bomo opredelili povezavo na področju iskanja 

zaposlitve in izobrazbe. V okviru izobraževanja in usposabljanja bomo opredelili povezanost 

med dejavniki samega načina izobraževanja in izobraževanja povezanega s trgom dela. 

Povezanost raziskave Mladina 2010 na področju zaposlovanja in podjetništva ter naše 

empirične raziskave bomo opredelili v okviru načina zaposlovanja mladih, brezposelnosti 

mladih in geografske mobilnosti. Na področju vrednot in vizije prihodnosti mladih bomo 

primerjali podatke z našo empirično raziskavo v povezanosti nelagodja glede njihove 

prihodnosti.  

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Glede na predelano literaturo in analizo člankov ter že obstoječih raziskav na to temo bomo v 

tem delu naloge s kvalitativno analizo ugotovili splošno oceno mladih iz Goriških brd o 

njihovem položaju na trgu dela RS, njihovo presojo o kariernih možnostih na trgu dela RS in 

oceno vpliva določenih dejavnikov na razvoj njihove karierne poti. V raziskavi so sodelovali 

mladi iz Goriških brd. Razlikovali so se po stopnji izobrazbe, spolu, starosti ter statusu 

(brezposeln, študent, zaposlen …). S pridobljenimi podatki smo oblikovali zaključke, ki 

odražajo splošno oceno mladih iz Goriških brd o njihovem položaju na trgu dela, njihovo 

presojo o možnostih kariernega razvoja in njihovo oceno o vplivu določenih dejavnikov na  

njihov razvoj karierne poti. Odgovore smo najprej predelali, kar bomo podrobneje opredelili 

kot metodo obdelave.  
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3.2. Raziskovalna vprašanja kvalitativne raziskave 

 

Raziskovalna vprašanja diplomske naloge se glasijo: 

 Kakšna je ocena mladih iz Goriških brd glede njihovega položaja na trgu dela RS? 

 Kako mladi iz Goriških brd presojajo svoje karierne možnosti na trgu dela v RS? 

 Kako mladi iz Goriških brd ocenjujejo vpliv izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja 

bivanja na razvoj svoje karierne poti?  

V tem sklopu bomo uporabili metodo za zbiranje podatkov, in sicer opravili bomo intervjuje z 

osmimi intervjuvanci (mladimi iz Goriških brd) in na ta način praktično opredelili tematiko 

ter poskušali razbrati določene zaključke. 

 

3.3. Cilji raziskave 

 

Cilj diplomske naloge je odgovoriti na zadana raziskovalna vprašanja: Kakšna je ocena 

mladih iz Goriških brd glede njihovega položaja na trgu dela RS; Kako mladi iz Goriških brd 

presojajo svoje karierne možnosti na trgu dela v RS; Kako mladi iz Goriških brd 

ocenjujejovpliv izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja bivanja na razvoj svoje karierne poti. 

Poleg tega lahko kot cilj upoštevamo tudi dejstvo, da bomo s tem osvetlili tematiko trg dela, 

brezposelnosti in možnosti kariernega razvoja pri mladih iz Goriških brd in jih s tem 

spodbudili, da si kljub vsemu ustvarijo kariero. 

 

3.4. Načrt raziskave 

 

3.4.1. Kvalitativna analiza podatkov 

 

Za izvedbo empiričnega dela diplomske naloge smo kot strategijo raziskovanja uporabili 

kvalitativno raziskavo. Ker smo se odločili raziskati splošno oceno mladih iz Goriških brd o 

njihovem položaju na trgu dela RS, njihovo presojo o ustvarjanju kariere in njihovo oceno 

glede vpliva določenih dejavnikov na razvoj njihove karierne poti, smo za pridobitev 
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podatkov potrebovali osebe, ki so iz te starostne skupine in s tega območja. Z metodo 

intervjuja smo izvedli osem intervjujev. 

Naš vzorec predstavljajo osebe, stare od 23 do 29 let (glede na opredelitev po statističnem 

portalu spadajo naši intervjuvanci med mlade), ki so prebivalci Goriških brd. Intervjuvanci se 

med seboj razlikujejo po spolu, starosti, stopnji izobrazbe in statusu (brezposeln, študent, 

zaposlen). 

Izmed vseh intervjuvancev so bili trije moškega spola, pet oseb pa je bilo ženskega spola. 

Osebe, ki so sodelovale pri intervjujih, so se razlikovale po starosti. V raziskavo so bile 

vključene osebe, stare od 23 do 29 let. Intervjuvanci so se razlikovali tudi po stopnji 

izobrazbe. Razpon izobrazbe se je raztezal od četrte pa do sedme stopnje izobrazbe. Največ je 

bilo takih, ki imajo končano peto stopnjo izobrazbe. Po statusu so bili štirje taki, ki so 

študentje in so zaposleni preko študentskega servisa, en intervjuvanec je zaposlen za določen 

čas, dva intervjuvanca sta zaposlena za nedoločen čas in en intervjuvanec je brezposeln. Vsi 

intervjuvanci prihajajo iz Goriških brd.  

Zaradi želje nekaterih intervjuvancev, da bi ostali anonimni, smo se v diplomski nalogi 

odločili spoštovati njihovo željo in tako vse intervjuvance imenovali pod imeni Intervjuvanec 

1, Intervjuvanec 2 … in Intervjuvanec 8.  

 

3.4.2. Metoda raziskovanja 

 

Za namen naše diplomske naloge bomo uporabili metodo intervjuja. Za metodo smo se 

odločili, ker nas zanima individualno mnenje mladih iz Goriških brd, odgovore pa želimo 

med seboj primerjati. Odločili smo se uporabiti strukturiran intervju, saj ima ta vnaprej 

pripravljena vprašanja, kar nam bo kasneje omogočalo primerjanje odgovorov in tako bomo 

lažje izpeljali določene zaključke.  

 

3.4.3. Raziskovalni inštrument 

 

Strukturiran intervju v nalogi vključuje 13 vprašanj, ki smo jih zaradi kasnejše lažje obdelave 

razdelili na 3 sklope. Pri vprašanjih nas je zanimalo individualno mnenje mladih iz Goriških 
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brd glede na določena vprašanja. Prvi sklop zajema vprašanja, ki se nanašajo na trg dela. Gre 

za vprašanja o tem, kaj jim predstavlja trg dela, kako se mladi razlikujejo od drugih starostnih 

skupin, kakšen problem prestavljajo delovne izkušnje pri iskanju prve zaposlitve, kakšne 

priložnosti in tveganja vidijo na trenutnem trgu dela za razvoj njihove kariere in v čem vidijo 

možnost izboljšanja stanja na trgu dela mladih. V drugem sklopu so zajeta vprašanja o 

brezposelnosti mladih na trgu dela: kako bi opisali stanje mladih na trgu dela v RS, v čem 

vidijo vzroke za trenutno stanje na področju brezposelnosti mladih na trgu dela v RS in ali 

menijo, da imajo mladi glede na trenutno stanje na trgu dela še večje probleme pri iskanju 

prve zaposlitve. Tretji sklop se nanaša na kariero. V tem sklopu so vprašanja, ki zajemajo 

naslednje tematike: najprej intervjuvance sprašujemo, kaj jim predstavlja sam pojem kariera, 

kako vidijo možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS, kako si 

predstavljajo kariero pri ugodnih in kako pri trenutnih razmerah na trgu dela ter kako dani 

dejavniki (izobrazba, znanje, delovne izkušnje, kraj bivanja, motivacijski dejavniki, osebne 

lastnosti in trg dela) vplivajo na razvoj kariere. 

 

3.4.4. Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve ter etična vprašanja 

 

Intervjuje smo opravili dne 11.4.2013. V naši raziskavi je bilo udeleženih osem mladih iz 

Goriških brd.   

Pred samim začetkom opravljanja raziskave smo morali pridobiti mlade iz Goriških brd, ki so 

bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Intervjuvance smo pridobili s kontaktnim pismom 

(Priloga 1), ki je bilo posredovano po elektronski pošti. Morali smo pridobiti tudi soglasje 

vseh intervjuvancev, da se strinjajo, da si bomo njihove odgovore zapisovali ter jih nato 

uporabili v raziskavi. Intervjuvanci so hoteli ostati anonimni. Tako smo vsem intervjuvancem 

skladno z etičnim kodeksom raziskovanja zagotovili popolno anonimnost in jih poimenovali 

Intervjuvanec 1, Intervjuvanec 2 …in Intervjuvanec 8. Vprašanja niso bila etično sporna, zato 

se s tem problemov v raziskavi nismo srečali. 
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3.4.5. Metoda obdelave 

 

Vse pridobljene podatke smo morali za oblikovanje smiselnih zaključkov obdelati. V ta 

namen smo uporabili metodo kodiranja. V prvem koraku smo vse zbrane podatke iz naše 

raziskave prepisali in uredili. V naslednjem koraku smo oblikovali tabelo iz dveh stolpcev. 

Celotno besedilo vsakega intervjuja smo postavili na levo stran tabele, desno stran pa smo 

rezervirali za vpisovanje pripadajočih pojmov. S pomočjo pojmov na desni stranibomo 

kasneje oblikovali zaključke. Ključnim pojmom na desni strani smo določili različne barve in 

nato iskali te ključne pojme na levi strani tabele in si tako naredili pregled nad odgovori 

intervjuvancev. Po končanem kodiranju bomo združili odgovore vseh intervjuvancev po 

sklopih v smiselno celoto. Vprašanja za intervju (Priloga 2), transkripte intervjujev (Priloga 3, 

Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8, Priloga 9, Priloga 10) in kodirne tabele 

(Priloga 11, Priloga12, Priloga 13, Priloga 14, Priloga 15, Priloga 16, Priloga 17, Priloga 18) 

prilagam v prilogah.   

 

3.5. Ključne ugotovitve kvalitativnega dela raziskave 

 

V kvalitativnem delu diplomske naloge smo želeli ugotoviti splošno oceno mladih iz Goriških 

brd glede njihovega položaja na trgu dela RS, presojo o njihovih  kariernih možnostih na trgu 

dela in oceno o vplivu določenih dejavnikov  na njihovo karierno pot. Splošno oceno oziroma 

njihovo mnenje smo pridobili z izvedbo strukturiranega intervjuja. Intervju je bil sestavljen iz 

treh sklopov, in sicer trg dela, brezposelnost mladih na trgu dela in kariera.  

V prvem sklopu, ki je zajemal vprašanja o splošni oceni trga dela, smo mlade spraševali o 

tem, kaj jim sam trg dela predstavlja, o značilnostih mladih, o problemu delovnih izkušenj, o 

priložnostih in tveganjih ter o tem, ali je mogoče  – in kako – izboljšati stanje na trgu dela.  

Intervjuvanci si predstavljajo trg dela na sledeče načine:  

 Intervjuvanec 1: »Trg dela mi pomeni vizualno območje, ki zajema vse, kar zadeva 

zaposlitve, prostih delovnih mest, podjetij … Na trgu dela se srečujejo delodajalci na 

eni strani in osebe, katere iščejo zaposlitev. Skratka trg dela je območje, kjer se srečajo 

iskalci zaposlitve in delodajalci.« 
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 Intervjuvanec 2: »Trg dela je izraz za poimenovanje odnosa med iskalci zaposlitve in 

delodajalci. Oboji iščejo možno rešitev, prav slednje pa je posledica povzročitve 

trgovanja z delom; trg dela, torej.« 

 Intervjuvanec 3: »Ob besedi trg dela mi vedno pride na misel oglaševalna tabla na 

zavodu za zaposlovanje, kjer se oglašujejo prosta delovna mesta. Ta tabla mi 

predstavlja tržnico dela. Delodajalci ponujajo delovna mesta in delojemalci pa 

„kupujejo“ delovna mesta.«  

 Intervjuvanec 4: »Trg dela je mesto, kjer iščemo prosta delavna mesta in možnosti za 

zaposlitev.« 

 Intervjuvanec 5: »Trg dela mi predstavlja število delovnih mest, glede na število 

prebivalcev.«  

 Intervjuvanec 6: »Trg delaj je „prostor“, kjer se srečujeta  ponudba delovnih mest  

delodajalcev na eni strani in ponudba poklicev ljudi, ki iščejo delo oziroma 

zaposlitev.« 

 Intervjuvanec 7: »Pod pojmom trg dela si predstavljam povezavo med ponudnikom 

dela in iskalcem le-tega.« 

 Intervjuvanec 8: »Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo delodajalci in delavci – 

delodajalci kot iskalci delavne sile in delavci kot ponudniki svoje delavne sile in 

iskalci dohodkov.«  

Vsem intervjuvancem je jasno, kaj trg dela predstavlja. Najzanimivejšo prispodobo za opis 

trga dela je imel Intervjuvanec 3, saj mu trg dela predstavlja »oglaševalno tablo na zavodu 

zazaposlovanje, kjer se oglašujejo prosta delovna mesta«. Vsi imajo podobno predstavo 

trgadela, torej da se na trgu dela srečata delodajalec kot ponudnik delovnih mest in 

posameznik kot iskalec zaposlitve.  

Spraševali smo jih tudi o značilnostih mladih na trgu dela. Odgovore intervjuvancev o 

značilnostih mladih na trgu dela smo razdelili na dva sklopa, in sicer pozitivne in negativne 

značilnosti mladih na trgu dela. Pozitivne značilnosti mladih na trgu dela so naslednje: mladi 

so bolj prilagodljivi; mladi predstavljajo delodajalcu, ki gleda v prihodnost, boljšo izbiro; 

mladi so iznajdljivejši; so aktivnejši; polni energije; so bolj prilagodljivi v delovnem procesu; 

so bolj vneti za delo; v času šolanja so mladi znanje pridobili na veliko kakovostnejši ravni, 

kot so je bili deležni predstavniki ostalih starostnih skupin; mladi v današnjem času  

obvladajo razne tehnološke pripomočke, ki jih starejše generacije niso vešče, in mladi imajo 
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zagotovo več zagona in idej kot ostale starostne skupine. Negativne značilnosti mladih na trgu 

dela pa so naslednje: nimajo pravih delovnih izkušenj; če delodajalec gleda le na kratki rok, 

mu predstavlja starejši delavec z izkušnjami prednost; delodajalci zaradi pomanjkanja 

delovnih izkušenj in s tem delovne zgodovine ne morejo sklepati glede lojalnosti in 

marljivosti mladih. Kot lahko vidimo, imamo večje število pozitivnih značilnosti mladih na 

trgu dela kot negativnih, ampak še vedno je trg dela mladih problematičen zaradi največje 

problema, ki ga mladi zaznajo,tj. pomanjkanje delovnih izkušenj.  

S problemom pomanjkanja delovnih izkušenj se mladi srečajo pri svojem vstopu na trg dela.  

Vsi intervjuvanci so mnenja, da so delovne izkušnje eden največjih problemov oziroma 

največji problem za mlade, ki vstopajo na trg delovne sile. Intervjuvanec 1 meni tudi, da ti 

današnji trg dela teh izkušenj ne omogoča. Intervjuvanec 3 in Intervjuvanec 4 sta izpostavila 

dejstvo, da vsi delodajalci želijo mlade kandidate, z veliko delovnimi izkušnjami. Delodajalci 

imajo take zahteve, saj jim mladi predstavljajo večje tveganje za določanje delovnih navad. 

Nimajo delovne zgodovine, po kateri bi lahko sklepali o njihovih delovnih navadah. Zaradi 

takšnih zahtev delodajalcev mladi ne dobijo prve zaposlitve in s tem delovnih izkušenj. To 

tako hitro postane začaran krog, iz katerega je težko priti. Intervjuvanec 3 meni, da je treba pri 

iskanju prve zaposlitve delodajalca seznaniti o predhodnih izkušnjah preko študentskega 

servisa, saj lahko potem delodajalec sklepa, da nekaj delovnih izkušenj že imaš. Intervjuvanec 

6 misli, da so teoretično znanje, vnema in zanimanje za delo pomembnejši kot same 

predhodne delovne izkušnje. Če povzamemo odgovore intervjuvancev, lahko rečemo, da so 

zahteve delodajalcev glede delovnih izkušenj zelo velike in predstavljajo v nekaterih primerih 

lahko nepremostljiv problem, ki brez dvoma mlade zelo ovira pri iskanju prve zaposlitve.  

Kakšne priložnosti in tveganja vidijo mladi na trenutnem trgu dela za razvoj njihove kariere, 

je bilo naslednje vprašanje, na katerega so intervjuvanci odgovarjali. Intervjuvanec 1 je 

izpostavil delo v tujini (npr. Avstralija) za omogočanje razvoja kariere, saj je stanje danes v 

Sloveniji zelo kritično glede razvoja kariere. Intervjuvanec 2 vidi kot priložnost za svoj razvoj 

kariere to, da se zaradi krize na delodajalčevi strani uporablja več »filtrov« pri iskanju 

zaposlenega – tukaj odigrajo pomembno vlogo različna vrsta del v študentskih letih.  

Intervjuvanec 3 je mnenja, da je lahko slabo stanje na trgu dela priložnost, saj v kriznih časih 

postane človek iznajdljivejši in bolj kreativen, tako dobi nove ideje za zaposlitev ali morda 

celo za odprtje lastnega podjetja. Priložnost pa vidi tudi v možnosti prekvalificiranja za kak 

drug poklic, ki nam bo morda bolj ustrezal. Intervjuvanec 4 in Intervjuvanec 5 vidita 

priložnost razvoja kariere v odprtju lastnega podjetja.  Intervjuvanec 1, Intervjuvanec 2 in 
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Intervjuvanec 5 so izpostavili tveganje pri odprtju lastnega podjetja, saj se lahko takoj 

pojavijo problemi, kot na primer: kaj delati, kje dobiti denar za začetne in tekoče stroške ... 

Kot lahko vidimo, je veliko različnih mnenj o tem, kaj so priložnosti in tveganja. Pri 

Intervjuvancu 3 lahko vidimo, da mu trenutno slabo stanje na trgu dela predstavlja odlično 

priložnost za razvoj kariere, v primerjavi z drugimi, ki v teh kriznih časih ne vidijo možnosti 

razvoja. Krizo se da prebroditi brez večjih težav, samo iznajdljivi in polni veselja do dela 

moramo biti.  

Vsi intervjuvanci so mnenja, da se stanje na trgu dela da izboljšati, le Intervjuvanec 4 meni, 

da stanja ni mogoče izboljšati. Intervjuvanci so nam pri tem vprašanju tudi našteli nekaj 

ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali stanje na trgu dela mladih, in sicer: najprej bi bilo treba 

stabilizirati gospodarstvo; kaznovati bi bilo treba ljudi, ki ne poslujejo gospodarno; na vseh 

stopnjah izobraževanja bi bilo treba vključiti obvezno delovno prakso ter obvezno poučevanje 

tujih jezikov; treba bi se bilo vključiti v mednarodni prostor; olajšati poslovanje med 

državami; iskati priložnosti za mednarodno sodelovanje; pomagati podjetnikom, ki se spustijo 

v mednarodni prostor; treba bi bilo uvesti spremembe na področju študentskega dela, s čimer 

bi se sprostila delovna mesta (Intervjuvanec 3 je izpostavil dejstvo, da se mu ne zdi prav, da 

iščejo študente, ki bi bili pripravljeni vsak dan delati 8-urni delavnik in zraven hoditi še v 

šolo, ali pa da na študentskih servisih iščejo študenta, ki bi opravljal delo recimo arhitekta…); 

skrajšanje delovne dobe, s čimer bi se sprostila delovna mesta, ter ukinjanje neplačanega dela. 

Mladi so mnenja, da bi se dalo stanje izboljšati, in so podali tudi zelo veliko ukrepov, s 

katerimi bi lahko to izvedli. Mlade bi bilo treba pri tem upoštevati, saj se vsakodnevno 

srečujejo s problemi na trgu dela in vidijo, v čem so težave in rešitve.  

V drugem sklopu, ki je zajemal vprašanja glede brezposelnosti mladih na trgu dela, smo 

mlade spraševali o trenutnem položaju mladih na trgu dela v RS, o vzrokih za trenutne 

razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu dela v RS ter o možnostih pri iskanju prve 

zaposlitve. Položaj mladih na trgu dela v trenutnih razmerah ni ravno v razcvetu. Danes je 

zelo priljubljena oblika dela delo preko študentskega servisa, kar na eni strani izkoriščajo 

delodajalci, na drugi pa študentski servisi. Delodajalci se pogosteje odločajo za študentsko 

delo, saj so ob zaposlitvi posameznika primorani k plačevanju velikih davkov in dajatev, ki so 

pretirano visoki. Zaradi tega ni delovnih mest in je posledično stanje mladih na trgu dela zelo 

slabo. Redka so tudi podjetja v današnjem času, ki načrtujejo dolgo v prihodnost oz. imajo 

posle zagotovljene za nekaj nadaljnjih let. To pa pripelje do zaposlitev za določen čas in 

okoriščanja študentskega dela, saj delodajalci ne vedo, do kdaj bodo imeli delo. Intervjuvanec 
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3 je izpostavil mnenje, da se v današnjih časih veliko več mladih odloči za pot podjetnika, za 

kar je potrebna velika mera poguma in iznajdljivosti. Dandanes mladi poprimejo za vsako 

delo in tako lahko srečamo diplomiranega družboslovca za tekočim trakom v podjetju. Mladi 

danes vstopajo na trg dela pozno zaradi šolanja na višjih ravneh, zaradi podaljševanja šolanja, 

zaradi možnosti dela preko študentskega servisa, ker je to edino, kar jim omogoča dostojno 

življenje in pot v samostojnost. Dogaja se, da je zaradi slabe politike šolanja prišlo do tega, da 

za nekatere poklice enostavno ni prostih delovnih mest in izobraženi mladi stagnirajo v 

brezposelnosti oziroma za kruhom odhajajo na delo v tujino. Po drugi strani pa za veliko 

delovnih mest manjka delovne sile in ker v Sloveniji ljudi s potrebno izobrazbo enostavno 

nimamo, so se podjetja primorana posluževati delovne sile iz tujine. Če povzamemo, je 

mnenje o položaju mladih na trgu dela vsem intervjuvancem enotno: položaj mladih na trgu 

dela RS je zelo slab.  

 

Intervjuvanci so nam našteli tudi nekaj vzrokov za brezposelnost mladih na trgu dela, in sicer: 

slab šolski sistem brez delovnih praks; slabe politične odločitve; nemogoči pogoji 

delodajalcev za zaposlitev ljudi; pretirano okoriščanje študentskega dela; nastaja preveč 

»neuporabnega« kadra, ker si mladi želijo visoko stopnjo izobrazbe, delovnih mest pa ni 

dovolj; treba bi bilo določiti, koliko določenega kadra potrebujemo, in omejiti vpis na šole, 

kjer je že dovolj kadrov; »aktualna« vsesplošna kriza; trg dela je natrpan; ne gleda se več na 

kvaliteto, ampak samo na varčevanje pri kadrih; stroški šolanja postajajo vedno višji, zato 

nekateri končajo le poklicno šolo, delodajalci pa iščejo višje izobražene kadre; slabe državne 

regulative; zgrešene razvojne smernice in predolga delovna doba. Vzrokov za brezposelnost 

mladih je veliko. Vzroke tako najdemo pri državi in njenih zgrešenih ukrepih v času krize, na 

strani delodajalcev, ki iščejo mlade z visoko stopnjo izobrazbe in veliko delovnimi izkušnjami 

ter izkoriščajo cenejšo delovno silo, ki jim jo nudijo študentski servisi, ter tudi na strani 

mladih, saj je vedno več mladih, ki si želi visoko stopnjo izobrazbe, zatiskajo pa si oči pred 

dejstvom, da primanjkuje takšnih delovnih mest, ki bi ta njihova znanja potrebovala.  

 

Mladi se srečajo s problemom, ki smo se ga že dotaknili, in to je problem prve zaposlitve 

oziroma možnosti iskanja prve zaposlitve. Mladi se danes srečajo z izjemno velikimi težavami 

pri iskanju prve zaposlitve. Pridobitev zaposlitve glede na stopnjo in smer izobrazbe je zelo 

majhna. Intervjuvanec 1 in Intervjuvanec 2 podata predlog iskanja prve zaposlitve v tujini. 

Intervjuvanec 3 tako pove, da je veliko mladih iz Goriških brd dobilo službo v sosednji Italiji. 

Veliko ljudi se odloči za delo čez mejo zaradi višjih minimalnih plač. Intervjuvanci so 
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mnenja, da pri iskanju zaposlitve poleg dobrih referenc, delovnih izkušenj in visoke stopnje 

izobrazbe največ pripomorejo poznanstva. Lahko povemo, da imajo mladi že v ugodnih 

razmerah na trgu dela velike težave pri iskanju prve zaposlitve, ker jim primanjkuje delovnih 

izkušenj, pri trenutnih razmerah in »poplavi« izkušene delovne sile na trgu dela paje stvar 

postala še težja.  

 

V tretjem sklopu smo obravnavali področje kariere in mlade iz Goriških brd spraševali po 

tem, kaj jim sam pojem kariere predstavlja, kakšne možnosti kariernega razvoja imajo, kako 

si svojo kariero predstavljajo v ugodnih in trenutnih razmerah na trgu dela in način vpliva 

danih dejavnikov pri razvoju kariere.  Intervjuvanci si razlagajo pojem kariera kot: 

 Intervjuvanec 1: »Pojem kariera mi pomeni določene lastne želje, ki bi jih rada 

dosegla pri svoji zaposlitvi oziroma v okviru svojega dela. Pomeni, kaj vse si 

pripravljen žrtvovati za določeno zaposlitev. Konec koncev tudi kakšno vrsto 

zaposlitve si želiš. Kariera pomeni, kje je tista meja v okviru zaposlitve, da lahko 

rečeš: OK, zdaj sem pa dosegel to stopnjo, za katero sem se učil, delal, trudil, žrtvoval 

…« 

 Intervjuvanec 2: »Kariera predstavlja uresničevanje sanj, tistih, ki se ti pojavijo tik ob 

prihodu na trg dela. Seveda se cilji kasneje večkrat spremenijo, vendar neka “sredica” 

ostaja.« 

 Intervjuvanec 3: »Pod pojmom kariera si predstavljam izpolnjevanje življenjskih 

ciljev na področju poklica.« 

 Intervjuvanec 4: »Posameznikova pot: izobraževanje, napredovanje, uspešnost.« 

 Intervjuvanec 5: »Ko končaš šolo in si najdeš delo, kjer te zaposlijo za stalno, si si za 

moje pojme ustvaril kariero.« 

 Intervjuvanec 6: »Nabor vseh znanj, ki jih človek dobi skozi šolanje, študij ipd., in 

izkušenj, ki jih pridobi kasneje med delom.« 

 Intervjuvanec 7: »Kariera zame predstavlja rast na delavnem mestu. Začneš spodaj in 

se trudiš, da bi napredoval na osnovi timskega dela, izobraževanj in tudi osebne rasti.« 

 Intervjuvanec 8: »Kariera je pot, ki se začne z zaključeno izobrazbo in preko mnogo 

izkušenj preraste v zakladnico strokovnosti.« 

Kot lahko vidimo, si posamezniki pojem kariera razlagajo na veliko načinov. Nekaterim 

predstavlja rast na delovnem mestu, nekaterim predstavlja izpolnjevanje življenjskih ciljev, 

drugim pa spet samo to, da te nekje zaposlijo za nedoločen čas. Ljudje si ta pojem lahko zelo 
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različno razlagamo, pri večini intervjuvancev pa lahko opazimo, da jim pojem kariera 

predstavlja neko rast na delovnem mestu.  

Možnost razvoja kariere vidijo intervjuvanci na različne načine. Intervjuvanec 1 in 

Intervjuvanec 4 vidita možnost razvoja svoje kariere le v ustanovitvi lastnega podjetja. 

Pozitivno mnenje glede razvoja njihove kariere imajo Intervjuvanec 2, Intervjuvanec 6 in 

Intervjuvanec 8. Intervjuvanec 5 meni, da nima veliko možnosti za razvoj kariere, saj ima 

dokončano le poklicno šolo, smer administrator, in trenutno nima zaposlitve. Za tega 

intervjuvanca predstavlja razvoj kariere že pridobitev delovnega mesta na tem področju. 

Intervjuvanec 7 pove, da je treba biti na delovnem mestu predan, se truditi in imeti željo po 

osebnem uspehu. S takšnim načinom dela pa upa na razvoj svoje kariere v tem podjetju. 

Intervjuvanec 3 meni, da njegov razvoj kariere ni pogojen le z razmerami na trgu, ampak tudi 

z drugimi dejavniki. Iz odgovorov lahko vidimo, da kljub razmeram, ki so trenutno na trgu 

dela, imajo mladi pozitivne misli glede svojega razvoja kariere. Dva intervjuvanca vidita 

priložnost pri ustanovitvi lastnega podjetja, trije intervjuvanci gledajo na razvoj kariere 

pozitivno. Kot smo videli, samo en intervjuvanec ne vidi možnosti pri razvoju kariere.  

V naslednjem koraku smo intervjuvance spraševali po tem, kako si svojo kariero predstavljajo 

v ugodnih in v trenutnih razmerah. Intervjuvanec 1 vidi kariero v ugodnih razmerah v 

podjetju, ki ima cilje in vizijo, kjer bi bilo delovno okolje fleksibilno, urniki prilagodljivi, 

veliko bi bilo samoiniciative in timskega dela. V podjetju bi bila zaposlena najprej na nižjem 

delovnem mestu in s trudom imela možnost napredovanja v podjetju. V trenutnih razmerah pa 

je mnenja, da nima možnosti bleščeče kariere. Intervjuvanec 2 je mnenja, da bi bila njegova 

kariera v ugodnih razmerah podobna karieri v trenutnih razmerah. Večjih sprememb ne bi 

bilo. Intervjuvanec 3 meni, da bi bilo lahko v ugodnih razmerah morda lažje, saj bi se lahko 

odprlo več delovnih mest in bi si potem lahko ustvaril kariero v njegovi panogi. V trenutnih 

razmerah pa je mnenja, da bo treba dobiti neko drugo delo in v tem času graditi  na 

prepoznavnosti in kvaliteti ter čakati, dokler se ne odpre primerno delovno mesto v njegovi 

stroki (fotograf). Intervjuvanec 4 si ravno tako kariero v ugodnih in trenutnih časih predstavlja 

drugače. V ugodnih časih bi bilo več delovnih mest in s tem več možnosti tudi pri sami 

karierni poti. V trenutnih razmerah pa ni najboljši čas za razvoj kariere. Intervjuvanec 5 si 

kariero v ugodnih razmerah predstavlja tako, da bi dobil službo na želenem delovnem mestu 

in po tem iz tega gradil in ustvarjal kariero. Pri trenutnih razmerah pa si zelo težko predstavlja 

kariero, saj nima zaposlitve in je prostih delovnih mest zelo malo. Intervjuvanec 6 meni, da 

možnosti za napredovanje in razvoj kariere so, ampak v veliko manjšem številu, kot bi bile v 
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ugodnejših razmerah. Meni tudi, da bi pri ugodnih pogojih imel tako na izbiro več delovnih 

mest. Intervjuvanec 7 vidi svojo kariero pri ugodnih in trenutnih razmerah na trgu na podoben 

način, v ugodnih razmerah se ne bi razlikovala, saj je trenutno aktiven na precej področjih in 

so razmere za osebno in karierno rast ugodne in pozitivne. Intervjuvanec 8 je mnenja, da bi se 

v ugodnejših razmerah njegova kariera začela oblikovati hitreje in bi bil veliko uspešnejši kot 

sedaj. Glede na trenutne razmere pa se je njegova kariera začela razvija počasneje in pozneje. 

Opazili smo, da sta samo dva intervjuvanca mnenja, da bi bila njihova kariera v ugodnih 

razmerah enaka tej v trenutnih razmerah. Ostalih šest intervjuvancev pa je mnenja, da bi bila 

njihova kariera veliko boljša v ugodnih razmerah na trgu dela kot pri trenutnem stanju.  

Kot zadnje smo intervjuvance povprašali po tem, kako določeni dejavniki vplivajo na razvoj 

kariere. Dejavniki, ki smo jih našteli intervjuvancem, so bili: izobrazba oz. znanje, delovne 

izkušnje, kraj bivanja, motivacijski dejavniki, osebne lastnosti in trg dela. Kot prvo so 

intervjuvanci podali oceno o tem, kako izobrazba oz. znanje vplivata na razvoj kariere: vsi 

intervjuvanci so menili, da je znanje oz. izobrazba temelj in predpogoj za razvoj kariere, je 

odskočna deska za začetek nabiranja izkušenj, izobrazba in znanje sta pomembna osnova za 

delo, pomembna pa je tudi želja po učenju. Drugi dejavnik so bile delovne izkušnje, pri 

katerih so se tudi vsi intervjuvanci strinjali, da odločilno vplivajo na razvoj kariere. Izkušnje 

so namreč tiste, ki te naučijo, kako delati. Na njih se največ naučiš. Pri razvoju kariere brez 

izkušenj ne prideš daleč. Pomanjkanje delovnih izkušenj predstavlja problem pri prvih 

zaposlitvah. Ko pa enkrat prebijemo led, postane to lažje in ne predstavlja več problemov. 

Delovne izkušnje so zelo pomemben faktor, saj brez njih ne dobimo dela in s tem ne moremo 

razvijati kariere. Več delovnih izkušenj, kot imamo, več znanja imamo in s tem imamo tudi 

večje možnosti za razvoj kariere. Naslednji dejavnik je kraj bivanja, ki sedmim 

intervjuvancem ne predstavlja nobenega problema, saj smo postali mobilna družba. Le ena 

intervjuvanka je mnenja, da lahko kraj bivanja vpliva na razvoj kariere. Izpostaviti je treba to, 

da se bo delodajalec najverjetneje odločil za nekoga, ki živi v bližini delovnega mesta, kot pa 

nekoga, ki je oddaljen več sto kilometrov. Motivacijski dejavniki tudi močno vplivajo na 

razvoj kariere. Kariera je odvisna od motivacije oziroma kakšne cilje si si postavil. Na podlagi 

ciljev narediš kariero. Svoje cilje pa dosežeš z motivacijo. Človek brez motivacije težko 

opravlja delo, če si motiviran, je to lažje, saj delo opravljaš z veseljem. Če smo motivirani, 

smo uspešnejši v delovnem procesu in tako lahko razvijamo tudi kariero. Motivacija te vleče 

k novim izzivom in novem znanju, kar pripomore k razvoju kariere. Le en intervjuvanec je 

mnenja, da motivacije ne potrebujemo, v kolikor delamo za tekočim trakom. Osebne lastnosti 



 

43 

 

so tudi pomemben dejavnik pri razvoju kariere, saj se glede na svoje osebne lastnosti odločaš, 

kakšno kariero bi rad imel. Intervjuvanec 2 je mnenja, da osebne lastnosti niso tako 

pomembne, saj znanje in izkušnje pretehtajo ta dejavnik. Intervjuvanec 3 je tudi mnenja, da je 

pomembnost osebnih lastnosti odvisno od vrste dela, ki ga opravljamo. Če delamo z ljudmi, 

so pomembne naše osebne lastnosti, saj če nismo komunikativni in odprti, bomo to delo zelo  

težko opravljali oz. ga bomo opravljali zelo nekvalitetno. Večina intervjuvancev je mnenja, da 

je odvisno, kako so pomembne osebne lastnosti glede na vrsto dela, ki ga opravljamo. Trg 

dela je tudi ključni dejavnik, ki vpliva na sam razvoj kariere, saj je od njega odvisno, kakšne 

bodo naše možnosti zaposlitve in razvoja kariere. Če je trg dela stabilen in gospodarstvo v 

razvoju, lahko pričakuješ razvoj kariere, če si seveda tega želimo in temu primerno delamo. 

Trg dela je ta, ki določa, ali bomo sploh dobili zaposlitev ali bomo nezaposleni. Intervjuvanec 

7 je povedal: »Več kot znamo, bolj kot smo odprti, več možnosti imamo za napredovanje in 

za to, da postanemo zanimivi za delodajalce na tržišču in trgu dela. Trg dela nas torej ovira le 

toliko, kolikor mu mi dovolimo, da nas ovira«. 

Splošno oceno položaja na trgu dela, presojo možnosti za razvoj kariere in oceno o vplivu 

določenih dejavnikov na razvoj karierne poti smo preučevali na mladih iz Goriških brd. Mladi 

imajo podobno oceno o tem, kaj jim trg dela predstavlja, torej da se na trgu dela srečata 

delodajalec kot ponudnik delovnih mest in posameznik kot iskalec zaposlitve. Mlade smo 

spraševali po značilnostih, ki jih razlikujejo od ostalih starostnih skupin. Mladi so mnenja, da 

se od ostalih skupin razlikujejo po prilagodljivosti, iznajdljivosti, aktivnosti, znanju … Še 

vedno pa je trg dela mladih problematičen zaradi največje pomanjkljivosti, ki jo mladi imajo, 

tj. pomanjkanje delovnih izkušenj. Če povzamemo odgovore intervjuvancev, lahko rečemo, 

da so zahteve delodajalcev glede delovnih izkušenj zelo velike in predstavljajo v nekaterih 

primerih nepremostljiv problem, ki brez dvoma mlade zelo ovira pri iskanju prve zaposlitve. 

Tukaj lahko vidimo povezanost z raziskavo Mladina 2010, v kateri mladi izražajo, da so 

najbolj nezadovoljni s splošnim odnosom slovenske družbe do njih, in posledično so oni tisti, 

ki imajo težave pri iskanju zaposlitve. Kljub trenutnim slabim razmeram na trgu dela so mladi 

mnenja, da bi se dalo stanje izboljšati in so podali tudi zelo veliko ukrepov, s katerimi bi 

lahko to izvedli. Mlade bi bilo treba pri tem upoštevati, saj se vsakodnevno srečujejo s 

problemi na trgu dela ter vidijo težave in rešitve. Če povzamemo, je splošna ocena 

intervjuvancev o položaju mladih na trgu dela enotna: položaj mladih na trgu dela RS je zelo 

slab. Tudi tukaj najdemo povezavo z raziskavo Mladina 2010, ki nam poda podatek, da je 

stopnja brezposelnosti v starostni skupini 15–24 v letu 2000 znašala približno 18 %, v letu 
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2010 pa kar 25 %. V raziskavi Mladina 2010 najdemo tudi zanimiv podatek, da glede na 

demografske trende lahko v prihodnosti pričakujemo upadanje stopenj brezposelnosti mladih, 

pri čemer bodo nekateri segmenti še vedno v izrazito neugodnem položaju. 

Izobrazba predstavlja mladih temelj in predpogoj za razvoj njihove kariere. Izobrazba je 

odskočna deska za začetek nabiranja izkušenj. Izobrazba je vsekakor eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov pri razvoju kariere, vendar, kot podano v raziskavi Mladina 

2010, se bo morala mladinska politika v prihodnje, zaradi takšnega razmišljanja mladih, 

soočati s sorazmerno velikim in rastočim večjim številom diplomantov, ki ne bodo našli svoji 

izobrazbi ustrezne zaposlitve. Namreč, na področju izobraževanja in usposabljanja prihaja do 

naslednjih sprememb: prvič, v letu 2008 je bil delež študirajoče populacije v starosti med 20 

in 24 let v Sloveniji daleč najvišji med državami EU-ja, in drugič, v letu 2007 je delež 

posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje, med državami članicami EU-ja najnižji v Sloveniji.  

Vzrokov za brezposelnost mladih je veliko. V raziskavi Mladina 2010 nam mladi podajo 

dejstvo, da je slovensko šolstvo v okviru izobraževanega sistema slabo povezano s trgom 

dela. Vzroke tako lahko najdemo na strani države in njenih zgrešenih ukrepih v času krize, kot 

na strani delodajalcev, ki iščejo mlade z visoko stopnjo izobrazbe in veliko delovnimi 

izkušnjami in izkoriščajo cenejšo delovno silo, ki jim jo nudijo študentski servisi, ter tudi na 

strani mladih, saj je vedno več mladih, ki si želijo visoko stopnjo izobrazbe, zatiskajo pa si oči 

pred dejstvom, da primanjkuje takšnih delovnih mest, ki bi ta njihova znanja potrebovala.   

V okviru zaposlovanja mladih lahko na trenutnem trgu dela v RS najdemo zelo razširjeno 

zaposlovanje v okviru študentskega dela, s katerim se nedvomno srečujejo vsi mladi 

študentje. Podatki iz raziskave Mladina 2010 nam nakažejo, da se je delež zaposlenih za 

nedoločen čas v obdobju 2000–2010 skoraj prepolovil, izrazito pa se je povečal delež mladih 

brez ali z manj stalnimi oblikami dela. V 29. letu starosti je leta 2000 redno zaposlitev za 

nedoločen čas imelo približno 60 %, leta 2010 pa le še 48 % mladih. Delež mladih s  

honorarno zaposlitvijo se je v zadnjem desetletju skoraj podvojil in v letu 2010 znaša dobro 

četrtino vseh, ki redno delajo. 

Na osnovi naših ugotovitev lahko upravičeno sklepamo, da imajo mladi že v ugodnih 

razmerah na trgu dela velike težave pri iskanju prve zaposlitve, ker jim primanjkuje delovnih 

izkušenj, pri trenutnih razmerah in »poplavi« izkušene delovne sile na trgu dela pa so se 

razmere še precej poslabšale. Iz raziskave Mladina 2010 vidimo povezanost z našo empirično 

raziskavo pri podatku, da mladi občutijo največja nelagodja glede svoje prihodnosti v zvezi s 
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pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in negotovostjo glede zaposlovanja. V 

zadnjih desetletjih so se prav ti strahovi pri mladih občutno povečali.  

Intervjuvanci navajajo, da na razvoj kariere vpliva veliko dejavnikov, s katerimi se mladi 

uspešno ubadajo. To so na primer: znanje, delovne izkušnje, kraj bivanja, motivacijski 

dejavniki, osebne lastnosti in trg dela. Mladi se zavedajo, da so izobrazba in delovne izkušnje 

ena izmed ključnih faktorjev pri ustvarjanju kariere, kraju bivanja pri ustvarjanju karierne poti 

mladi ne posvečajo velike pomena. Tudi v raziskavi Mladina 2010 dobimo podatek, da so 

mladi v letu 2010 bistveno bolj pripravljeni na geografsko mobilnost kot v preteklih letih. Iz 

odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da kljub razmeram, ki so trenutno na trgu dela, 

imajo mladi pozitivne misli glede svojega razvoja kariere.  

 

 

4. RAZPRAVA 

 

 

Razmere na trgu dela so se v Sloveniji v zadnjih letih zelo spremenile. Prešli smo iz sistema 

varne zaposlitve na sistem zaposlitev za določen čas, s skrajšanim delovnikom in z 

uveljavitvijo študentskega dela. V Sloveniji postaja problem tudi število aktivnih prebivalcev, 

to se namreč niža zaradi naraščanja brezposelnosti, upadanje števila delovno aktivnih, večje 

število prebivalcev, ki se šola, manjša rodnost … To so dejavniki, zaradi katerih se razmere 

na trgu dela v Sloveniji slabšajo. 

Položaj mladih je na trgu dela v Sloveniji zelo zaskrbljujoč. Delež mladih z začasnimi 

zaposlitvami je v Sloveniji že vrsto let nad povprečjem EU-ja. V Sloveniji imamo tudi zelo 

razvito študentsko delo, ki mladim omogoča delo med študijem. Delodajalci to izkoriščajo in 

zato je število delovnih mest vedno manjše, saj imajo z zaposlitvijo mladih preko 

študentskega servisa manjše stroške. 

V Sloveniji mladim poskuša pomagati aktivna politika zaposlovanja, ki predstavlja nabor 

različnih ukrepov in programov, s katerimi država posega na trg dela, kjer poskuša 

zmanjševati stopnjo brezposelnosti in zadržati čim več delovno sposobnega prebivalstva. 

Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji ima cilje prispevati k večji zaposlenosti in 
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zaposljivosti starejših in mladih, izvajanje usposabljanj in izobraževanj, razvijati socialno-

razvojne projekte ter želi s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo 

mladih na trgu dela.  

Brezposelnost v Sloveniji, kot tudi v Grčiji, na Cipru, v Španiji, na Portugalskem in v Italiji, 

se je v letu 2012 povečala v vseh starostnih skupinah. Brezposelnost je eden od večjih 

problemov velikega deleža evropskih družb. Z največjimi težavami med mladimi se srečujejo 

mladi brez izobrazbe, dolgotrajno brezposelni mladi, mladi s težavami in iskalci prve 

zaposlitve. Pomemben je tudi podatek, kakšne zaposlitve imajo mladi, saj se v zadnjih časih 

vedno bolj povečuje število zaposlitev za določen čas ter delo s skrajšanim delovnim časom. 

Na slovenskem trgu pa je zelo razširjeno delo preko študentskega servisa, kar mladim 

predstavlja nadomestek redne zaposlitve.  

Glede na trenutne razmere na trgu je razvoj kariere naslednji problem, s katerim se mladi 

srečajo. V današnjem okolju, ki je nestabilno, brez delovnih mest, veliko konkurenčnostjo, 

povečanjem števila starejših z izkušnjami na trgu dela (zaradi vse več zapiranj podjetij se je 

število starejših z izkušnjami v zadnjem času zelo povišalo) in veliko drugimi dejavniki, je 

poslala kariera pomemben dejavnik pri razvoju posameznika in njegovega življenja.  

Na osnovi naših ugotovitev lahko upravičeno sklepamo, da imajo mladi že v ugodnih 

razmerah na trgu dela velike težave pri iskanju prve zaposlitve, ker jim primanjkuje delovnih 

izkušenj, pri trenutnih razmerah in »poplavi« izkušene delovne sile na trgu dela pa so se 

razmere še precej poslabšale. Intervjuvanci navajajo, da na razvoj kariere vpliva veliko 

dejavnikov, s katerimi se mladi uspešno ubadajo. To so na primer: znanje, delovne izkušnje, 

kraj bivanja, motivacijski dejavniki, osebne lastnosti in trg dela. Iz odgovorov intervjuvancev 

lahko sklepamo, da kljub razmeram, ki so trenutno na trgu dela, imajo mladi pozitivne misli 

glede svojega razvoja kariere.  

Sedaj lahko na naša raziskovalna vprašanja o oceni mladih iz Goriških brd glede njihovega 

položaja na trgu dela RS, njihovo presojo glede kariernih možnosti in oceno o vplivu 

izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja bivanja na razvoj njihove karierne poti, na trgu dela v 

RS oblikujemo pripadajoč odgovor. Iz vse opredeljene literature, opravljene lastne raziskave v 

povezavi z izvedeno raziskavo Mladina 2010, katere najpomembnejši zaključki so opisani v 

knjigi Mladina 2010, lahko odgovor oblikujemo z naslednjimi besedami: položaj mladih iz 

Goriških brd na trgu dela ni ravno zavidanja vreden, ampak se s težavami spopadajo in jih 

rešujejo. Mladi imajo na trgu dela možnosti, vendar so zelo omejene glede na prosta delovna 
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mesta, glede razširjene metode zaposlovanja v okviru nepotizma ter glede samega motiviranja 

posameznikov oziroma njihovih osebnostih lastnosti. Mladi se zavedajo, da so izobrazba in 

delovne izkušnje ena izmed ključnih faktorjev pri ustvarjanju kariere, kraju bivanja pri 

ustvarjanju karierne poti pa mladi ne posvečajo velike pomena. Naše ugotovitve se skladajo z 

ugotovitvami iz raziskave Mladina 2010. Raziskava Mladina 2010 je bila izvedena leta 2010, 

njene ugotovitve so bile objavljene v knjigi, ki je izšla leta 2011. Našo raziskavo smo izpeljali 

leta 2013 in iz vsega navedenega v nalogi in iz vseh odgovorov naših intervjuvancev lahko 

povzamemo, da se je položaj mladih na trgu dela v RS, od leta 2010 do sedaj, celo poslabšal.  
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Priloga 1: Kontaktno pismo 

 

 

Kristina Brašnić 

Neblo 15a; 5212 Dobrovo 

kristina.brasnic@gmail.com 

11. 7.2012 

 

 

 

Zadeva: Sodelovanje v raziskavi 

 

Pozdravljeni! 

Sem Kristina Brašnić, študentka FUDŠ-ja. Ker nameravam v letošnjem letu s študijem 

končati, pišem diplomsko nalogo z naslovom Položaj mladih na trgu dela v Goriških brdih. V 

svoji diplomski nalogi želim ugotoviti, kakšen položaj imajo mladi na trgu dela v RS, in  

ugotoviti, kakšne so njihove možnosti za razvoj kariere. Specifično me zanima populacija 

mladih iz Goriških brd. Menim, da je Vaše poznavanje te tematike najbolj relevantno. 

Za raziskavo bom uporabila intervju. Intervju je krajšega obsega, vzame Vam približno 15 

minut. Intervju bi potekal 11. 4.2013 ob 16. uri. Če Vam ta termin ne odgovarja, se lahko 

dogovorimo o drugem datumu in uri izvedbe intervjuja. 

Zagotavljam Vam popolno anonimnost. 

Pripravljenost na sodelovanje v raziskavi in za morebitna dodatna vprašanja me lahko 

kontaktirate na zgoraj navedeni kontaktni naslov.  

 

V pričakovanju Vašega odgovora Vas lepo pozdravljam. 

    

        Kristina Brašnić  

mailto:kristina.brasnic@gmail.com


 

 

Priloga 2: Vprašanja za intervju 

 

 

STAROST:       SPOL: 

STOPNJA IZOBRAZBE:     KRAJ BIVANJA: 

STATUS: 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu 

dela? 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne 

sile? 

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče, vas prosim, da  navedete, kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu dela v 

RS? 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi glede na trenutne razmere na trgu 

dela?  

 

 



 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami. 

10. Prosim, ocenite svoje videnje možnosti razvoja kariere glede na trenutno stanje na trgu 

dela v RS? 

11. Kako si predstavljate svojo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

12. Kako si predstavljate svojo kariero pri trenutnih razmerah na trgu dela? 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki na razvoj kariere? 

 izobrazba, znanje 

 delovne izkušnje 

 kraj bivanja 

 motivacijski dejavniki 

 osebne lastnosti 

 trg dela. 

  



 

 

Priloga 3: Intervju 1 

 

 

STAROST: 23      SPOL: Ženski 

STOPNJA IZOBRAZBE: 5. stopnja    KRAJ BIVANJA: Neblo 

STATUS: študentka, študentsko delo 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Pojem trg dela mi pomeni vizualno območje, ki zajema vse kar zadeva zaposlitve, prostih 

delovnih mest, podjetij,… Na trgu dela se srečujejo delodajalci na eni strani in osebe, katere 

iščejo zaposlitev. Trenutni trg dela je neenakomerno porazdeljen saj je na eni strani 120.000 

iskalcev zaposlitve in na drugi strani 800 prostih delovnih mest. Kar je katastrofalno. Ko 

zaključiš šolanje te ne navdajajo pozitivni občutki ampak velika skrb kako se na tem trgu dela 

izriniti nekam, da dobiš zaposlitev. Kar je skoraj nemogoče, če izpustimo nepotizem. Poleg 

tega je danes na našem trgu dela zelo priljubljeno tako imenovano študentsko delo, ki je po 

resnici povedano, obupno. Skratka trg dela je območje kjer se srečajo iskalci zaposlitve in 

delodajalci. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Obstaja razlika, če primerjamo mlade, ki iščejo zaposlitev in druge starostne skupine, ki imajo 

že zaposlitev. V tem primeru imajo mladi zelo težke pogoje, da bodo zaposlitev sploh dobili. 

Čakati morajo starejše skupine, da gredo v pokoj. Po drugi strani so mladi bolj prilagodljivi in 

imajo več energije. Spet pa na drugi strani najdemo starejšo populacijo, ki ima izkušnje. To je 

začaran proces. Odvisno je samo od delodajalca koga želi imeti v podjetju. Vsekakor pa je 

dejstvo, da mladi, ko zaključijo šolanje in vstopijo na trg dela nimajo popolnoma nič pravih 

delovnih izkušenj in so zaradi tega zelo omejeni pri iskanju pametne zaposlitve. Za kar pa 

menim, da je krivo šolstvo. Dandanes diplomira vsak in zato je na tem našem trgu dela 



 

 

ogromno število mladih zb »izobrazbo« in brez znanja in izkušenj. Ampak na trgu dela se vsi 

predstavimo kot diplomirani ne vem kaj. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Kot sem omenila so delovne izkušnje eden največjih problemov oziroma največji problem za 

nas mlade, ki vstopamo na trg delovne sile. Vsi zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe, 

diplomiraš pri 23 letih. Vsi zahtevajo izkušnje in to po 3 let na področju za katerega se 

zanimaš. Današnji trg dela ti teh izkušenj ne omogoča. Pri 20 letih, če študiraš in si skoraj 

brez denarja in seveda izkušenj, na samostojno pot ne moreš iti. Kje naj dobimo izkušnje? 

Skratka, ko končaš fakulteto te prime strah in groza kako naprej. Tudi, če želiš dobiti izkušnje 

pri 800 prostih delovnih mestih, ustavljenem razvoju gospodarstva, jih ne moreš pridobiti. Se 

podati na samostojno pot brez izkušenj ne gre. Se igraš s tistim denarjem, ki si ga dobil za 

delo preko študentskega servisa in to je približno 400 EUR na mesec. 

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Kot ste lahko že ugotovili ne vidim veliko možnosti še manj pa priložnosti. Vidim pa veliko 

tveganja. Priložnosti so lahko take, da greš delati nekam v drugo državo npr. Avstralijo, če 

želiš dobiti solidno plačo. Na slovenskem trgu bi lahko rekla, da je danes tako zasičen, da 

skoraj ni priložnosti. Tveganja so velika. Če ustanoviš svoje podjetje se takoj pojavi problem, 

kaj delati, kje dobiti denar za začetne in tekoče stroške,… Danes je za nas mlade izredno 

težko. In to študentski servisi izkoriščajo. Končno tudi delodajalci, saj zaposlujejo študente. 

Ampak končni krivec pa vemo kdo je, kdo postavi davke, ki jih mora plačati delodajalec za 

redno zaposlenega. 

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Mogoče bi bilo. Prvo je potrebno stabilizirati gospodarstvo. Tiste, ki ne poslujejo gospodarno 

in podobno, bi bilo potrebno kaznovati, da se ta začaran proces neha. S tem bi lahko določena 

podjetja obdržali in posledično bi imeli nekaj prostih delovnih mest. Drugo bi bilo potrebno 

na fakultete vključiti obvezno delovno prakso, da bi študent ko zaključi šolanje imel 

zahtevane izkušnje. Tretje bi bilo potrebno delati na mednarodnem področju. Se vključevati v 

mednarodni prostor, študente  izuriti v vsaj osnovnem zanju tujih jezikov, olajšati poslovanje 

med državami, iskati priložnosti za mednarodno sodelovanje, pomagati podjetnikom, ki se 



 

 

spustijo v mednarodni prostor,… Ampak vse se začne na začetku v šoli, gimnaziji in fakulteti. 

Če bi od tam ven prišli študentje z znanjem in izkušnjami bi bilo vse drugače. Ampak danes 

še tisti, ki imajo znanje gredo ven, v tujino. In naše gospodarstvo stagnira oziroma odmira. 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Trenutni položaj mladih na trgu dela je zelo težak. Tiste mlade osebe, ki želijo delati delajo 

samo preko študentskega servisa, razen seveda tistih, ki imajo bolj premožne stare, ki jim 

omogočijo neko poslovno pot ali pa jim vsaj finančno pomagajo pri samozaposlitvi. Skratka 

položaj je telo težak in prav nič bleščeč in niti za prihodnost ne kaže, da bo kaj boljše. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

Trenutne razmere so rezultati odločitev iz preteklosti. So rezultat tistih, ki so določili tak 

šolski sistem, da na koncu študenti nimajo strokovnih izkušenj,… So rezultati političnih 

odločitev, ki so sprejemali take zakone, da so lastniki podjetjih lahko poslovali tako kot so. So 

rezultat odločitev tistih, ki so določili take skoraj nemogoče pogoje za delodajalce, če želijo 

redno zaposliti določeno osebo. So rezultati tistih, ki so se odločili uveljaviti študentsko 

delo,…  

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Možnosti so zelo majhne. Tisti, ki mu danes uspe dobiti redno zaposlitev tudi, če samo za 600 

EUR je zelo srečen. Za pametno zaposlitev, ki naj bi jo dobil vsaj približno tvoji izobrazbi, so 

možnosti majhne. Danes moraš delati vse kar pač dobiš. Tudi, če je delo popolnoma v 

nasprotju s tvojo izobrazbo. Ena izmed možnosti je, da začneš prvo zaposlitev iskati v tujini. 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 



 

 

Pojem kariera mi pomeni določene lastne želje, ki bi jih rada dosegla pri svoji zaposlitvi 

oziroma v okviru svojega dela. Pomeni, kaj vse si pripravljen žrtvovati za določeno 

zaposlitev. Konec koncev tudi kakšno vrsto zaposlitve si želiš. Kariera pomeni, kej je tista 

meja v okviru zaposlitve, da lahko rečeš ok zdaj sem pa dosegel to stopnjo za katero sem se 

učil, delal, tudil, žrtvoval,… 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS? 

Trenutni razvoj kariere, vsaj v mojem primeru je tak, da ustanoviš svoje lastno podjetje. Če 

seveda dobiš nekje začetni kapital. V nasprotnem primeru ne vidim nobene možnosti za 

razvoj kariere. Vsa »lepa« državna delovna mesta bodo zasedena s pomočjo nepotizma. V 

privat podjetjih je danes malo težko ustvarjati kariero. Edini izhod je svoje lastno podjetje. 

Ampak to je zelo tvegano v današnjih časih. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Svojo kariero si predstavljam v podjetju, ki ima cilje in vizijo, da nekaj naredijo. Delovno 

okolje bi bilo fleksibilno, urniki prilagodljivi, veliko bi moralo biti samoiniciativnega dela, 

tudi timskega dela. Povezano bi moralo biti s komunikacijo in organizacijo. V podjetje bi 

prišla na nižje delovno mesto in na podlagi mojega truda in rezultata dela bi lahko imela 

možnost napredovati v tem podjetju. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Bolj črnogledo. Mislim, da nimam neke možnosti za bleščečo kariero, razen če mi ne pade z 

neka 500.000 EUR in odprem svoje podjetje. Ampak realno na tem trgu dela v RS ni velike 

prihodnosti. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Mislim, da najbolj. Vse se začne tukaj. Izobrazba, znanje so temelji. Če so temelji slabo 

narejeni oziroma so krhki in niso močni se čez toliko let vse zruši. Če bi imeli pravo znanje za 

stopiti na trg dela bi bilo drugače, kot je danes.  

- delovne izkušnje 



 

 

Drugi najpomembnejši dejavnik pri razvoju kariere. Izkušnje so tiste, ki te naučijo kako 

delati. Na njih se največ naučiš. Prvo moraš dobiti teoretična znanja iz določenega področja in 

nato takoj praktična znanja. Eno brez drugega ne gre. Pri razvoju kariere pa brez izkušenj ne 

prideš daleč. 

-  kraj bivanja 

Mislim, da kraj bivanja ni nek problem pri razvoju kariere. Seveda je bolj praktično, da živiš v 

mestu, ker imaš vse pri roki, ampak tudi če živiš tako kot jaz bolj ven iz mesta ni tak problem.  

- motivacijski dejavniki 

Motivacija je povezana s cilji. Kariera je seveda odvisna od tvoje motivacije oziroma kakšne 

cilje si si postavil. Na podlagi tvojih ciljev narediš kariero. Svoje cilje pa dosežeš z 

motivacijo. Eden od motivacijskih dejavnikov pa je tudi doseči zastavljen cilj. Motivacija 

nedvomno vpliva na razvoj kariere. 

- osebne lastnosti 

Osebne lastnosti so tudi pomembne pri razvoju kariere. Glede na svoje osebne lastnosti se 

tudi odločiš kakšno kariero bi rad imel.  

- trg dela. 

Sigurno vpliva. Vsaj, ko iščeš prvo zaposlitev ali pa vsaj delovne izkušnje.  Če je trg dela 

stabilen in gospodarstvo v razvoju lahko pričakuješ razvoj kariere, če si seveda tega želiš in 

temu primerno delaš.  Tak trg dela kot pa je danes lahko samo sanjaš o nekem razvoju kariere. 

Ker niti nimaš kje začeti ustvarjati kariero. 

  



 

 

Priloga 4: Intervju 2 

 

 

STAROST: 24      SPOL: Moški  

STOPNJA IZOBRAZBE: 5.stopnja    KRAJ BIVANJA: Medana 

STATUS: študent, študentsko delo 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela je izraz za poimenovanje odnosa med iskalci zaposlitve in delodajalci. Oboji iščejo 

možno rešitev, prav slednje pa je posledica povzročitve trgovanja z delom; trg dela torej.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Največji značilnosti sta največja prednost in slabost. Največja prednost je ta, da na dolgi rok 

je boljša možnost zaposlitve mladih. Na kratki rok, je bolje, da je delavec izkušen in starejši.  

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Navadno se mladi na trgu dela pojavijo brez delavnih izkušenj vezanih na njihovo stroko. 

Osnovna izkušnja in želja delodajalca je vsaj dobra koncentracija in marljivost. Navadno se jo 

pridobi z večletnimi delavnimi izkušnjami, saj le tako lahko rutinirano opravimo z vsakim 

projektom.  

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Najslabša stvar pri trenutnem stanju je pojav agencij in prisila v odprtje obrtniške dejavnosti. 

Tako si honorarno odvisen od delodajalca in si prisiljen v različne pogoje. Priložnost pa je ta, 

da se zaradi krize na delodajalčevi strani uporablja več »filtrov« pri iskanju zaposlenega. 

Tukaj odigrajo pomembno vlogo različna vrsta del v študentskih letih. Teh sem na srečo 

preizkusil že ogromno.  



 

 

 

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Načinov za izboljšanje stanja mladih na trgu dela je ogromno. Kupna moč mladih mislim, da 

niti ni tako slaba, težava je v tem, da imajo največji delež pri kupni moči elektronskih naprav 

(pc, mobilni tel.,…).Slednji ne pripomorejo k dvigu BDP v EU območju, saj navadno največji 

giganti prihajajo iz Azije. Posledica kupne moči teh izdelkov so študentske plače, zato EU 

proizvodov se ne kupuje (avtomobilska industrija, prehrana – povezano z ločenim 

gospodinjstvom…). Če bi mlade zaposlili za nedoločen čas bi se povečala možnost dviga EU 

proizvodov. Najboljšo rešitev vidim v tem, da šole sodelujejo s podjetji v večjih časovnih 

periodah praks. Praksa, mora trajati več časa. S časom pridobi delavec na kredibilnosti do 

delodajalca in obratno. Posledično se v primeru potrebe po kadru študenta zaposli. 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Mladi imajo premalo delovnih izkušenj. Delodajalci pa preveč sezonskih del. Redka so 

podjetja, ki načrtujejo dolgo v prihodnost oz. imajo posle zagotovljene za nekaj nadaljnjih let. 

Posledica tega so zaposlitve za določen čas, zaposlitve preko agencij ter odprtje obrtnih 

dejavnosti in posledično honorarno sodelovanje.  

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

Glede na dano situacijo procenta izobraženih ljudi, bi morala država preusmerjati subvencije, 

zakone itd. Torej če je v Sloveniji npr. ogromno kadra z elektro fakulteto, poskrbijo za elektro 

panogo. Nastalo je preveč »neuporabnega« kadra. Cilj fakultete je visok vpis in posledično 

zaslužek. Nihče ne definira koliko določenega kadra se potrebuje na določenem teritoriju. 

Govorim predvsem za splošne kadre (ekonomija, strojništvo, računalništvo, medicina, 

geologija). Morda zveni preveč radikalno, vendar v krizi so takšne stvari potrebne 

rehabilitacije.  



 

 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Možnosti so precej majhne. Potrebe po dobri privilegijih so vedno večje. Brez dobrih povezav 

se tudi z dobrimi referencami, težko najde službo. 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera predstavlja uresničevanje sanj, tistih, ki se ti pojavijo tik ob prihodu na trg dela.Seved

a, se cilji kasneje večkrat spremenijo, vendar neka “sredica” ostaja. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS? 

Težko je odgovoriti na vprašanje, saj analiza in realno stanje trga dela redko kdo pozna.Zaenk

rat sem še pozitivno naravnan, pustimo času čas. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Mislim, da podobno kot sedaj. Večjih sprememb ne bi bilo. Morda mi sedaj dela bolj zavest v

smislu: “imaš službo!”... 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Spet bom ponovil odgovor iz prešnjega vprašanje. Težko komentiram, analiza stanjagospodar

ske krize je mislim da premalo znana. Nihče točno ne ve kako naprej! 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Odskočna deska za začetek nabiranje izkušenj. 

- delovne izkušnje 

Zelo pomemben faktor, sploh pa na strokovnih kadrovskih mestih. 

-  kraj bivanja 



 

 

Precej udobni avtomobili so skoraj uničili ta faktor. Tudi avti so postalivarčnejši. V tujini je u

ra vožnje do službe “malo”. Pri nas se zelo malo ljudi vozi tako daleč v 

službo. 

- motivacijski dejavniki 

Če ni motivacije, a lahko govorimo o karieri? Mislim da potem tu sezgubijo vse povezave z b

esedo kariera. 

- osebne lastnosti 

Osebnostne lastnosti so seveda pomemben faktor, le pri diplomatskih vrstah služb. Drugod m

enim, da znanje in izkušnje pretehtata to vrednoto. 

- trg dela. 

Trg dela je tukaj glavni faktor. Če tega ni, ni dela ... 

  



 

 

Priloga 5: Intervju 3 

 

 

STAROST: 27      SPOL: Moški 

STOPNJA IZOBRAZBE: 5. stopnja    KRAJ BIVANJA: Medana 

STATUS: študent, študentsko delo 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Ob besedi trg dela mi vedno pride na misel oglaševalna tabla na zavodu za zaposlovanje, kjer 

se oglašujejo prosta delovna mesta. Ta tabla mi predstavlja tržnico dela. Delodajalci ponujajo 

delovna mesta in delojemalci pa »kupujejo« delovna mesta.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Mladim je po mojem malo težje dobit prvo zaposlitev, ker nimajo delavnih izkušenj. Tako so 

delodajalci malo skeptični in jih težje vzamejo v službo, saj menijo, da nimajo delavnih 

navad. Ko pa enkrat dobiš službo je verjetno naprej lažje iskat, saj imaš neko oporo, da si že 

nekje prej delal. Ni pa toliko pomembno v kateri stroki si bil zaposlen, saj te imajo za 

resnejšega kandidata, če si že bil prej zaposlen. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Kot sem že rekel, delavne izkušnje po mojem mnenju predstavljajo kar velik problem, sploh 

pri prvi zaposlitvi. Vsi delodajalci želijo mlade kandidate, z veliko delovnimi izkušnjami. 

Zaradi tega je tudi težko dobit prvo zaposlitev, če vsi zahtevajo delavne izkušnje. Tako to 

hitro postane začaran krog. Seveda imamo pa pri nas tudi študentsko delo, katerega velja 

omeniti pri iskanju kakršne koli zaposlitve, saj lahko tudi po temu delodajalec lahko sklepa,da 

si pridobil izkušnje, ali pa mu vsaj lahko predstaviš tvoje dosedanje uspehe . 



 

 

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Vsekakor je trenutni trg dela omejen. To pa ni nujno slabo, saj je ravno v tem priložnost, da če 

smo malo kreativni dobimo nove priložnosti. Recimo, če smo brez zaposlitve je to dobra 

priložnost, da se lahko prekvalificiramo za kak drug poklic, kateri nam bo morda bol ustrezal, 

ali pa poizkusimo celo z lastnim podjetjem… to pa zato, ker smo prisiljeni v iskanju 

zaposlitve in je zaposlitev težko dobit se je treba pač znajti.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Sigurno bi se dalo marsikaj spremeniti na tem področju, vendar te spremembe bi morali 

veljati že od prej, sedaj ko je »kriza« in je veliko odpuščanj, stečajev… je še toliko težje za 

vse priti do kakršne koli zaposlitve. Tako na primer vidimo ljudi z visokimi izobrazbami, ki 

delajo na primer v tovarni za minimalno plačo. Res pa je, da je vedno več prebivalstva, ki ima 

visoko izobrazbo in tako je ta del trga dela zelo natrpan. Mislim, da bi morali nekoliko 

spremeniti način z študentskim delom. Ne zdi se mi prav, da iščejo študente, ki bi bili 

pripravljeni vsak dan delati 8 urni delavnik in zraven hoditi še v šolo, ali da na študentskih 

servisih iščejo študenta, ki bi opravljal delo recimo arhitekta… študentsko delo, bi moralo biti 

drugače postavljeno. Kot študent bi lahko opravljal recimo nezahtevna dela, ali pa bi te po 

določenem času delodajalec moral zaposliti.  

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Mislim, da se določeni mladi veliko več odločajo za poti podjetnikov v današnjih časih. Za to 

je seveda treba določena meja poguma, financ in iznajdljivosti, če teh »lastnosti« nimamo je 

sam trg dela danes zelo ozek. Tako se mladi pač primejo vsakega prostega dela, samo da se 

nekaj zasluži. Težko je danes namreč da bi mlad študent po zaključku šole, takoj dobil 

zaposlitev za katero se je šolal. Tako se po končanem študiju, pač prime vsakega prostega 

delavnega mesta, v upanju, da bo čez čas napredoval ali da si bo našel drugo ustreznejšo 

zaposlitev.  

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 



 

 

Trenutno je še vedno »aktualna« vsesplošna kriza. Pa pustimo zdaj zakaj in kako je prišlo do 

tega, saj to ni bistveno pri tem vprašanju. Problem pa je, da je zelo težko v današnjih časih 

dobit zaposlitev. In to ne samo za mlade, temveč za vse iskalce dela. Trg dela je dandanes 

zelo natrpan zaradi odpuščanj in zaprtih tovarn oz. zaprtja podjetij. Trg dela je majhen, 

iskalcev zaposlitve oz. nezaposlenih pa vedno več. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Tukaj je odvisno od vsakega posameznika. Odvisno je kakšno delo je pripravljen sprejet in v 

kakšni stroki je izobražen. Recimo na določenih sektorjih še vedno primanjkuje zaposlenih, v 

drugih jih je pa veliko preveč… vedno več mladih se zadnje čase tudi odpravlja na delo v 

tujino. V Brdih jih veliko dela v sosednji Italiji. Ne da je tam trg dela veliko boljši kot pri nas, 

a so vsaj minimalne plače nekoliko višje od naših in je vsaj z denarnega vidika bolje. Glede 

prve zaposlitve je pa kot sem že povedal za mlade zelo težko. Saj brez delavnih izkušenj zelo 

težko pridemo do prve zaposlitve. Vsi delodajalci bi radi vidijo,da imajo kandidati delavne 

izkušnje, kako pa si lahko dobimo delavne izkušnje, če te zaradi pomanjkanja le teh ne 

vzamejo v službo. In spet smo pri začaranem krogu delavnih izkušenj.   

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Pod pojmom kariera si predstavljam izpolnjevanje življenjskih ciljev na področju poklica. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS?  

Moja kariera glede na mojo izobrazbo, dvomim, da bi bila veliko drugačna. Študiram namreč 

fotografijo, iz katere je težko ustvariti neko kariero. Ne samo zaradi razmer na trgu dela, 

vendar zaradi velike dostopnosti fotoaparatov. Dan danes ima že vsak fotoaparat in vsak z 

fotoaparatom se že ima za fotografa, za to je delo fotografov večkrat podcenjeno. Kot je 

nekoč dejala profesorica fotografije ni vsak ki ima fotoaparat fotograf, tako kot ni vsak ki ima 

skalpel kirurg. Je pa res da v teh časih je še sigurno veliko težje, saj se špara na vsakem 

koraku in je tako še težje kaj zaslužiti… 



 

 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Če bi bile razmere ugodne bi bilo mogoče malo lažje. Lahko bi pri lokalnem časopisu na 

primer zaposlili še enega fotografa in če bi imel srečo bi lahko to bil jaz. Sedaj pa se tega 

povsod otepajo in zategujejo pas. Tako ne gledajo več veliko na kvaliteto, vendar samo kako 

bi kje čim več privarčevali. To ne velja samo v moji stroki, vendar skoraj na splošno. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Na trenutnih razmerah… treba bo pač dobiti neko zaposlitev, kakršna pač ta bo, in v tem času 

graditi na prepoznavnosti in kvaliteti počakati, da se odpre kakšno primerno delavno mesto v 

moji stroki.  

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje  

To seveda vpliva do določene meje, saj si lahko v določeni stoki samouk, in imaš zelo dobre 

in kvalitetne izdelke. Seveda pa izobrazba tukaj doda še dodaten pečat, saj stranke oz. 

delodajalci bolj zaupajo nekomu, ki ima strokovni naziv, kot pa »laiku« 

- delovne izkušnje 

Delavne izkušnje predstavljajo problem pri prvih zaposlitvah. Ko pa enkrat prebijemo led 

postane to lažje. Ko enkrat osvojimo delavne izkušnje in delavne veščine je veliko lažje. 

-  kraj bivanja 

Bivanje je lahko tudi velik dejavnik pri razvoju kariere. Saj če smo iz nekoliko odročnejših 

krajev, bomo seveda v domačem okolju težko našli delavna mesta oz. stranke. K sreči pa 

Slovenija ni tako velika, in lahko dobimo zaposlitev malo izven domačega kraja.   

- motivacijski dejavniki 

Tudi motivacija je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj kariere. Človek, ki je brez 

motivacije le z težka opravlja delo. Če pa je bilo kako motiviran gre pa to lažje, saj delo 

opravlja z veseljem. 

- osebne lastnosti 



 

 

Osebne lastnosti so pomembne odvisno od vrste dela, ki ga opravljamo. Če na primer delamo 

z ljudmi, so pomembne naše osebne lastnosti, saj če nismo komunikativni in odprti, bomo to 

delo zelo z težka opravljali oz. ga bomo opravljali zelo nekvalitetno. 

- trg dela. 

Seveda je pomemben tudi trg dela. V končni fazi je trg dela ta, ki določa ali bomo sploh dobili 

zaposlitev, ali bomo nezaposleni. Oz. ali bomo dobili zaposlitev ki nam bo v veselje ali bomo 

opravljali delo samo da preživimo mesec. 

 

 

  



 

 

Priloga 6: Intervju 4 

 

 

STAROST: 24           SPOL: Ženski 

STOPNJA IZOBRAZBE:  5. stopnja               KRAJ BIVANJA: Plešivo 

STATUS: zaposlena za določen čas 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela je mesto, kjer iščemo prosta delavna mesta in možnosti za zaposlitev. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela?  

Največja razlika je v tem, da imajo mladi malo oziroma premalo delovnih izkušenj. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile?  

Delodajalci si želijo delavce z že nekaj let delovnih izkušenj, saj mladi predstavljajo 

delodajalcem večje tveganje za določanje delovnih navad. Nimajo delovne zgodovine po 

kateri bi lahko sklepali o njihovih delovnih navadah.  

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Razvoj moje kariere je zelo odvisen od trga dela,saj delam v vrtcu in je moja zaposlitev 

odvisna od števila otrok vpisanih v vrtec. Če starši zaradi krize nimajo zaposlitve in 

posledično ne morejo plačevati vrtca, posledično nimam službe. Tveganje je to da zaradi 

premalo vpisa otrok v vrtec izgubim službo. Priložnost pa je ta, da bi lahko ob izgubi 

zaposlitve ustanovita zasebni vrtec. To vidim tudi drugače kot veliko priložnost glede razvoja 

kariere.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče vas prosim, da navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen?  

V taki situaciji kot smo, stanja ni mogoče izboljšati. 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS?  

Mislim, da mladi vstopajo dokaj pozno na trg dela. Vse več mladih se dan danes izobražuje, 



 

 

zato mladi pozno zaključijo z študijem in tako tudi pozno vstopajo na trg dela. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS?  

Poglavitni vzrok vidim v tem,  da mladi želijo visoko stopnjo izobrazbe,delovnih mest pa ni 

dovolj. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Menim, da imajo mladi kar slabe, oz. malo možnosti za vstop na trg dela prav zaradi že prej 

omenjenih problemov. 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami?  

Posameznikova pot: izobraževanje, napredovanje, uspešnost. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS?  

Glede moje kariere ne morem reči, da so možnosti najboljše. Menim, da niso dobri časi, kar 

se razvoja kariere tiče. Razvoj kariere vidim edino v odprtju svojega zasebnega vrtca. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne?  

Če bi bile razmere ugodne bi bilo sigurno odprtih več možnosti za napredovanje v službi in na 

sami poti kariere. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela?  

Kot že povedano ne najbolje, trenutni časi res niso najboljši za razvoj kariere. 

13. Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

– izobrazba, znanje 

izobrazba in znanje veliko vlivajo na razvoj kariere. Glede na poklic, ki ga opravljam je zelo 

pomembna izobrazba. 

- delovne izkušnje 

Delovne izkušnje tudi vplivajo na razvoj kariere, saj dobimo tako prej zaposlitev, kot če bi bili 

brez delovnih izkušenj. 

- kraj bivanja 

Kraj bivanja eni, da nima tolikšnega vpliva na razvoj kariere, saj smo postali zelo mobilni in 



 

 

nam recimo pot do Ljubljane ne predstavlja več nobenih težav.  

- motivacijski dejavniki 

Motivacija je zelo pomembna pri razvoju kariere in v življenju. Brez motivacije ne moremo 

ničesar postoriti.  

- osebne lastnosti 

Odvisno je od naših lastnostih kako nas bodo na trgu dela sprejeli in kako se bomo znali na 

trgu dela predstaviti delodajalcu. 

- trg dela 

Trg dela je poglavitni dejavnik, ki vpliva na razvoj kariere. Glede na razmere na trgu dela je 

odvisno ali bomo sploh imeli službo ali ne in s tem ali bomo imeli možnost razvoja kariere ali 

ne.  



 

 

Priloga 7: Intervju 5 

 

 

STAROST: 23      SPOL: Ženski 

STOPNJA IZOBRAZBE: 4. stopnja    KRAJ BIVANJA: Vedrijan 

STATUS: brezposelna  

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela mi predstavlja število delovnih mest, glede na število prebivalcev.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Mladi so bolj iznajdljivi, aktivni, polni energije, vendar so pa brez delovnih izkušenj. V teh 

lastnostih se razlikujejo od drugih na trgu dela. To da so aktivni, polni energije je za mlade 

velik plus. Pomanjkanje delovnih izkušenj pa velik minus.  

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Delodajalec bo najprej sprejel nekoga, ki ima delovne izkušnje, zaradi tega je veliko mladih 

brezposelnih, ne glede na njihovo stopnjo izobrazbe.  

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Priložnost je ta, da si v teh časih lahko nekaj sam ustvariš če si seveda dovolj iznajdljiv in 

imaš ideje za posel, hkrati pa pri tem pa tvegaš propad in veliko denarja, če se ti slučajno kje 

zalomi, kar predstavlja veliko tveganje.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je to 

mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 



 

 

Da, stanje na trgu dela bi bilo mogoče izboljšati. To se ne bi zgodilo čez noč, potreben bi bil 

dolgotrajni postopek za izboljšanje trga dela za mlade. Lahko bi se na primer skrajšala 

delovna doba, da si se delovna mesta sprostila in mi imeli mladi več delovnih mest na 

razpolago, v šolah bi mogla biti obvezna praksa, da bi tako lahko mladi že skozi šolanje 

pridobili nekaj delovnih izkušenj.  

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Prostih delovnih mest je malo, delodajalci hočejo izkušnje, to je pa tudi razlog, da je veliko 

mladih brezposelnih. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

Veliko družin si ne more privoščiti dragega šolanja, zato imajo nizko stopnjo izobrazbe, ker 

končajo le poklicno šolo (tri letno šolo) ali srednjo šolo, delodajalci pa zahtevajo visoko 

stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje.  

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Če mladi nimajo delovnih izkušenj, visoke stopnje izobrazbe in poznanstva je zelo malo 

možnosti, da si takoj najdejo prvo zaposlitev.  

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Ko končaš šolo in si najdeš delo, kjer te zaposlijo za stalno, si si za moje pojme ustvaril 

kariero.  

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS?  



 

 

Možnosti za mene je malo, saj imam končano le tri letno poklicno šolo smer administrator in 

malo delovnih izkušenj, ki pa niso nič v vezi s smerjo administrator. Imam namreč samo 

izkušnje v gostinstvu in trgovstvu.  

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Z mojo stopnjo izobrazbe in končano šolo bi se zaposlila tam, kjer nudijo pisarniška dela. Iz 

tega pa bi potem lahko ustvarjala kariero.  

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Zelo težko, saj je malo prostih delovnih mest, le ta pa dobijo tisti, ki imajo poznanstva. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje  

Vplivajo, saj delodajalci hočejo visoko stopnjo izobrazbe. 

- delovne izkušnje 

Po mojem mnenju delovne izkušnje najbolj vplivajo na razvoj kariere, saj je težko sploh 

dobiti delo če nimaš delovnih izkušenj. 

-  kraj bivanja 

Vpliva na razvoj kariere le če se zelo oddaljen npr. Brda – Ljubljana- 

- motivacijski dejavniki 

Odvisno od tega kje se zaposliš. Če se zaposliš za tekočim trakom ali kot trgovka, veš da imaš 

malo možnosti za napredovanje. 

- osebne lastnosti 

Če si zastopnik firme, delovodja, poslovodja vplivajo na razvoj kariere tudi osebne lastnosti. 

Od njih je odvisno kako te bodo zaposleni in drugi »imeli radi«. 

- trg dela. 

Ker je malo prostih delovnih mest, imaš malo možnosti za razvoj kariere in da bi si našel 

službo, ki te veseli in pri tem lahko napredoval.  



 

 

Priloga 8: Intervju 6 

 

 

STAROST: 29      SPOL: Moški  

STOPNJA IZOBRAZBE: VII. stopnja   KRAJ BIVANJA: Dobrovo 

STATUS: Zaposlen 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami?  

Trg delaj je „prostor“, ker se srečujeta  ponudba delovnih mest  delodajalcev na eni strani in 

ponudba poklicev ljudi, ki iščejo delo oziroma zaposlitev. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Mladi imajo prednosti v tem, da so bolj prilagodljivi v delovnem procesu, so bolj vneti za 

delo. Se pa mladi velikokrat ne odločajo za zaposlitev, če jim zaposlitev ne prinaša željenega 

finančnega učinka. Pri mladih je značilnost še to, da so v času šolanja znanje pridobili na 

veliko kakovostnejši ravni, kot so je bili deležni predstavniki ostalih starostnih skupin. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

S strani delodajalca je vsekakor bolje, če zaposli osebo z predznanjem za določeno delovno 

mesto. Vendar mislim, da je teoretično zananje vnema in zanimanje  za delo pomembnejša kot 

same predhodne delovne izkušnje. 

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Sam delam v turizmu,  panogi, ki se v teh kriznih časih  glede na ostale gospodarske panoge 

sorazmeroma dobro zoperstavlja recesiji. Zato vidim veliko priložnosti za razvoj v bodoče. 

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je 

to mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Mislim, da bi bilo potrebno urediti zakonodajo v tej smeri, da se mladih ne bi izkoriščalo s 

prekomernim študentskim delom, na ta način mislim, da bi se trg dela zelo sprostil in bi 

veliko mladih prišlo do stalne zaposlitve. 

 

 

 



 

 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Stanje za mlade na trgu dela v RS je sorazmeroma slab. Dogaja se, da je zaradi slabe politike 

šolanja prišlo tega, da za nekatere poklice enostavno ni prostih delovnih mest in izobraženi 

mladi stagnirajo v brezposelnosti oziroma za kruhom odhajajo na delo v tujino. Po drugi 

strani pa za veliko delovnih mest manjka delovne sile in ker v Sloveniji ljudi s potrebno 

izobrazbo enostavno nimamo so se podjetja primorana posluževati delovne sile iz tujine. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

V napačni usmeritvi podjetij, ki so preveč usmerjena k takojšnjemu dobičku ni so pa razvojno 

usmerjena. Pri tem pa dodatno pomagajo slabe državne regulative in zgrešene razvojne 

smernice preko katerih bi podjetjem lahko država pomagala do boljše klime na trgu dela. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela? 

Danes, ob veliki stopnji nezaposlenosti v Slovenji, je mladim, ob „poplavi“ izkušene delovne 

sile na trgu dela, možnost za zaposlitev težka. 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Nabor vseh znanj, ki jih človek dobi skozi šolanje, študij, ipd., in izkušenj, ki jih pridobi 

kasneje med  delom. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS?  

Glede na stanje ostalih gospodarskih panog so možnosti za razvoj zadovoljive. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Mislim, da bi imel na izbiro več delovnih mest. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

 V takih časih, ko je ponudba delovnih mest zelo okrnjena je tudi razvoj kariere zelo 

otežkočen a vendar ne onemogočen. Menim, da se še vedno pojavljajo priložnosti za razvoj 

kariere a jih je veliko manj kot v obdobju gospodarske rasti v državi. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Zelo vplivajo, še posebej znanje. 



 

 

- delovne izkušnje         

Delovne izkušnje nam nenehno izoblikujejo našo kariero. 

-  kraj bivanja                

Danes logistika ni več problem, živimo v „globalni vasi“. 

- motivacijski dejavniki       

Dobro motiviran delavec je veliko bolj uspešen v delovnem procesu, in tako lahko karierno 

zelo napreduje. 

- osebne lastnosti           

 Mislim, da osebnostne lastnosti vplivajo na naš vsakdan in zato karierno še toliko bolj pridejo 

do izraza. 

- trg dela 

Ugodne razmere na trgu dela nam omogočajo večjo izbiro za razvoj kariere menim pa da ne 

naj kakovostnejše.   

  



 

 

Priloga 9: intervju 7 

 

 

STAROST: 29      SPOL: Ženski 

STOPNJA IZOBRAZBE: V. stopnja   KRAJ BIVANJA: Neblo 

STATUS: Zaposlena 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami?  

Pod pojmom »trg dela« si predstavljam povezavo med ponudnikom dela in iskalcem le-tega. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Mladi sedaj obvladajo razne tehnološke pripomočke, ki jih starejše generacije niso vešče.  

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Delovne izkušnje želijo skoraj da vsi delodajalci, na drugi strani pa si želijo mlade kadre. Ne 

vem od kje naj mladi pridobijo te izkušnje če jih pa nihče noče zaposliti. 

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Že šest let sem pri istem podjetju, od tega pet let s pogodbo za nedoločen čas in zaradi tega ne 

sledim preveč trenutnemu stanju na trgu dela. Mislim pa, da stanje ni preveč rožnato. 

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je 

to mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Mogoče bi bilo, če bi se ustvarilo nova delovna mesta oz. če bi se znižalo starostno mejo za 

upokojitev.  

 

 



 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Mladi trenutno leta in leta študirajo, saj imajo več možnosti, da bi delali kot študente kot pa 

da bi dobili redno zaposlitev. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

Preveč starejših generacij zaseda mesta, na katerih bi morali bit mladi izobraženi ljudje. 

Starejše generacije bi se lahko tako prej upokojile in izkoristile še kaj njihovega življenja. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela? 

Trenutno verjetno bolj malo. Tudi če bi npr. postali samostojni podjetniki bi si morali izmisliti 

storitev, ki je ni prav na vsakem koraku vendar takšnih ni veliko. 

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera zame predstavlja rast na delavnem mestu. Začneš spodaj in se trudiš, da bi napredoval 

na osnovi timskega dela, izobraževanj in tudi osebne rasti. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS?  

Napredovanje v tem trenutku je možno le, če se delodajalcu resnično pokaže predanost, trud 

in želja po osebnem uspehu, ter želja, da je tudi podjetje uspešno. Če se na delo hodi samo 

zato, da se odela 8 ur in potem nasvidenje, je po mojem nemogoče, da bi bili uspešni. 

Potrebno je dodati nekaj svojega, nekaj osebnega. Če jaz delam dobro, z dobro voljo, to vidi 

npr. kupec, ki se počuti v redu, varnega in zato se npr. raje obrne na to podjetje kot pa na tisto, 

kjer so delavci slabe volje. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 



 

 

Isto kot sedaj saj sem trenutno aktivna na precej področjih in moram reči, da so razmere za 

mojo osebno rast zelo in posledično za rast kariere ugodne in pozitivne. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Kot sem že povedala pri prejšnjem vprašanju vidim razvoj kariere pozitivno. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Pomembna osnova za delo, pomembna je tudi želja po učenju, ki se praktično nikoli ne neha 

- delovne izkušnje  

Relativne, saj obstajajo delodajalci, ki se želijo zaposlene, ki jih lahko oblikujejo po lastnih 

potrebi, vendar je to le v redkih primerih. Če se zna te izkušnje porabiti za rast samega sebe in 

podjetja je to idealno 

-  kraj bivanja      

Če lahko delodajalec zaposli nekoga, ki živi v bližini delavnega mesta, bo prav gotovo izbral 

takšnega, da lahko privarčuje na stroških 

- motivacijski dejavniki   

Motivacija tudi zelo vpliva na razvoj kariere.  

- osebne lastnosti         

Zelo pomembne, če človek ni družaben, komunikativen, ustvarjalen po mojem mnenju ni 

zanimiv za precejšen del delavnih mest 

- trg dela 

Več kot znamo, bolj kot smo odprti, več možnosti imamo za napredovanje in za to, da 

postanemo zanimivi za delodajalce na tržišču. Trg dela nas za to ovira kolikor mu mi 

dovolimo da nas ovira. 

  



 

 

Priloga 10: Intervju 8 

 

STAROST: 23       SPOL: Ženski 

STOPNJA IZOBRAZBE: 5. stopnja              KRAJ BIVANJA: Dobrovo 

STATUS: študentka, študentsko delo 

 

TRG DELA 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo delodajalci in delavci - delodajalci kot iskalci 

delavne sile in delavci kot ponudniki svoje delavne sile in iskalci dohodkov.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo od drugih starostnih skupin 

na trgu dela? 

Po mojem mnenju so mladi najbolj koristni ponudniki delavne sile. Kljub neizkušenosti imajo 

zagotovo največ zagona in idej, hkrati pa tudi energije in prepričana sem, da lahko kot 

ponudniki delavne sile največ ponudijo.  

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za mlade, ki prvič vstopajo na trg 

delovne sile? 

Zahtevane delavne izkušnje so ogromen, v nekaterih primerih pa celo nepremostljiv problem, 

ki brez dvoma ovirajo mlade iskalce zaposlitve. Mlad iskalec zaposlitve pa poleg tega skoraj 

nima možnosti, da izkušnje nabere.   

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Trenutna situacija na trgu dela je na splošno zelo zaskrbljujoča. Nekih možnosti skoraj ne 

vidim, obstaja pa velika verjetnost, da bom iskala delo, ki ne bo s področja moje izobrazbe.  

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu dela mladih? Če menite, da je 

to mogoče vas prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Prepričana sem, da bi se stanje dalo izboljšati. Najprej bi se moralo dati mladim možnost in 

priložnost, da se izkažejo. Ukiniti bi bilo potrebno neplačano delo mladih, saj je volonterstvo 

z vidika življenja nesmiselno in izkoriščajoče. Mlademu iskalcu zaposlitve, ki ima v življenju 

enake cilje kot jaz zagotovo ni cilj več kot dve leti delati za nič, saj to ni nikakršen temelj za 

oblikovanje mladih družin.   

 

 



 

 

BREZPOSELNOST MLADIH NA TRGU DELA 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v RS? 

Menim, da smo mladi nekako izgubljeni, da niti sami ne vemo, kaj nas čaka. Oklepamo se 

študentskega dela, saj je edino, ki nam omogoča dostojno življenje in pot v samostojnost - na 

žalost. Četudi to ni rešitev, je v danem trenutku žal edina možnost za večino.  

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju brezposelnosti mladih na trgu 

dela v RS? 

Trenutne razmere so vsekakor posledica splošne gospodarske krize - a menim, da so se 

reševanja lotili napačno.  

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo mladi, glede na trenutne razmere 

na trgu dela?  

Razen nekaj izjem, ki že kot prvo zaposlitev dobijo delo s področja svoje izobrazbe, sta 

možnosti dve - ali sprejeti delo, ki ni s področja pridobljene izobrazbe ali pa opravljati 

volontersko delo.  

 

KARIERA 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera je pot, ki se začne z zaključeno izobrazbo in preko mnogo izkušenj preraste v 

zakladnico strokovnosti.   

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje kariere glede na trenutno stanje 

na trgu dela v RS? 

Zelo verjetno se bo moja kariera začela na nekem drugem področju in ne na področju moje 

izobrazbe - kljub temu optimistično gledam naprej in upam, da bom nekoč opravljala delo, ki 

me res veseli.  

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere na trgu dela ugodne? 

Če bi bile razmere ugodne ali celo idealne, sem prepričana, da bi se moja kariera začela 

oblikovati dokaj hitro in bi zato bila veliko uspešnejša. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih razmere na trgu dela? 

Glede na trenutne razmere na trgu dela se bo moja kariera začela razvijati nekoliko pozneje, a 

upam da bom ne glede na to dosegla svoj cilj. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na razvoj kariere? 



 

 

- izobrazba, znanje 

Temelj in predpogoj za nadaljnji razvoj. 

- delovne izkušnje  

'srčika' celotne kariere, več kot jih je, več znanja imaš in zato tudi uspešnejšo kariero. 

-  kraj bivanja  

V  nekaterih primerih je lahko velika ovira, na splošno pa mislim da nima večjega pomena. 

- motivacijski dejavniki  

So 'motor' vsakega človeka, ki te vedno znova vlečejo naprej - k novim izzivom in novemu 

znanju 

- osebne lastnosti  

Odvisno od področja dela, a so lahko dejavnik, ki ti pomagajo ali pa te ovirajo.  

- trg dela  

Prostor, ki ti ponuja možnost, da izoblikuješ kariero.  

  



 

 

Priloga 11: Transkript prvega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Pojem trg dela mi pomeni vizualno območje, ki zajema vse 

kar zadeva zaposlitve, prostih delovnih mest, podjetij,…Na 

trgu dela se srečujejo delodajalci na eni strani in osebe, 

katere iščejo zaposlitev.Trenutni trg dela je neenakomerno 

porazdeljen saj je na eni strani 120.000 iskalcev zaposlitve in 

na drugi strani 800 prostih delovnih mest. Kar je 

katastrofalno.Ko zaključiš šolanje te ne navdajajo pozitivni 

občutki ampak velika skrb kako se na tem trgu dela izriniti 

nekam, da dobiš zaposlitev. Kar je skoraj nemogoče, če 

izpustimo nepotizem. Poleg tega je danes na našem trgu dela 

zelo priljubljeno tako imenovano študentsko delo, ki je po 

resnici povedano, obupno. Skratka trg dela je območje kjer 

se srečajo iskalci zaposlitve in delodajalci. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi 

razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Obstaja razlika, če primerjamo mlade, ki iščejo zaposlitev in 

druge starostne skupine, ki imajo že zaposlitev. V tem 

primeru imajo mladi zelo težke pogoje, da bodo zaposlitev 

sploh dobili. Čakati morajo starejše skupine, da gredo v 

pokoj. Po drugi strani so mladi bolj prilagodljivi in imajo več 

energije. Spet pa na drugi strani najdemo starejšo populacijo, 

ki ima izkušnje. To je začaran proces. Odvisno je samo od 

delodajalca koga želi imeti v podjetju. Vsekakor pa je 

dejstvo, da mladi, ko zaključijo šolanje in vstopijo na trg dela 

nimajo popolnoma nič pravih delovnih izkušenj in so zaradi 

tega zelo omejeni pri iskanju pametne zaposlitve. Za kar pa 

menim, da je krivo šolstvo. Dandanes diplomira vsak in zato 

je na tem našem trgu dela ogromno število mladih z 

»izobrazbo« in brez znanja in izkušenj. Ampak na trgu dela 
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se vsi predstavimo kot diplomirani ne vem kaj. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Kot sem omenila so delovne izkušnje eden največjih 

problemov oziroma največji problem za nas mlade, ki 

vstopamo na trg delovne sile. Vsi zahtevajo določeno stopnjo 

izobrazbe, diplomiraš pri 23 letih. Vsi zahtevajo izkušnje in 

to po 3 let na področju za katerega se zanimaš. Današnji trg 

dela ti teh izkušenj ne omogoča. Pri 20 letih, če študiraš in si 

skoraj brez denarja in seveda izkušenj, na samostojno pot ne 

moreš iti. Kje naj dobimo izkušnje? Skratka, ko končaš 

fakulteto te prime strah in groza kako naprej. Tudi, če želiš 

dobiti izkušnje pri 800 prostih delovnih mestih, ustavljenem 

razvoju gospodarstva, jih ne moreš pridobiti. Se podati na 

samostojno pot brez izkušenj ne gre. Se igraš s tistim 

denarjem, ki si ga dobil za delo preko študentskega servisa in 

to je približno 400 EUR na mesec. 

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem 

trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Kot ste lahko že ugotovili ne vidim veliko možnosti še manj 

pa priložnosti. Vidim pa veliko tveganja. Priložnosti so lahko 

take, da greš delati nekam v drugo državo npr. Avstralijo, če 

želiš dobiti solidno plačo. Na slovenskem trgu bi lahko rekla, 

da je danes tako zasičen, da skoraj ni priložnosti. Tveganja 

so velika. Če ustanoviš svoje podjetje se takoj pojavi 

problem, kaj delati, kje dobiti denar za začetne in tekoče 

stroške,… Danes je za nas mlade izredno težko. In to 

študentski servisi izkoriščajo. Končno tudi delodajalci, saj 

zaposlujejo študente. Ampak končni krivec pa vemo kdo je, 

kdo postavi davke, ki jih mora plačati delodajalec za redno 

zaposlenega. 

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  
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navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Mogoče bi bilo. Prvo je potrebno stabilizirati gospodarstvo. 

Tiste, ki ne poslujejo gospodarno in podobno, bi bilo 

potrebno kaznovati, da se ta začaran proces neha. S tem bi 

lahko določena podjetja obdržali in posledično bi imeli nekaj 

prostih delovnih mest. Drugo bi bilo potrebno na fakultete 

vključiti obvezno delovno prakso, da bi študent ko zaključi 

šolanje imel zahtevane izkušnje. Tretje bi bilo potrebno 

delati na mednarodnem področju. Se vključevati v 

mednarodni prostor, študente  izuriti v vsaj osnovnem zanju 

tujih jezikov, olajšati poslovanje med državami, iskati 

priložnosti za mednarodno sodelovanje, pomagati 

podjetnikom, ki se spustijo v mednarodni prostor,… Ampak 

vse se začne na začetku v šoli, gimnaziji in fakulteti. Če bi 

od tam ven prišli študentje z znanjem in izkušnjami bi bilo 

vse drugače. Ampak danes še tisti, ki imajo znanje gredo 

ven, v tujino. In naše gospodarstvo stagnira oziroma odmira. 

 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Trenutni položaj mladih na trgu dela je zelo težak. Tiste 

mlade osebe, ki želijo delati delajo samo preko študentskega 

servisa, razen seveda tistih, ki imajo bolj premožne stare, ki 

jim omogočijo neko poslovno pot ali pa jim vsaj finančno 

pomagajo pri samozaposlitvi. Skratka položaj je zelo težak in 

prav nič bleščeč in niti za prihodnost ne kaže, da bo kaj 

boljše. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Trenutne razmere so rezultati odločitev iz preteklosti. So 

rezultat tistih, ki so določili tak šolski sistem, da na koncu 

študenti nimajo strokovnih izkušenj,… So rezultati političnih 

odločitev, ki so sprejemali take zakone, da so lastniki 
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podjetjih lahko poslovali tako kot so. So rezultat odločitev 

tistih, ki so določili take skoraj nemogoče pogoje za 

delodajalce, če želijo redno zaposliti določeno osebo. So 

rezultati tistih, ki so se odločili uveljaviti študentsko delo,…  

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Možnosti so zelo majhne. Tisti, ki mu danes uspe dobiti 

redno zaposlitev tudi, če samo za 600 EUR je zelo srečen. Za 

pametno zaposlitev, ki naj bi jo dobil vsaj približno tvoji 

izobrazbi, so možnosti majhne. Danes moraš delati vse kar 

pač dobiš. Tudi, če je delo popolnoma v nasprotju s tvojo 

izobrazbo. Ena izmed možnosti je, da začneš prvo zaposlitev 

iskati v tujini. 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Pojem kariera mi pomeni določene lastne želje, ki bi jih rada 

dosegla pri svoji zaposlitvi oziroma v okviru svojega 

dela.Pomeni, kaj vse si pripravljen žrtvovati za določeno 

zaposlitev. Konec koncev tudi kakšno vrsto zaposlitve si 

želiš. Kariera pomeni, kej je tista meja v okviru zaposlitve, 

da lahko rečeš ok zdaj sem pa dosegel to stopnjo za katero 

sem se učil, delal, trudil, žrtvoval,… 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS? 

Trenutni razvoj kariere, vsaj v mojem primeru je tak, da 

ustanoviš svoje lastno podjetje. Če seveda dobiš nekje 

začetni kapital. V nasprotnem primeru ne vidim nobene 

možnosti za razvoj kariere. Vsa »lepa« državna delovna 

mesta bodo zasedena s pomočjo nepotizma. V privat 

podjetjih je danes malo težko ustvarjati kariero. Edini izhod 

je svoje lastno podjetje. Ampak to je zelo tvegano v 

današnjih časih. 
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11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Svojo kariero si predstavljam v podjetju, ki ima cilje in 

vizijo, da nekaj naredijo. Delovno okolje bi bilo fleksibilno, 

urniki prilagodljivi, veliko bi moralo biti samoiniciativnega 

dela, tudi timskega dela. Povezano bi moralo biti s 

komunikacijo in organizacijo. V podjetje bi prišla na nižje 

delovno mesto in na podlagi mojega truda in rezultata dela bi 

lahko imela možnost napredovati v tem podjetju. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

Bolj črnogledo. Mislim, da nimam neke možnosti za bleščečo 

kariero, razen če mi ne pade z neka 500.000 EUR in odprem 

svoje podjetje. Ampak realno na tem trgu dela v RS ni velike 

prihodnosti. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, 

na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Mislim, da najbolj. Vse se začne tukaj. Izobrazba, znanje so 

temelji. Če so temelji slabo narejeni oziroma so krhki in niso 

močni se čez toliko let vse zruši. Če bi imeli pravo znanje za 

stopiti na trg dela bi bilo drugače, kot je danes. 

- delovne izkušnje 

Drugi najpomembnejši dejavnik pri razvoju kariere. Izkušnje 

so tiste, ki te naučijo kako delati. Na njih se največ naučiš. 

Prvo moraš dobiti teoretična znanja iz določenega področja 

in nato takoj praktična znanja. Eno brez drugega ne gre. Pri 

razvoju kariere pa brez izkušenj ne prideš daleč. 

-  kraj bivanja 

Mislim, da kraj bivanja ni nek problem pri razvoju 

kariere.Seveda je bolj praktično, da živiš v mestu, ker imaš 

vse pri roki, ampak tudi če živiš tako kot jaz bolj ven iz 

mesta ni tak problem.  

- motivacijski dejavniki 

Motivacija je povezana s cilji. Kariera je seveda odvisna od 

tvoje motivacije oziroma kakšne cilje si si postavil. Na 
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podlagi tvojih ciljev narediš kariero. Svoje cilje pa dosežeš z 

motivacijo. Eden od motivacijskih dejavnikov pa je tudi 

doseči zastavljen cilj. Motivacija nedvomno vpliva na razvoj 

kariere. 

- osebne lastnosti 

Osebne lastnosti so tudi pomembne pri razvoju kariere. 

Glede na svoje osebne lastnosti se tudi odločiš kakšno 

kariero bi rad imel. 

- trg dela. 

Sigurno vpliva. Vsaj, ko iščeš prvo zaposlitev ali pa vsaj 

delovne izkušnje.Če je trg dela stabilen in gospodarstvo v 

razvoju lahko pričakuješ razvoj kariere, če si seveda tega 

želiš in temu primerno delaš.  Tak trg dela kot pa je danes 

lahko samo sanjaš o nekem razvoju kariere. Ker niti nimaš 

kje začeti ustvarjati kariero. 
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Priloga 12: Transkript drugega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela je izraz za poimenovanje odnosa med iskalci 

zaposlitve in delodajalci. Oboji iščejo možno rešitev, prav 

slednje pa je posledica povzročitve trgovanja z delom; trg 

dela torej.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi 

razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Največji značilnosti sta največja prednost in slabost.Največja 

prednost je ta, da na dolgi rok je boljša možnost zaposlitve 

mladih. Na kratki rok, je bolje, da je delavec izkušen in 

starejši. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Navadno se mladi na trgu dela pojavijo brez delavnih 

izkušenj vezanih na njihovo stroko.Osnovna izkušnja in želja 

delodajalca je vsaj dobra koncentracija in marljivost. 

Navadno se jo pridobi z večletnimi delavnimi izkušnjami, saj 

le tako lahko rutinirano opravimo z vsakim projektom. 

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem 

trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Najslabša stvar pri trenutnem stanju je pojav agencij in 

prisila v odprtje obrtniške dejavnosti. Tako si honorarno 

odvisen od delodajalca in si prisiljen v različne pogoje. 

Priložnost pa je ta, da se zaradi krize na delodajalčevi strani 

uporablja več »filtrov« pri iskanju zaposlenega. Tukaj 

odigrajo pomembno vlogo različna vrsta del v študentskih 

letih. Teh sem na srečo preizkusil že ogromno.  

 

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  
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navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Načinov za izboljšanje stanja mladih na trgu dela je 

ogromno.Kupna moč mladih mislim, da niti ni tako slaba, 

težava je v tem, da imajo največji delež pri kupni moči 

elektronskih naprav (pc, mobilni tel.,…). Slednji ne 

pripomorejo k dvigu BDP v EU območju, saj navadno 

največji giganti prihajajo iz Azije. Posledica kupne moči teh 

izdelkov so študentske plače, zato EU proizvodov se ne 

kupuje (avtomobilska industrija, prehrana – povezano z 

ločenim gospodinjstvom…). Če bi mlade zaposlili za 

nedoločen čas bi se povečala možnost dviga EU proizvodov. 

Najboljšo rešitev vidim v tem, da šole sodelujejo s podjetji v 

večjih časovnih periodah praks. Praksa, mora trajati več časa. 

S časom pridobi delavec na kredibilnosti do delodajalca in 

obratno. Posledično se v primeru potrebe po kadru študenta 

zaposli. 

 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Mladi imajo premalo delovnih izkušenj. Delodajalci pa 

preveč sezonskih del. Redka so podjetja, ki načrtujejo dolgo 

v prihodnost oz. imajo posle zagotovljene za nekaj nadaljnjih 

let. Posledica tega so zaposlitve za določen čas, zaposlitve 

preko agencij ter odprtje obrtnih dejavnosti in posledično 

honorarno sodelovanje. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Glede na dano situacijo procenta izobraženih ljudi, bi morala 

država preusmerjati subvencije, zakone itd. Torej če je v 

Sloveniji npr. ogromno kadra z elektro fakulteto, poskrbijo 

za elektro panogo. Nastalo je preveč »neuporabnega« kadra. 

Cilj fakultete je visok vpis in posledično zaslužek. Nihče ne 

definira koliko določenega kadra se potrebuje na določenem 

teritoriju. Govorim predvsem za splošne kadre (ekonomija, 

strojništvo, računalništvo, medicina, geologija). Morda zveni 
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preveč radikalno, vendar v krizi so takšne stvari potrebne 

rehabilitacije. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Možnosti so precej majhne. Potrebe po dobri privilegijah so 

vedno večje. Brez dobrih povezav se tudi z dobrimi 

referencami, težko najde službo. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera predstavlja uresničevanje sanj, tistih, ki se ti pojavijo 

tik ob prihodu na trg dela. Seveda, se cilji kasneje večkrat 

spremenijo, vendar neka “sredica” ostaja. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS? 

Težko je odgovoriti na vprašanje, saj analiza in realno stanje 

trga dela redko kdo pozna. Zaenkrat sem še pozitivno 

naravnan, pustimo času čas. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Mislim, da podobno kot sedaj. Večjih sprememb ne bi bilo. 

Morda mi sedaj dela bolj zavest v smislu: “imaš službo!”... 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

Spet bom ponovil odgovor iz prešnjega vprašanje. Težko 

komentiram, analiza stanja gospodarske krize je mislim da 

premalo znana. Nihče točno ne ve kako naprej! 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, 

na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Odskočna deska za začetek nabiranje izkušenj. 

- delovne izkušnje 

Zelo pomemben faktor, sploh pa na strokovnih kadrovskih 

mestih. 

-  kraj bivanja 

Precej udobni avtomobili so skoraj uničili ta faktor. Tudi avti 
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so postali varčnejši. V tujini je ura vožnje do službe “malo”. 

Pri nas se zelo malo ljudi vozi tako daleč v službo. 

- motivacijski dejavniki 

Če ni motivacije, a lahko govorimo o karieri? Mislim da 

potem tu se zgubijo vse povezave z besedo kariera. 

- osebne lastnosti 

Osebnostne lastnosti so seveda pomemben faktor, le pri 

diplomatskih vrstah  služb. Drugod menim, da znanje in 

izkušnje pretehtata to vrednoto. 

- trg dela 

Trg dela je tukaj glavni faktor. Če tega ni, ni dela ... 
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Priloga 13: Transkript tretjega intervjuja dani 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Ob besedi trg dela mi vedno pride na misel oglaševalna tabla 

na zavodu za zaposlovanje, kjer se oglašujejo prosta delovna 

mesta. Ta tabla mi predstavlja tržnico dela. Delodajalci 

ponujajo delovna mesta in delojemalci pa »kupujejo« 

delovna mesta.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi 

 

 

 

TRG DELA 

 

 



 

 

razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Mladim je po mojem malo težje dobit prvo zaposlitev, ker 

nimajo delavnih izkušenj. Tako so delodajalci malo skeptični 

in jih težje vzamejo v službo, saj menijo, da nimajo delavnih 

navad. Ko pa enkrat dobiš službo je verjetno naprej lažje 

iskat, saj imaš neko oporo, da si že nekje prej delal. Ni pa 

toliko pomembno v kateri stroki si bil zaposlen, saj te imajo 

za resnejšega kandidata, če si že bil prej zaposlen. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Kot sem že rekel, delavne izkušnje po mojem mnenju 

predstavljajo kar velik problem, sploh pri prvi zaposlitvi. Vsi 

delodajalci želijo mlade kandidate, z veliko delovnimi 

izkušnjami. Zaradi tega je tudi težko dobit prvo zaposlitev, 

če vsi zahtevajo delavne izkušnje. Tako to hitro postane 

začaran krog. Seveda imamo pa pri nas tudi študentsko delo, 

katerega velja omeniti pri iskanju kakršne koli zaposlitve, saj 

lahko tudi po temu delodajalec lahko sklepa,da si pridobil 

izkušnje, ali pa mu vsaj lahko predstaviš tvoje dosedanje 

uspehe . 

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem 

trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Vsekakor je trenutni trg dela omejen. To pa ni nujno slabo, 

saj je ravno v tem priložnost, da če smo malo kreativni 

dobimo nove priložnosti. Recimo, če smo brez zaposlitve je 

to dobra priložnost, da se lahko prekvalificiramo za kak drug 

poklic, kateri nam bo morda bol ustrezal, ali pa poizkusimo 

celo z lastnim podjetjem… to pa zato, ker smo prisiljeni v 

iskanju zaposlitve in je zaposlitev težko dobit se je treba pač 

znajti.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  

navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Sigurno bi se dalo marsikaj spremeniti na tem področju, 

vendar te spremembe bi morali veljati že od prej, sedaj ko je 

»kriza« in je veliko odpuščanj, stečajev… je še toliko težje 
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za vse priti do kakršne koli zaposlitve.Tako na primer vidimo 

ljudi z visokimi izobrazbami, ki delajo na primer v tovarni za 

minimalno plačo. Res pa je, da je vedno več prebivalstva, ki 

ima visoko izobrazbo in tako je ta del trga dela zelo natrpan. 

Mislim, da bi morali nekoliko spremeniti način s študentskim 

delom. Ne zdi se mi prav, da iščejo študente, ki bi bili 

pripravljeni vsak dan delati 8 urni delavnik in zraven hoditi 

še v šolo, ali da na študentskih servisih iščejo študenta, ki bi 

opravljal delo recimo arhitekta… študentsko delo, bi moralo 

biti drugače postavljeno. Kot študent bi lahko opravljal 

recimo nezahtevna dela, ali pa bi te po določenem času 

delodajalec moral zaposliti.  

 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Mislim, da se določeni mladi veliko več odločajo za poti 

podjetnikov v današnjih časih. Za to je seveda treba določena 

meja poguma, financ in iznajdljivosti, če teh »lastnosti« 

nimamo je sam trg dela danes zelo ozek. Tako se mladi pač 

primejo vsakega prostega dela, samo da se nekaj zasluži. 

Težko je danes namreč da bi mlad študent po zaključku šole, 

takoj dobil zaposlitev za katero se je šolal. Tako se po 

končanem študiju, pač prime vsakega prostega delavnega 

mesta, v upanju, da bo čez čas napredoval ali da si bo našel 

drugo ustreznejšo zaposlitev. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Trenutno je še vedno »aktualna« vsesplošna kriza. Pa 

pustimo zdaj zakaj in kako je prišlo do tega, saj to ni 

bistveno pri tem vprašanju. Problem pa je, da je zelo težko v 

današnjih časih dobit zaposlitev. In to ne samo za mlade, 

temveč za vse iskalce dela. Trg dela je dandanes zelo natrpan 

zaradi odpuščanj in zaprtih tovarn oz. zaprtja podjetij. Trg 

dela je majhen, iskalcev zaposlitve oz. nezaposlenih pa 

vedno več. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 
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mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Tukaj je odvisno od vsakega posameznika. Odvisno je 

kakšno delo je pripravljen sprejet in v kakšni stroki je 

izobražen. Recimo na določenih sektorjih še vedno 

primanjkuje zaposlenih, v drugih jih je pa veliko preveč… 

vedno več mladih se zadnje čase tudi odpravlja na delo v 

tujino. V Brdih jih veliko dela v sosednji Italiji. Ne da je tam 

trg dela veliko boljši kot pri nas, a so vsaj minimalne plače 

nekoliko višje od naših in je vsaj z denarnega vidika bolje. 

Glede prve zaposlitve je pa kot sem že povedal za mlade zelo 

težko. Saj brez delavnih izkušenj zelo težko pridemo do prve 

zaposlitve. Vsi delodajalci bi radi vidijo,da imajo kandidati 

delavne izkušnje, kako pa si lahko dobimo delavne izkušnje, 

če te zaradi pomanjkanja le teh ne vzamejo v službo. In spet 

smo pri začaranem krogu delavnih izkušenj.   

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Pod pojmom kariera si predstavljam izpolnjevanje 

življenjskih ciljev na področju poklica. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS?  

Moja kariera glede na mojo izobrazbo, dvomim, da bi bila 

veliko drugačna. Študiram namreč fotografijo, iz katere je 

težko ustvariti neko kariero. Ne samo zaradi razmer na trgu 

dela, vendar zaradi velike dostopnosti fotoaparatov. Dan 

danes ima že vsak fotoaparat in vsak z fotoaparatom se že 

ima za fotografa, za to je delo fotografov večkrat 

podcenjeno. Kot je nekoč dejala profesorica fotografije ni 

vsak ki ima fotoaparat fotograf, tako kot ni vsak ki ima 

skalpel kirurg. Je pa res da v teh časih je še sigurno veliko 

težje, saj se špara na vsakem koraku in je tako še težje kaj 

zaslužiti… 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Če bi bile razmere ugodne bi bilo mogoče malo lažje. Lahko 
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bi pri lokalnem časopisu na primer zaposlili še enega 

fotografa in če bi imel srečo bi lahko to bil jaz. Sedaj pa se 

tega povsod otepajo in zategujejo pas. Tako ne gledajo več 

veliko na kvaliteto, vendar samo kako bi kje čim več 

privarčevali. To ne velja samo v moji stroki, vendar skoraj na 

splošno. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

Na trenutnih razmerah… treba bo pač dobiti neko zaposlitev, 

kakršna pač ta bo, in v tem času graditi na prepoznavnosti in 

kvaliteti počakati, da se odpre kakšno primerno delavno 

mesto v moji stroki.  

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, 

na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje  

To seveda vpliva do določene meje, saj si lahko v določeni 

stoki samouk, in imaš zelo dobre in kvalitetne izdelke. 

Seveda pa izobrazba tukaj doda še dodaten pečat, saj stranke 

oz. delodajalci bolj zaupajo nekomu, ki ima strokovni naziv, 

kot pa »laiku« 

- delovne izkušnje 

Delavne izkušnje predstavljajo problem pri prvih 

zaposlitvah. Ko pa enkrat prebijemo led postane to lažje. Ko 

enkrat osvojimo delavne izkušnje in delavne veščine je 

veliko lažje. 

-  kraj bivanja 

Bivanje je lahko tudi velik dejavnik pri razvoju kariere. Saj 

če smo iz nekoliko odročnejših krajev, bomo seveda v 

domačem okolju težko našli delavna mesta oz. stranke. K 

sreči pa Slovenija ni tako velika, in lahko dobimo zaposlitev 

malo izven domačega kraja. 

- motivacijski dejavniki 

Tudi motivacija je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 

razvoj kariere. Človek, ki je brez motivacije le z težka 

opravlja delo. Če pa je bilo kako motiviran gre pa to lažje, 

saj delo opravlja z veseljem. 
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- osebne lastnosti 

Osebne lastnosti so pomembne odvisno od vrste dela, ki ga 

opravljamo. Če na primer delamo z ljudmi, so pomembne 

naše osebne lastnosti, saj če nismo komunikativni in odprti, 

bomo to delo zelo z težka opravljali oz. ga bomo opravljali 

zelo nekvalitetno. 

- trg dela. 

Seveda je pomemben tudi trg dela. V končni fazi je trg dela 

ta, ki določa ali bomo sploh dobili zaposlitev, ali bomo 

nezaposleni. Oz. ali bomo dobili zaposlitev ki nam bo v 

veselje ali bomo opravljali delo samo da preživimo mesec. 

 

 

 

 

DEJANIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

 

 

DEJANIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

 

 

 

DEJANIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga 14: Transkript četrtega intervjuja 

 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi 

besedami? 

Trg dela je mesto, kjer iščemo prosta delavna mesta in 

možnosti za zaposlitev. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi 

razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu dela?  

Največja razlika je v tem, da imajo mladi malo oziroma 

premalo delovnih izkušenj. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile?  

Delodajalci si želijo delavce z že nekaj let delovnih 

izkušenj, saj mladi predstavljajo delodajalcem večje 

tveganje za določanje delovnih navad. Nimajo delovne 

zgodovine po kateri bi lahko sklepali o njihovih delovnih 

navadah.  

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem 

trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Razvoj moje kariere je zelo odvisen od trga dela,saj 

delam v vrtcu in je moja zaposlitev odvisna od števila 

otrok vpisanih v vrtec. Če starši zaradi krize nimajo 

zaposlitve in posledično ne morejo plačevati vrtca, 

posledično nimam službe. Tveganje je to da zaradi 

premalo vpisa otrok v vrtec izgubim službo. Priložnost pa 

je ta, da bi lahko ob izgubi zaposlitve ustanovila zasebni 

vrtec. To vidim tudi drugače kot veliko priložnost glede 

razvoja kariere.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na 

trgu dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas 

prosim, da navedete kaj bi bilo treba storiti v ta 
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namen?  

V taki situaciji kot smo, stanja ni mogoče izboljšati. 

 

 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu 

dela v RS?  

Mislim, da mladi vstopajo dokaj pozno na trg dela. Vse 

več mladih se dan danes izobražuje, zato mladi pozno 

zaključijo z študijem in tako tudi pozno vstopajo na trg 

dela. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na 

področju brezposelnosti mladih na trgu dela v RS?  

Poglavitni vzrok vidim v tem,  da mladi želijo visoko 

stopnjo izobrazbe, delovnih mest pa ni dovolj. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Menim, da imajo mladi kar slabe, oz. malo možnosti za 

vstop na trg dela prav zaradi že prej omenjenih 

problemov. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi 

besedami?  

Posameznikova pot: izobraževanje, napredovanje, 

uspešnost. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja 

svoje kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v 

RS?  

Glede moje kariere ne morem reči, da so možnosti 

najboljše. Menim, da niso dobri časi, kar se razvoja 

kariere tiče. Razvoj kariere vidim edino v odprtju svojega 

zasebnega vrtca. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile 
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razmere na trgu dela ugodne?  

Če bi bile razmere ugodne bi bilo sigurno odprtih več 

možnosti za napredovanje v službi in na sami poti 

kariere. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela?  

Kot že povedano ne najbolje, trenutni časi res niso 

najboljši za razvoj kariere. 

13. Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji 

dejavniki, na razvoj kariere? 

– izobrazba, znanje 

izobrazba in znanje veliko vlivajo na razvoj kariere. 

Glede na poklic, ki ga opravljam je zelo pomembna 

izobrazba. 

- delovne izkušnje 

Delovne izkušnje tudi vplivajo na razvoj kariere, saj 

dobimo tako prej zaposlitev, kot če bi bili brez delovnih 

izkušenj. 

- kraj bivanja 

Kraj bivanja menim, da nima tolikšnega vpliva na razvoj 

kariere, saj smo postali zelo mobilni in nam recimo pot 

do Ljubljane ne predstavlja več nobenih težav. 

- motivacijski dejavniki 

Motivacija je zelo pomembna pri razvoju kariere in v 

življenju. Brez motivacije ne moremo ničesar postoriti. 

- osebne lastnosti 

Odvisno je od naših lastnostih kako nas bodo na trgu dela 

sprejeli in kako se bomo znali na trgu dela predstaviti 

delodajalcu. 
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- trg dela 

Trg dela je poglavitni dejavnik, ki vpliva na razvoj kariere. 

Glede na razmere na trgu dela je odvisno ali bomo sploh imeli 

službo ali ne in s tem ali bomo imeli možnost razvoja kariere 

ali ne. 

 

  



 

 

Priloga 15: Transkript petega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela mi predstavlja število delovnih mest, glede na število 

prebivalcev. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo 

od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Mladi so bolj iznajdljivi, aktivni, polni energije, vendar so pa 

brez delovnih izkušenj. V teh lastnostih se razlikujejo od 

drugih na trgu dela. To da so aktivni, polni energije je za 

mlade velik plus. Pomanjkanje delovnih izkušenj pa velik 

minus. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Delodajalec bo najprej sprejel nekoga, ki ima delovne 

izkušnje, zaradi tega je veliko mladih brezposelnih, ne glede 

na njihovo stopnjo izobrazbe.  

4. Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu 

dela za razvoj vaše kariere? 

Priložnost je ta, da si v teh časih lahko nekaj sam ustvariš če si 

seveda dovolj iznajdljiv in imaš ideje za posel, hkrati pa pri 

tem pa tvegaš propad in veliko denarja, če se ti slučajno kje 

zalomi, kar predstavlja veliko tveganje.  

5. Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  

navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Da, stanje na trgu dela bi bilo mogoče izboljšati. To se ne bi 

zgodilo čez noč, potreben bi bil dolgotrajni postopek za 

izboljšanje trga dela za mlade. Lahko bi se na primer skrajšala 

delovna doba, da si se delovna mesta sprostila in mi imeli 

mladi več delovnih mest na razpolago, v šolah bi mogla biti 

obvezna praksa, da bi tako lahko mladi že skozi šolanje 

pridobili nekaj delovnih izkušenj.  
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6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Prostih delovnih mest je malo, delodajalci hočejo izkušnje, to 

je pa tudi razlog, da je veliko mladih brezposelnih. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Veliko družin si ne more privoščiti dragega šolanja, zato imajo 

nizko stopnjo izobrazbe, ker končajo le poklicno šolo (tri letno 

šolo) ali srednjo šolo, delodajalci pa zahtevajo visoko stopnjo 

izobrazbe in delovne izkušnje. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Če mladi nimajo delovnih izkušenj, visoke stopnje izobrazbe 

in poznanstva je zelo malo možnosti, da si takoj najdejo prvo 

zaposlitev. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Ko končaš šolo in si najdeš delo, kjer te zaposlijo za stalno, si 

si za moje pojme ustvaril kariero. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS?  

Možnosti za mene je malo, saj imam končano le tri letno 

poklicno šolo smer administrator in malo delovnih izkušenj, ki 

pa niso nič v vezi s smerjo administrator. Imam namreč samo 

izkušnje v gostinstvu in trgovstvu. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Z mojo stopnjo izobrazbe in končano šolo bi se zaposlila tam, 

kjer nudijo pisarniška dela. Iz tega pa bi potem lahko 

ustvarjala kariero.  

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

Zelo težko, saj je malo prostih delovnih mest, le ta pa dobijo 

tisti, ki imajo poznanstva. 
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13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na 

razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje  

Vplivajo, saj delodajalci hočejo visoko stopnjo izobrazbe. 

- delovne izkušnje 

Po mojem mnenju delovne izkušnje najbolj vplivajo na razvoj 

kariere, saj je težko sploh dobiti delo če nimaš delovnih 

izkušenj. 

-  kraj bivanja 

Vpliva na razvoj kariere le če se zelo oddaljen npr. Brda – 

Ljubljana- 

- motivacijski dejavniki 

Odvisno od tega kje se zaposliš. Če se zaposliš za tekočim 

trakom ali kot trgovka, veš da imaš malo možnosti za 

napredovanje. 

- osebne lastnosti 

Če si zastopnik firme, delovodja, poslovodja vplivajo na 

razvoj kariere tudi osebne lastnosti. Od njih je odvisno kako te 

bodo zaposleni in drugi »imeli radi«. 

- trg dela. 

Ker je malo prostih delovnih mest, imaš malo možnosti za 

razvoj kariere in da bi si našel službo, ki te veseli in pri tem 

lahko napredoval. 
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Priloga 16: Transkript šestega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi 

besedami?  

Trg delaj je „prostor“, ker se srečujeta  ponudba delovnih 

mest  delodajalcev na eni strani in ponudba poklicev 

 

 

 

TRG DELA 

 



 

 

ljudi, ki iščejo delo oziroma zaposlitev. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi 

razlikujejo od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Mladi imajo prednosti v tem, da so bolj prilagodljivi v 

delovnem procesu, so bolj vneti za delo. Se pa mladi 

velikokrat ne odločajo za zaposlitev, če jim zaposlitev ne 

prinaša želenega finančnega učinka. Pri mladih je 

značilnost še to, da so v času šolanja znanje pridobili na 

veliko kakovostnejši ravni, kot so je bili deležni 

predstavniki ostalih starostnih skupin. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

S strani delodajalca je vsekakor bolje, če zaposli osebo z 

predznanjem za določeno delovno mesto. Vendar mislim, 

da je teoretično znanje vnema in zanimanje  za delo 

pomembnejša kot same predhodne delovne izkušnje. 

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem 

trgu dela za razvoj vaše kariere? 

Sam delam v turizmu,  panogi, ki se v teh kriznih časih  

glede na ostale gospodarske panoge sorazmeroma dobro 

zoperstavlja recesiji. Zato vidim veliko priložnosti za 

razvoj v bodoče. 

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na 

trgu dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas 

prosim, da  navedete kaj bi bilo treba storiti v ta 

namen? 

Mislim, da bi bilo potrebno urediti zakonodajo v tej 

smeri, da se mladih ne bi izkoriščalo s prekomernim 

študentskim delom, na ta način mislim, da bi se trg dela 

zelo sprostil in bi veliko mladih prišlo do stalne 

zaposlitve. 
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6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu 

dela v RS? 

Stanje za mlade na trgu dela v RS je sorazmeroma slab. 

Dogaja se, da je zaradi slabe politike šolanja prišlo tega, 

da za nekatere poklice enostavno ni prostih delovnih mest 

in izobraženi mladi stagnirajo v brezposelnosti oziroma 

za kruhom odhajajo na delo v tujino. Po drugi strani pa za 

veliko delovnih mest manjka delovne sile in ker v 

Sloveniji ljudi s potrebno izobrazbo enostavno nimamo 

so se podjetja primorana posluževati delovne sile iz 

tujine. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na 

področju brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

V napačni usmeritvi podjetij, ki so preveč usmerjena k 

takojšnjemu dobičku ni so pa razvojno usmerjena. Pri 

tem pa dodatno pomagajo slabe državne regulative in 

zgrešene razvojne smernice preko katerih bi podjetjem 

lahko država pomagala do boljše klime na trgu dela. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela? 

Danes, ob veliki stopnji nezaposlenosti v Slovenji, je 

mladim, ob „poplavi“ izkušene delovne sile na trgu dela, 

možnost za zaposlitev težka. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi 

besedami? 

Nabor vseh znanj, ki jih človek dobi skozi šolanje, študij, 

ipd., in izkušenj, ki jih pridobi kasneje med  delom. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja 

svoje kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v 

RS?  

Glede na stanje ostalih gospodarskih panog so možnosti 
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za razvoj zadovoljive. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile 

razmere na trgu dela ugodne? 

Mislim, da bi imel na izbiro več delovnih mest. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

V takih časih, ko je ponudba delovnih mest zelo okrnjena 

je tudi razvoj kariere zelo otežkočen a vendar ne 

onemogočen. Menim, da se še vedno pojavljajo 

priložnosti za razvoj kariere a jih je veliko manj kot v 

obdobju gospodarske rasti v državi. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji 

dejavniki, na razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Zelo vplivajo, še posebej znanje. 

- delovne izkušnje         

Delovne izkušnje nam nenehno izoblikujejo našo kariero. 

-  kraj bivanja                

Danes logistika ni več problem, živimo v „globalni vasi“. 

- motivacijski dejavniki       

Dobro motiviran delavec je veliko bolj uspešen v 

delovnem procesu, in tako lahko karierno zelo napreduje. 

- osebne lastnosti           

Mislim, da osebnostne lastnosti vplivajo na naš vsakdan 

in zato karierno še toliko bolj pridejo do izraza. 

- trg dela 

Ugodne razmere na trgu dela nam omogočajo večjo 

izbiro za razvoj kariere menim pa da ne naj 

kakovostnejše. 
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Priloga 17: Transkript sedmega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami?  

Pod pojmom »trg dela« si predstavljam povezavo med 

ponudnikom dela in iskalcem le-tega. 

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo 

od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Mladi sedaj obvladajo razne tehnološke pripomočke, ki jih 

starejše generacije niso vešče.  

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Delovne izkušnje želijo skoraj da vsi delodajalci, na drugi 

strani pa si želijo mlade kadre. Ne vem od kje naj mladi 

pridobijo te izkušnje če jih pa nihče noče zaposliti. 

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu 

dela za razvoj vaše kariere? 

Že šest let sem pri istem podjetju, od tega pet let s pogodbo za 

nedoločen čas in zaradi tega ne sledim preveč trenutnemu 

stanju na trgu dela. Mislim pa, da stanje ni preveč rožnato. 

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  

navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Mogoče bi bilo, če bi se ustvarilo nova delovna mesta oz. če bi 

se znižalo starostno mejo za upokojitev. 

 

 

6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Mladi trenutno leta in leta študirajo, saj imajo več možnosti, da 

bi delali kot študente kot pa da bi dobili redno zaposlitev. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Preveč starejših generacij zaseda mesta, na katerih bi morali 

bit mladi izobraženi ljudje. Starejše generacije bi se lahko tako 
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prej upokojile in izkoristile še kaj njihovega življenja. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela? 

Trenutno verjetno bolj malo. Tudi če bi npr. postali samostojni 

podjetniki bi si morali izmisliti storitev, ki je ni prav na 

vsakem koraku vendar takšnih ni veliko. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera zame predstavlja rast na delavnem mestu. Začneš 

spodaj in se trudiš, da bi napredoval na osnovi timskega dela, 

izobraževanj in tudi osebne rasti. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS?  

Napredovanje v tem trenutku je možno le, če se delodajalcu 

resnično pokaže predanost, trud in želja po osebnem uspehu, 

ter želja, da je tudi podjetje uspešno. Če se na delo hodi samo 

zato, da se oddela 8 ur in potem nasvidenje, je po mojem 

nemogoče, da bi bili uspešni. Potrebno je dodati nekaj svojega, 

nekaj osebnega. Če jaz delam dobro, z dobro voljo, to vidi npr. 

kupec, ki se počuti v redu, varnega in zato se npr. raje obrne na 

to podjetje kot pa na tisto, kjer so delavci slabe volje. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Isto kot sedaj saj sem trenutno aktivna na precej področjih in 

moram reči, da so razmere za mojo osebno rast zelo in 

posledično za rast kariere ugodne in pozitivne. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 

razmere na trgu dela? 

Kot sem že povedala pri prejšnjem vprašanju vidim razvoj 

kariere pozitivno. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na 

razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Pomembna osnova za delo, pomembna je tudi želja po učenju, 

ki se praktično nikoli ne neha 
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- delovne izkušnje  

Relativno vplivajo, saj obstajajo delodajalci, ki se želijo 

zaposlene, ki jih lahko oblikujejo po lastnih potrebi, vendar je 

to le v redkih primerih. Če se zna te izkušnje porabiti za rast 

samega sebe in podjetja je to idealno 

-  kraj bivanja      

Če lahko delodajalec zaposli nekoga, ki živi v bližini 

delavnega mesta, bo prav gotovo izbral takšnega, da lahko 

privarčuje na stroških 

- motivacijski dejavniki   

Motivacija tudi zelo vpliva na razvoj kariere. 

- osebne lastnosti         

Zelo pomembne, če človek ni družaben, komunikativen, 

ustvarjalen po mojem mnenju ni zanimiv za precejšen del 

delavnih mest 

- trg dela 

Več kot znamo, bolj kot smo odprti, več možnosti imamo za 

napredovanje in za to, da postanemo zanimivi za delodajalce 

na tržišču in trgu dela. Trg dela nas za to ovira kolikor mu mi 

dovolimo da nas ovira. 

(trenutne razmere) 

 

 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

 

DEJAVNIKI PRI RAZVOJU 

KARIERE 

 

  



 

 

Priloga 18: Transkript osmega intervjuja 

 

 

1. Prosim, opredelite pojem 'trg dela' s svojimi besedami? 

Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo delodajalci in 

delavci - delodajalci kot iskalci delavne sile in delavci kot 

ponudniki svoje delavne sile in iskalci dohodkov.  

2. Kaj menite, po katerih značilnostih se mladi razlikujejo 

od drugih starostnih skupin na trgu dela? 

Po mojem mnenju so mladi najbolj koristni ponudniki delavne 

sile. Kljub neizkušenosti imajo zagotovo največ zagona in idej, 

hkrati pa tudi energije in prepričana sem, da lahko kot 

ponudniki delavne sile največ ponudijo. 

3. Kakšen problem predstavljajo delovne izkušnje za 

mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile? 

Zahtevane delavne izkušnje so ogromen, v nekaterih primerih 

pa celo nepremostljiv problem, ki brez dvoma ovirajo mlade 

iskalce zaposlitve. Mlad iskalec zaposlitve pa poleg tega 

skoraj nima možnosti, da izkušnje nabere.   

4.  Kakšne priložnosti in tveganja vidite na trenutnem trgu 

dela za razvoj vaše kariere? 

Trenutna situacija na trgu dela je na splošno zelo 

zaskrbljujoča. Nekih možnosti skoraj ne vidim, obstaja pa 

velika verjetnost, da bom iskala delo, ki ne bo s področja moje 

izobrazbe.  

5.  Ali menite, da bi bilo mogoče izboljšati stanje na trgu 

dela mladih? Če menite, da je to mogoče vas prosim, da  

navedete kaj bi bilo treba storiti v ta namen? 

Prepričana sem, da bi se stanje dalo izboljšati. Najprej bi se 

moralo dati mladim možnost in priložnost, da se izkažejo. 

Ukiniti bi bilo potrebno neplačano delo mladih, saj je 

volonterstvo z vidika življenja nesmiselno in izkoriščajoče. 

Mlademu iskalcu zaposlitve, ki ima v življenju enake cilje kot 

jaz zagotovo ni cilj več kot dve leti delati za nič, saj to ni 

nikakršen temelj za oblikovanje mladih družin.   
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6. Kako bi opisali trenuten položaj mladih na trgu dela v 

RS? 

Menim, da smo mladi nekako izgubljeni, da niti sami ne vemo, 

kaj nas čaka. Oklepamo se študentskega dela, saj je edino, ki 

nam omogoča dostojno življenje in pot v samostojnost - na 

žalost. Četudi to ni rešitev, je v danem trenutku žal edina 

možnost za večino. 

7. V čem vidite vzroke za trenutne razmere na področju 

brezposelnosti mladih na trgu dela v RS? 

Trenutne razmere so vsekakor posledica splošne gospodarske 

krize - a menim, da so se reševanja lotili napačno. 

8. Kakšne možnosti pri iskanje prve zaposlitve imajo 

mladi, glede na trenutne razmere na trgu dela?  

Razen nekaj izjem, ki že kot prvo zaposlitev dobijo delo s 

področja svoje izobrazbe, sta možnosti dve - ali sprejeti delo, 

ki ni s področja pridobljene izobrazbe ali pa opravljati 

volontersko delo. 

 

 

9. Prosim, opredelite pojem 'kariera' s svojimi besedami? 

Kariera je pot, ki se začne z zaključeno izobrazbo in preko 

mnogo izkušenj preraste v zakladnico strokovnosti. 

10. Prosim, ocenite vaše videnje možnosti razvoja svoje 

kariere glede na trenutno stanje na trgu dela v RS? 

Zelo verjetno se bo moja kariera začela na nekem drugem 

področju in ne na področju moje izobrazbe - kljub temu 

optimistično gledam naprej in upam, da bom nekoč opravljala 

delo, ki me res veseli. 

11. Kako si predstavljate Vašo kariero, če bi bile razmere 

na trgu dela ugodne? 

Če bi bile razmere ugodne ali celo idealne, sem prepričana, da 

bi se moja kariera začela oblikovati dokaj hitro in bi zato bila 

veliko uspešnejša. 

12. Kako si predstavljate Vašo kariero, pri trenutnih 
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razmere na trgu dela? 

Glede na trenutne razmere na trgu dela se bo moja kariera 

začela razvijati nekoliko pozneje, a upam da bom ne glede na 

to dosegla svoj cilj. 

13.  Kako po vašem mnenju vplivajo spodnji dejavniki, na 

razvoj kariere? 

- izobrazba, znanje 

Temelj in predpogoj za nadaljnji razvoj. 

- delovne izkušnje  

'srčika' celotne kariere, več kot jih je, več znanja imaš in zato 

tudi uspešnejšo kariero. 

-  kraj bivanja  

V  nekaterih primerih je lahko velika ovira, na splošno pa 

mislim da nima večjega pomena. 

- motivacijski dejavniki  

So 'motor' vsakega človeka, ki te vedno znova vlečejo naprej - 

k novim izzivom in novemu znanju 

- osebne lastnosti  

Odvisno od področja dela, a so lahko dejavnik, ki ti pomagajo 

ali pa te ovirajo. 

- trg dela  

Prostor, ki ti ponuja možnost, da izoblikuješ kariero. 

(ugodne razmere) 
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