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POVZETEK 

  

Magistrska naloga je namenjena podrobnejšemu raziskovanju brezposelnosti terciarno 

izobražene mladine iz goriške regije ter njihove (ne)aktivnosti pri procesu iskanja zaposlitve 

na trgu delovne sile. Za to temo smo se odločili, ker se zavedamo, da je brezposelnost 

terciarno izobraženih mladih v postmoderni družbi še vedno prisotna in predstavlja pereč 

problem, poleg tega pa je področje za našo izbrano regijo še ne popolnoma raziskano in zato 

menimo, da si izbrana tema zasluži še dodatno raziskovanje, saj smo s tem pripomogli k 

zmanjšanju stopnje brezposelnosti terciarno izobražene mladine v goriški regiji.  

 

Magistrska naloga sestoji iz dveh delov. V prvem delu podrobneje preučimo teoretična 

izhodišča, kjer predstavimo ključne pojme brezposelnosti terciarno izobražene mladine, ki 

smo jih definirali s pomočjo različnih avtorjev in že opravljenih raziskav na to temo, kar 

pomeni, da smo s tem še dodatno obogatili magistrsko nalogo. Najprej predstavimo vpliv 

sodobne, postmoderne družbe na življenje mladih, kjer izpostavimo tudi pojme, ki imajo velik 

vpliv na mlade, in sicer individualizacija, socialna izključenost ter socialni, kulturni in 

ekonomski kapital. V nadaljevanju predstavimo tudi prehod mladih terciarno izobraženih iz 

izobraževanja v sfero dela, brezposelnost terciarno izobražene mladine, dejavnike, ki vplivajo 

na hitrost prehoda iz izobraževanja v sfero dela ter metode iskanja zaposlitve. Za konec 

teoretičnega dela predstavimo še trg dela za mlade terciarno izobražene.  

 

Drugi del naloge sestavlja empirični del, kjer predstavimo rezultate in ključne ugotovitve 

kvantitativne raziskave. Ugotovili smo, da se brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške 

regije, ne glede na neugodno situacijo na trgu dela ter ne glede na dejavnike, ki vplivajo na 

njihovo brezposelnost, še naprej trudijo in vztrajajo, da bi vstopili na trg delovne sile. 

Zavedajo se, da morajo biti čim bolj samostojno aktivni na vseh področjih, ki jih zahteva 

proces iskanja zaposlitve, saj je to njihova edina možnost, ki jim omogoča hitrejši in lažji 

prehod na trg dela ter pridobitev zaposlitve.  

 

Ključne besede: brezposelnost, terciarno izobražena mladina, goriška regija, trg dela, 

samostojna aktivnost  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this master's thesis is to produce a more detailed study of unemployed youth with 

tertiary education from the Goriška region and their activity, or lack thereof, during the job 

search process when entering the labour market. This particular subject was picked due to the 

awareness that unemployment among youth with tertiary education presents a serious problem 

in the postmodern society. In addition, the mentioned topic and its subject has not yet been 

fully studied in the chosen region and therefore we believe that it deserves further research, as 

it will help reduce the unemployment rate of tertiary educated youth in the Goriška region. 

 

The master's thesis consists of two parts. In the first we examine in detail the theoretical basis, 

where we present the key concepts of unemployment of tertiary educated youth, defined by 

the studies of various authors and their research findings on this particular subject. Firs we 

introduce the influence of modern, postmodern society on the lives of youth, where the crucial 

concerning concepts are highlighted; individualisation, social exclusion and social, cultural 

and economic capital. We continue by presenting the transition of youth with tertiary 

education from sphere of education to the sphere of yob market, the unemployment of tertiary 

educated youth, the factors that affect the speed of transition from education into the sphere of 

work and the methods of finding a job. The theoretical part of the thesis concludes by the 

presentation of the labour market for young tertiary educators.  

 

The second part of the thesis consists of an empirical part where we present the results and 

key findings of our quantitative research. We found that regardless of the generally 

unfavourable situation on the labour market, and despite the factors that negatively affect their 

employment options, the unemployed tertiary educated youth from the Goriška region are 

actively trying to enter the labour market and indicates that they, in order to secure thair first 

employment, recognise the need to be fully active in all areas required by this process. 

 

Key words: unemployment, tertiary educated youth, Goriška region, labor market, 

independent activity 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema s kratko vsebino  

Eden najzahtevnejših in najpomembnejših korakov pri mladih, ki so terciarno izobraženi, je 

prehod s področja izobraževanja na področje dela, saj jih ta prehod postavi v položaj 

enakopravnih članov družbe na slovenskem trgu dela. Za slovenske mlade študente je 

značilno, da že med izobraževanjem prehajajo na trg dela, s tem ko opravljajo študentska dela, 

ampak dejanski prehod po končanem izobraževanju na trg dela ostaja problematičen, zaradi 

strukturnih lastnosti trga delovne sile oziroma mehanizmov njegovega delovanja, ki pa izraža 

visoko stopnjo brezposelnosti mladih terciarno izobraženih. Na njihov položaj na trgu delovne 

sile v zadnjih desetletjih vplivajo različne okoliščine, ki nastajajo pri povpraševanju in pri 

ponudbi delovne sile. Zaradi teh okoliščin se že dalj časa ugotavlja, da se močno spreminja 

način prehoda iz izobraževanja v zaposlitev (Trbanc in Verša, 2002).  

 

Mladi, ki po zaključenem študiju vstopajo na trg delovne sile, se pogosto soočajo z novimi 

zaposlitvenimi vzorci, pomanjkanjem delovnih mest in recesijo, kar pomeni, da se današnja 

slovenska terciarno izobražena mladina sooča z močno spremenjeno strukturo zaposlitvenih 

možnosti, ki jo predstavlja predvsem povečanje manj varnih zaposlitev, zaposlitev za krajši 

delovni čas in zaposlitev za določen čas. Takšne netrajne, nestabilne in nezanesljive 

zaposlitve imajo različne družbene in socialne posledice (Ule, 2008). 

 

Brezposelni terciarno izobraženi mladi so danes ena izmed najbolj ogroženih populacij na 

trgu delovne sile. Posledično lahko govorimo o psihosocialni tranziciji nezaposljivosti mladih 

in o veliki spremembi v življenjskem poteku, ki imata močne negativne posledice, kot so 

(Ule, 2008): 

 strah pred materialnim pomanjkanjem, 

 povečana negotovost glede prihodnosti, 

 zoževanje življenjskih ciljev in načrtov, 

 odpovedovanje dolgoročnim odločitvam (družina, rojstvo otrok), 

 zniževanje socialnega statusa in ugleda, 

 odsotnost samopotrjevanja in občutka lastne uspešnosti, 

 ožanje socialnih stikov in odnosov,  

 psihološke stresne situacije pri neuspešnem iskanju zaposlitve.  
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Vse več slovenske mladine se spopada z negotovim delom za določen čas, s podaljšano 

odvisnostjo od svojih družin, s precejšnjim povečanjem delovnih in izobraževalnih zahtev, z 

institucionaliziranjem nižjih dohodkov in z znatnim povečanje stroškov, če si hočejo 

zagotoviti neodvisnost (Ule, 2008). Glavni razlogi za pozno spreminjanje iz mladosti v 

odraslost so predvsem podaljševanje z izobraževanjem, vedno večja individualizacija 

izobraževalnih poti in profesionalizacija socialnega nadzora. Vse to ukinja potrebo po vstopu 

v osrednje družbene položaje ter v kontinuirano in trajno zaposlitev, posledično pa se vse to 

pomika v poznejša leta življenja (Ule, 2008).  

 

Dokler mladi niso ekonomsko samostojni, pomeni, da so še vedno odvisni od družine in 

družbe, zato je prehod iz izobraževanja v sfero dela za mlade terciarno izobražene bistvenega 

pomena, saj jim to omogoča dolgoročno načrtovanje njihovega življenja; prav zaradi tega 

prehod na trg dela najbolj prizadene mlade. S tem ko mladi podaljšujejo svojo mladost, se 

podaljšujejo tudi leta, ko se mladi pripravljajo na odraslost, ko delajo na sebi ter ko starši in 

izobraževalne ustanove vlagajo vanje, a hkrati se krajšajo leta, ko so aktivni na trgu dela (Ule, 

2008).  

 

Kako hitro lahko trg delovne sile poskrbi za mlade diplomante po končanju študija, je odvisno 

od številnih dejavnikov in okoliščin (Trbanc, 2007). V strokovni javnosti še vedno prevladuje 

prepričanje, da ima visokošolski sistem s klasičnimi načini poučevanja največjo vlogo pri 

pripravi posameznika na delo, ampak temu ni tako. Poleg institucionalnih dejavnikov, kamor 

se uvršča sistem izobraževanja, imajo bistveno vlogo tudi individualni dejavniki izven 

visokošolskega sistema, kot so aktivnost in samostojnost posameznika, ekonomski, socialni in 

kulturni kapital, delovne izkušnje, psihologija posameznika ipd. Velik vpliv imajo tudi 

strukturni dejavniki, kot so demografsko gibanje, delovanje na trgu delovne sile in 

gospodarsko gibanje ter študentsko delo (Pavlin, 2012).  

 

Zaradi vedno bolj napredujočega trenda individualizacije in tekmovalnosti, naraščanja 

zavračanja ustaljenih oblik družbenega delovanja in nezaupanja v sistem in celotno družbo, so 

brezposelni mladi terciarno izobraženi vedno bolj nezainteresirani za vstopanje v odnose z 

okolico ter se počutijo izključeni iz družbe. Vzroki za takšno dogajanje se skrivajo v mreži 

lokalnih in globalnih okoliščin, na katere posameznik težko vpliva, zato odgovore, kako ta 

problem rešiti, ne gre iskati zgolj pri mladih, ampak v celotnem delovanju družbe. Ampak ne 

glede na to je pomembno, da mladi še naprej ostajajo vztrajni in optimistični, prevzemajo 
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odgovornost za svojo usodo, poskrbijo za svojo prihodnost ter imajo željo po aktivnosti, 

samostojnosti in vključevanju v družbo, sicer se vse posledice zvrnejo le nanje (Ule, 2008; 

Debeljak, 2011).  

 

V magistrski nalogi bomo obravnavali omenjeno družbeno problematiko. Osredotočili se 

bomo na slovensko nacionalno okolje oziroma še bolj specifično na eno izmed slovenskih 

regij, in sicer na goriško regijo, ki je poleg moje domače regije tudi severno primorska regija, 

ki velja za eno najuspešnejših srednjeevropskih regij, saj z inovativnostjo in povezovanjem 

dosega trajno in dolgoročno gospodarsko rast, ob tem pa še naprej ohranja naravna in kulturna 

bogastva za kvalitetno življenje sedanjih in prihodnjih rodov (Urad Vlade RS za 

komuniciranje, 2017). Našo pozornost za raziskovanje goriške regije je najbolj pritegnilo 

dejstvo, da je poleg osrednjeslovenske regije, ki velja za najboljšo regijo v Sloveniji, tudi 

goriška regija dosegla dobre končne rezultate indeksa boljšega življenja (Domedenik et al., 

2015), saj ima najvišjo vrednost na področju materialne blaginje, kjer izstopa predvsem po 

kazalniku dohodka in se po razpoložljivem dohodku uvršča na tretje mesto v Sloveniji. Poleg 

tega ima tudi drugo najnižjo stopno registrirane brezposelnosti v Sloveniji, kar pomeni, da so 

možnosti zaposlitve v goriški regiji relativno dobre (SURS, 2016). Glede na to, da prebivalci 

goriške regije na splošno ocenjujejo zadovoljstvo z življenjem boljše kot od slovenskega 

povprečja (Pečar, 2017) ter da je brezposelnost v regiji še vedno prisotna, nas zanima, kakšne 

so zaposlitvene možnosti za mlade terciarno izobražene v goriški regiji. Zanima nas tudi, 

kakšni so subjektivni vidiki blaginje v razviti regiji ter povezava med dejanskim stanjem 

brezposelnosti in subjektivno percepcijo blaginje na primeru mladih brezposelnih, ki so 

zaključili terciarno izobrazbo.  

1.2 Namen in cilji teoretičnega dela  

Namen magistrske naloge je, da na podlagi strokovne domače in tuje literature opredelimo 

teorijo delovanja terciarno izobražene mladine v postmoderni družbi in na trgu dela ter 

predstavimo vpliv sodobne družbe na terciarno izobraženo mladino, ki poskuša po zaključku 

študija prodreti na slovenski trg dela. Podrobneje bomo preučili in analizirali le tiste dejavnike 

in ovire, ki so med seboj povezani in za katere menimo, da imajo največji vpliv na hitrost 

prehoda iz izobraževanja v sfero dela pri terciarno izobraženi mladini. Ugotavljali bomo tudi, 

kako se brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije spopadajo s strukturnimi 

izzivi, kako poskušajo biti proaktivni pri iskanju zaposlitve in prodoru na slovenski trg 
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delovne sile ter kaj vpliva na to njihovo proaktivnost. Namen je tudi izpostaviti tiste metode, 

ki veljajo za najbolj uspešne pri iskanju zaposlitve na trgu dela, predstaviti, kakšna je ureditev 

na slovenskem trgu delovne sile za terciarno izobraženo mladino ter opredelit pomoč, ki jo 

nudijo zavodi za zmanjšanje stopnje brezposelnosti pri terciarno izobraženi mladini. 

 

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so: 

 Pojasniti delovanje in vpliv sodobne družbe na terciarno izobraženo mladino; 

 Opisati položaj terciarno izobražene mladine v sodobni družbi in na trgu dela;  

 Opisati prehod terciarno izobražene mladine iz izobraževanja v sfero dela;  

 Pojasniti brezposelnost terciarno izobražene mladine; 

 Opredeliti ter opisati vplivne dejavnike in ovire, ki vplivajo na hitrost prehoda iz 

izobraževanja v sfero dela pri terciarno izobraženi mladini; 

 Pojasniti, kako se brezposelni terciarno izobraženi mladi spopadajo z brezposelnostjo 

in kako se odzivajo na celotno situacijo; 

 Opredeliti najuspešnejše metode iskanja zaposlitev; 

 Predstaviti trg dela za terciarno izobraženo mladino;  

 Predstaviti fleksibilnost trga delovne sile za terciarno izobraženo mladino;  

 Predstaviti pomoč za zmanjšanje brezposelnosti med terciarno izobraženo mladino.  

1.3 Opredelitev raziskovalnega vprašanja  

Temeljno raziskovalno vprašanje magistrskega dela je:  

Kako (ne)aktivnost brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije vpliva na 

njihov položaj na trgu delovne sile?  

1.4 Postavljene hipoteze  

V magistrski nalogi smo postavili hipoteze, ki jih bomo potrdili ali ovrgli s pomočjo 

statistične obdelave. Te hipoteze so:  

H1: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije je premalo samostojno 

aktivna pri procesu iskanja zaposlitve na trgu delovne sile.   

H2: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije še vedno ni finančno 

samostojna, kar se kaže tudi pri podaljševanju bivanja pri starših/skrbnikih.  

H3: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije se ne vključuje v 

prostovoljna društva/skupnosti in ne sodeluje pri opravljanju prostovoljnih dejavnosti.      
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H4: Večina goriške brezposelne terciarno izobražene mladine išče zaposlitev le v svoji stroki 

zaključenega študija.  

H5: Brezposelni terciarno izobraženi mladi, ki so v času študija opravljali študentsko delo, 

niso pridobili delovnih izkušenj na njihovem področju študija.  

H6: Za iskanje prostih delovnih mest brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije 

najpogosteje uporabljajo metodo iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, privatne institucije). 

H7: Večina brezposelnih terciarno izobraženih mladih iz goriške regije raje išče stabilno in 

varno zaposlitev, kot pa da bi se odločili za samozaposlitev in tveganje. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Mladina v sodobni, postmoderni družbi  

V sodobno, postmoderno družbo se uvršča družba druge polovice 20. stoletja za katero je v 

začetku šestdesetih let 20. stoletja sociolog Daniel Bell vpeljal termin »postindustrijska 

družba«. Prišlo je do bistvenih sprememb v družbi, in sicer do povečanja vloge storitvenih 

dejavnosti, znanja, znanosti, izobraževanja in informacij. S tem se je spremenila tudi 

zaposlitvena in izobrazbena struktura, na področju kulture pa se je oblikoval svobodnejši 

življenjski slog (Komotar in Hauptman, 2011).  

 

Začelo se je umikanje od standardov in tradicije, meje med zaželenim in nezaželenim so 

postajale vse manj jasne ter vse bolj odvisne od življenjskih načrtov in potekov posameznika. 

Nastale so spremembe v temeljnih institucijah življenjskega poteka, kot so spremembe v 

izobraževalnih poteh, načinu dela in zaposlitvi, v spremenjenih vzorcih partnerskega in 

družinskega življenja, spremenjenih odnosih med spoloma, podaljševanju življenja ipd. Tudi 

velike spremembe na trgu dela, spremembe izobraževalnega sistema in socialne politike so 

vplivale na rezultat novega načina delovanja družbe (Ule, 2008). Vse to je pripeljalo do 

postmodernega obdobja, ki na življenje ljudi deluje na dva načina, in sicer na splošni in 

svetovni ravni kot globalizacija, na osebni ravni pa kot intenzivna individualizacija 

življenjskega poteka (Rener, 2007).   

 

Največje spremembe so se zgodile ravno pri mladih, ki v sodobnem svetu predstavljajo 

pomemben človeški vir za razvoj ter ključni vir inovacij in pozitivnih družbenih sprememb. 
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Obdobje mladosti je predvsem družbeno in kulturno pogojeno obdobje življenja, ko človek 

odrašča, kar pomeni, da se telesno in družbeno razvije ter čustveno dozori, pridobi življenjske 

izkušene v okolju, oblikuje končne odločitve o poklicni poti in svoji prihodnosti, vzpostavlja 

in oblikuje svoje socialne mreže ter postaja vse bolj odgovoren član družbe. Ravno zaradi tega 

je obdobje mladosti čas bogatega osebnega oblikovanja, ko se posameznik oblikuje in 

pripravlja na samostojno življenje, ki pa pozitivno vpliva na življenje celotne družbe. Številni 

dejavniki onemogočajo, da bi bil ta potencialen vir dejansko izkoriščen in uporaben, saj so 

mladi še vedno premalo prepoznavni (SURS, 2009). 

 

Spremembe, ki jih je Slovenija doživela v obdobju tranzicije na gospodarskem in socialnem 

področju, so preoblikovale družbo, kar še danes vpliva na razvoj mladega človeka. Današnja 

mladina bolj ceni osebne potrebe kot pa kolektivne pravice, saj jim je vedno bolj pomemben 

njihov osebni uspeh in uspeh v karieri, ki jim zagotavlja dobro bivanje (SURS, 2009).  

 

Vse to je spremenilo vidik življenja posameznikov, kar je posledično pripeljalo do 

individualizacije, ki je postala ena ključnih značilnosti sodobne, postmoderne družbe 

(Komotar in Hauptman, 2011). 

2.1.1 Individualizacija  

Individualizacija je širok proces reform sodobnih družb, ki zajema pluralizacijo življenjskih 

pogojev, vzorcev in stilov, ki omogoča povečanje izobrazbenih možnosti in izbir, razvoj 

novih tehnologij in novih oblik komuniciranja, posledično pa tudi razvoj socialnega in 

kulturnega kapitala ter pristojnosti (Ule, 2008).  

 

Beck (2009), tvorec teorije individualizacije, trdi, da je posameznik v postmoderni družbi 

postal vse bolj odvisen od samega sebe in od svoje lastne usode na trgu dela. Vsak 

posameznik je prisiljen, da samostojno sprejema odločitve o svojem življenju, ki zaradi 

delovanja družbenega sistema niso točno določene in stabilne, ampak so vse bolj negotove in 

tvegane. Res je, da ima posameznik na voljo svobodno izbiro, kar mu omogoča možnost 

samostojnega odločanja in veliko izbire tako o sebi kot o svoji lastni usodi in prihodnosti na 

področju izobraževanja, dela in družine, ampak v primeru napačne odločitve se bo stopnja 

tveganja še bolj povečala. Posamezniki se v sodobni družbi vedno bolj ukvarjajo s samimi 

seboj in postajajo vedno bolj individualni, negotovi in zmedeni, saj je v postmoderni družbi 
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družbena proizvodnja bogastva sistematično povezana z družbeno proizvodnjo tveganj, zato 

sodobno družbo lahko imenujemo tudi »družba tveganja«.  

 

Mladim so vrednote v postmoderni družbi postale vse bolj subjektivne; danes ne predstavljajo 

le skupka stališč, ampak so postale opora za življenjski stil. Najpomembnejša jim je pravica 

do individualnosti, saj ne cenijo več kolektivnih pravic kot sta enakost in demokracija (Ule in 

Kuhar, 2002).  

 

S tem ko so sodobno mladost začeli zaznamovati individualizacija, avtonomija in specifični 

mladinski stil življenja, so se porušile stare hierarhije, ki so temeljile na staromodnih socialnih 

strukturah. Življenje mladih je v postmoderni družbi postalo bolj tvegano in negotovo, saj ni 

več fiksnih in stabilnih življenjskih načrtov, ki bi jim mladi sledil, življenjski poteki pa so 

postali fragmentirani in individualizirani (Ule in Kuhar, 2002).   

 

Mladi so postali neodvisni od tradicionalizma, kar pa še ne pomeni, da so neodvisni tudi od 

zunanjega nadzora in družbenih omejitev, ampak so vsestransko odvisni od trga dela, 

izobraževalnih in socialnih ustanov, pravnih uredb ipd., kar pomeni, da je individualizacija 

povzročila še večjo odvisnost od družinskih struktur in mehanizmov, saj pri mladih nastopa 

vse večja odvisnost od globalnih družbenih institucij, ki jih namesto nudenja podpore še bolj 

zavajajo v tržno pogojene in vodene vzorce življenja (Ule, 2008).  

 

Mladi vedno bolj odlagajo z odločitvami, ki naj bi jih opravili v prehodu v odraslost oziroma 

v mladosti, zato je težko identificirati mladost kot obdobje prehoda in fazo z edinstvenimi in 

pomembnimi značilnostmi (Ule in Kuhar, 2002). Odnosi med prehodi pri mladih so postali 

kompleksni in raznoliki, povezava med njimi pa je vedno bolj ohlapna. Današnja mladost je 

kot nekakšno obdobje »postajanja« oziroma stanja »biti«: biti delavec, biti potrošnik, biti 

partner. Mladi danes odraščajo v socialno odprtem okolju, kjer je malo stvari stabilnih in 

gotovih, kjer je ogromno izbire, kar pomeni, da ni povsem jasno, katere opcije so možne in za 

koga. Prihaja torej do zameglitve med mladostjo in odraslostjo, med pripravo na »aktivno 

življenje« in med samim »aktivnim življenjem«. Faza mladosti ne predstavlja več ključnega 

elementa oblikovanja osebnosti. Današnja mladost se spreminja z družbo in s tem je prišlo 

tudi do nekaterih ključnih sprememb v sodobnih prehodih (Ule in Kuhar, 2002): 

 Družina: slabša avtoriteta starejših in povečanje avtoritete mladih, več ljudi, ki 

živijo sami, poznejše partnersko razmerje, poznejša odločitev za družino; 
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 Izobraževanje: diverzifikacija izobraževalnih karier, podaljševanje izobraževanja, 

demokratizacija izobraževalnih stilov; 

 Delo: nove povezave med izobrazbo in ne/zaposlenostjo, poudarek na 

individualnih samouresničitvi v poklicu; 

 Politika: slabše sodelovanje in manjši interes mladih za politiko; 

 Vsakdanje življenje: mediji prikazujejo prevladujoče vedenjske vzorce življenja, ki 

jih vpeljujejo vrstniške skupine. 

 

To pomeni, da so spremembe v svetu in družbi v preteklih desetletjih izgubile pomen in 

družbeni vpliv človeškega življenja, saj usmerjanje življenjske poti ni več samoumevno in 

tradicionalno, ampak smo vsak dan postavljeni pred izbiro med različnimi možnostmi in 

priložnostmi, izzivi, zahtevami in načini življenja. Ravno to je povzročilo spremembo, da 

prehod iz mladosti v odraslost ni več družbeno določen, ampak je postal stvar individualne 

izbire in kreacije. Te spremembe so za mlade dobre in slabe obenem, saj njihovo življenje ni 

linearno in samoumevno kot včasih, ampak ga lahko aktivno oblikujejo ter pri tem sledijo 

svojim željam in skrbijo za osebni razvoj. Na drugi strani sta prisotni negotovost in 

nestabilnost ravno na pomembnih področjih življenja (Ule, 2008).  

 

Eno izmed teh področij je prehod iz izobraževanja na trg dela, ki je precej neusmiljen do 

mladih, saj po zaključenem študiju težko takoj preidejo na trg delovne sile. Čeprav so 

posledice današnjega sistema neugodne za mlade terciarno izobražene, so spremembe sistema 

nemogoče, zato se morajo mladi terciarno izobraženi prilagoditi in s tem sprijazniti. Zavedati 

se morajo, da študij ne zadošča za potrebe posameznega delovnega mesta, zato je potrebno 

spremeniti zastavljene cilje ali pa dopolniti znanje. Ker se potrebe na trgu dela konstantno 

spreminjajo, morajo terciarno izobraženi mladi vzporedno spreminjati tudi sebe, njihov 

pogled na trg dela in njihove zahteve (Novak, 2011).  

2.1.2 Socialna izključenost  

Globalizacija, ki je okrepljena z dodatnimi sunki tranzicijskih sprememb, vpliva na mlade 

skozi temeljne institucije, od katerih so odvisni v vsakodnevnem življenju, kot so družinsko in 

zasebno okolje, šola ter prosti čas. Od mladih sodobni kapitalizem zahteva sposobnosti 

hitrega prilagajanja spremenljivim razmeram, ampak nima istega učinka na vsakega mladega 

človeka, saj globalizacijska dogajanja sodobnosti poskrbijo za dve nasprotujoči si skupini 

mladih, in sicer »zmagovalce« in »poražence«. Zmagovalci imajo na voljo družbene in 
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osebne vire, kot so kulturni, ekonomski in socialni kapital, s katerimi izkoriščajo priložnosti, 

ki jih ponuja svetovni neoliberalni kapitalizem. Tisti mladi, ki se ne zmorejo oziroma nočejo 

prilagajati globalizacijskih zahtevam, ker so osebno in družbeno nanj manj ali sploh 

nepripravljeni, pa se uvrščajo med poražence. Ampak tako zmagovalci kot poraženci imajo 

svojo usodo le delno v lastnih rokah, razlika je le v tem, da zmagovalci vedo, kako to 

izkoristiti. V pozni moderni se vedno bolj krepijo tudi silnice družbene neenakosti, ki delujejo 

v temeljnih institucijah in organizacijah, ki povzročajo tudi klasično razrednost strukturne 

družbe v zaposlovanju (Rener, 2007).  

 

V zadnjem desetletju se mladi po vsej Evropi soočajo s problemom ranljivosti in negotovosti 

na vseh področjih življenja. Za skupino mladih, kot so »poraženci«, velja, da se še posebej 

soočajo s problemom izključenosti s trga dela, ki opredeljuje status »normalne« odraslosti v 

družbi. Kar pomeni, da se del mladih, ki je družbeno najbolj ranljiv, razlaga s konceptom 

socialne izključenosti, ki je dinamičen in večdimenzionalen proces izgub in prikrajšanosti. 

Mladega človeka porine v obrobje, kar pomeni neprostovoljno izključenost posameznikove 

udeležbe iz ekonomskih in družbenih procesov, v katerih živimo. Socialna izključenost pri 

mladih je vedno pogojena s številnimi ekonomskimi, političnimi, kulturnimi in socialnimi 

konotacijami ter dimenzijami. V primeru socialne izključenosti so mladi največkrat izključeni 

iz življenjskih področij in posledično niso sposobni dosegati družbenih norm in standardov, ki 

jih družba od njih pričakuje. Sem spada tudi pridobitev ustrezne zaposlitve, kar je za terciarno 

izobraženo mladino takoj po končanem izobraževanju precej težek izziv, zaradi česar jim to 

predstavlja negotovost in socialno izključenost s trga dela (Rapuš Pavel, 2005). 

 

Posledice tega pa ustvarijo nizko podobo, občutek frustracije in zvišujejo raven stiske. V 

postmoderni družbi je socialna izključenost postala stalnica, saj ima ekonomski sistem na 

voljo ogromno delovne sile, zaradi česar vključevanje ljudi z ekonomskega vidika nima več 

bistvenega pomena. Sodobni trg je začel temeljiti zgolj na maksimiranju dobička in ne na 

vključevanju mladih. Posledično zmanjševanje obsega državne blaginje je še dodatno 

povzročilo zmanjšanje možnosti doprinosa skupin k udeležbi na trgu delovne sile, zaradi česar 

je izključenost mladih s trga dela postala razsežnost socialne izključenosti (Kirbiš in Flere, 

2011).  

 

Temeljne dimenzije socialne izključenosti so (Komotar in Hauptman, 2011): 
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 Posameznikov ekonomski položaj: Koncept socialne izključenosti je širši pojem, saj 

poleg objektivnih pokazateljev pomanjkanja zajema tudi subjektivne ocene 

posameznikovega pripadanja oziroma vključenost v družbo; 

 Izključenost iz trga dela: V sodobnem času se je država umaknila od odgovornosti in 

skrbi za zagotavljanje vključevanja članov v družbo ter vse prepušča trgu, kar pomeni, 

da morajo mladi na trgu samostojno doseči svojo vključenost z lastnimi sposobnostmi 

in spretnostmi. Izključenost s trga dela je postala ključna dimenzija socialne 

izključenosti, ki jasno opredeljuje situacijo soočanja z zunanjimi ovirami pri vstopanju 

mladih na trg dela;  

 Močne socialne vezi lahko omilijo izključenost: To so npr. prijatelj, družina idr., ki 

pripomorejo k subjektivni percepciji posameznika, da se ne počuti izključen in 

osamljen. Glede na skupne probleme in življenjske situacije, s katerimi se soočajo 

mladi izključeni, je logično, da razvijajo različne subkulture, v okviru katerih se 

soočajo s svojim položajem 

 Izključenost iz politične in civilno-družbene participacije: Obstajajo dejavniki, ki 

bistveno vplivajo na nižjo stopnjo politične in civilno-družbene participacije  

2.1.3 Socialni, kulturni in ekonomski kapital  

Mladi, ki prihajajo iz različnih družbenih razredov, se med seboj razlikujejo predvsem v 

količini in vrstah virov, možnosti in priložnosti, ampak njihove poti v odraslost so odvisne 

predvsem od usmeritve in podpore. Družbena ranljivost mladih izhaja iz dveh teoretskih 

empiričnih razlag (Rener, 2007): 

 Predvsem so družbeno ranljivi mladi ljudje iz nižjih družbenih razredov, t. i. 

»poraženci«, saj so ostali bistveno bolj zavarovani; 

 Koncept tveganja in ranljivosti se veže predvsem na mlade, ki so žrtve različnih oblik 

izključevanja in zanemarjanja. 

 

Francoski sociolog in filozof Pierre Bourdieu je trdil, da sodobna družba označuje premike 

med različnimi vrstami kapitala. Vse te oblike kapitala pomenijo izvore družbene moči, saj 

položaj mladih izhaja ravno iz obsega in sestavljenosti kapitala, ki jim je na voljo. Pojmi 

različnih oblik kapitala so pomembni, saj lahko z njimi opredelimo in preučujemo strukturne 

razlike pri potekih odraščanja mladih v odraslost. Današnja individualizirana mladost je 

omejena z družbeno pogojenimi razlikami v oblikah kapitala, ki so mladim na voljo v 

obdobju odraščanja (Ule, 2008). 
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Vse oblike kapitala so med seboj povezane in se lahko spreminjajo ena v drugo. Kolikšen 

kapital bo imel posameznik, je odvisno od tega, koliko dela, truda, časa in odrekanja vloži v 

akumulacijo kapitala in koliko dela potrebuje, da eno obliko kapitala lahko vloži v drugo. 

Oblike kapitala predstavljajo valuto, s pomočjo katere si posameznik zagotovi prednost na 

določenem področju ter s katero si zmanjšuje vstopne ovire na druga področja. V 

nadaljevanju bomo predstavili tri Bourdieueve koncepte kapitala, za katere menimo, da 

vplivajo na terciarno izobraženo mladino in njen položaj na trgu dela (Bourdieu, 2004; Ule, 

2008; Kamin in Tivadar, 2011; Sedmak, 2013): 

 Socialni kapital: Označuje možnosti mobiliziranja drugih socialnih skupin in struktur, 

socialnih odnosov ter omrežij. Predstavlja skupek dejanskih in potencialnih virov, ki 

je največkrat povezan z vedenjem, kot na primer družbena participacija, in s stališči, 

kot je na primer stopnja zaupanja. Socialni kapital omogoča sodelovanje, pridobivanje 

novih spoznaj in informacij, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev. Člani znotraj 

skupnosti imajo zagotovljeno podporo skupnostnega lastništva kapitala, zato je obseg 

socialnega kapitala odvisen od velikosti povezovanja v skupnosti. To pomeni, da bolj 

kot se mladi vključujejo v skupnosti ter imajo željo po sodelovanju in aktivnosti, večji 

bo njihov socialni kapital, ki jim bo kasneje služil pri vstopu na trg delovne sile; 

 Kulturni kapital: Pomeni možnost poseganja v zbrano kulturno bogastvo družbe in 

izobrazbeni potencial posameznika. Zaradi povečane vloge znanja in izobrazbe v 

današnjem času, je mladina postala ena od nosilnih skupin kulturnega kapitala v 

sodobni družbi. Pod določenimi pogoji se lahko kulturni kapital pretvori v druge vire 

oziroma se preobrazi v ekonomske ali socialne prednosti, kot so razvejano socialno 

omrežje, dobre zveze, družbeni ugledi, spoštovanje ipd. Ni  prenosljiv in ga nikakor ne 

pridobiš v enem trenutku, saj predstavlja predvsem znanje in veščine, ki jih 

posameznik pridobiva celo življenje. Bourdieu je kulturni kapital razdelil na tri 

pojavne oblike, in sicer institucionalni kulturni kapital (izobrazbene kvalifikacije, 

stopnja izobrazbe; mladim prinaša poseben položaj in ugled, ki ga lahko pretvori v 

katerokoli drugo obliko kapitala), utelešen kulturni kapital (proces pretvarjanja 

zunanjega bogastva v del osebnosti, v človeški um in telo; s tem posameznik pridobi 

kulturne kompetence, ki se kažejo pri govoru, drži, videzu, veščinah, odnosih ipd.) in 

objektiviran kulturni kapital (v materialni obliki, kot so knjige, fotografije, filmi ipd.; 

izraža se s številnimi lastnostmi, ki so vezane na utelešene oblike kulturnega kapitala, 

in sicer na veščine in znanja. Gre za vprašanje, kaj človek zna početi s stvarmi in ali 

jih zna uporabljati v skladu z njihovo namembnostjo). Za primer lahko izpostavimo 
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mlade, ki so v neenakem izhodiščnem položaju, saj izobraževalni sistem nagrajuje in 

spodbuja le določen kulturni kapital, ki je pridobljen v točno določenem tipu družine; 

 Ekonomski kapital: Je tradicionalni kapital v oblikah proizvajalnih sredstev, finančnih 

sredstev in institucij, ki obvladujejo gospodarstvo. Predstavlja izvorno obliko vseh 

drugih oblik kapitala, ki ga je možno neposredno in takoj zamenjati za denar, ter se 

institucionalizira v lastninskih pravicah. Mladim omogoča lažji dostop do izobrazbe, 

kar pomeni, da nekaterim dobrinam in storitvam omogoča takojšen dostop. 

 

Glede na sestavo in obseg kapitalskih virov se povečujejo priložnosti mladih in pritiski nanje, 

kot posledica vsega tega dogajanja pa se izoblikujejo posebni mladinski habitusi in ideologija 

mladine. Ampak pomembnejše je, da se mladina pomika h kulturni frakciji kapitala, ki je 

nujen in vodilen reprezentant. Ravno zato je mladost obdobje, ko posameznik pridobi čim 

višjo in kakovostno izobrazbo, višji izobrazbeni in poklicni naziv, s čimer si mladi okrepijo 

možnosti za soočanje z negotovostmi in tveganji pri prehodu v odraslost. Ampak krepitev 

kulturnega kapitala nasproti ekonomskemu ima lahko za mlade negativne posledice, še 

posebej ko v družbi prevladuje ekonomski kapital. Če so mladi dolgotrajno izključeni s trga 

dela in ne pridobivajo virov ekonomskega kapitala, pomeni, da slabi družbena moč mladih. 

To pa lahko mladina okrepi le z bolj intenzivnim pridobivanjem drugih kapitalov, kot sta 

kulturni in socialni (Ule, 2008). 

2.2 Terciarno izobražena mladina na trgu dela 

2.2.1 Prehod mladih terciarno izobraženih iz šolskih klopi v sfero dela 

Mladost je obdobje prehoda iz otroštva v odraslost, in sicer obdobje, ko se posamezniki 

vključujejo v vse pomembnejše družbene vloge, s katerimi je določena odraslost. Mladostniki 

razvijajo socialne veščine in sposobnosti, ki jim kasneje omogočijo, da postanejo odrasle 

osebe na različnih področjih, kot so poklicno, delovno, interaktivno-partnersko, politično-

etično in potrošniško-kulturno. Poleg novih priložnosti in izzivov pa se mladi v sodobni 

družbi soočajo tudi z različnimi negotovostmi in tveganji, zaradi česar je prehod mladih med 

različnimi statusi in situacijami najzahtevnejši, ključni prehod pa je iz izobraževanja v svet 

dela. Vedno daljši, bolj tvegani in negotovi prehodi mladim omogočajo, da postanejo 

enakovredni člani na trgu delovne sile in socialno-ekonomsko neodvisni, saj s tem pridobijo 

možnost dolgoročnega načrtovanja življenja, kariere, družine, bivalnih razmer ipd. (Trbanc, 

2005a).  
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Zaradi groženj potencialno izključenih mladih generacij na trgu dela je država mladini 

povečala možnost za izobraževanje in ji s tem omogočala doseganje višje stopnje izobrazbe. 

Področje visokega šolstva je v zadnjih letih utrdil proces spreminjanja Slovenije v družbo 

priložnosti za mlade. Večina mladih se po končani srednji šoli raje odloči za nadaljnje 

izobraževanje na terciarni ravni, kar pomeni, da se leta izobraževanja pri mladih vedno bolj 

podaljšujejo in da se delež mladih, ki se vpisujejo v terciarno izobraževanje že od začetka 

osemdesetih let stalno povečuje (Kovač Šebart, Gaber in Pluško, 2005; OECD, 2010). 

 

Da se mladi v zadnjem desetletju raje odločajo za nadaljevanje študija na terciarni ravni kot 

pa za prehod na trg dela, je vplivalo tudi poslabšanje položaja mladih na trgu dela, in sicer 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013): 

 velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi, 

 nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi zmanjšanja števila 

zaposlenih, 

 skromno povpraševanje po delu oziroma število prostih delovnih mest, kjer imajo 

mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj manjše možnosti, 

 obseg in sistem študentskega dela. 

 

Večina mladih, ki se odločijo za terciarno izobraževanje, pridobijo na fakultetah le teoretično 

znanje, ki ga je precej težko vključiti v delovni proces, ter premalo prakse in informacij, ki bi 

kasneje omogočale lažje in uspešnejše iskanje na trgu dela. Prav tako mladi ne dobijo dovolj 

kompetenc, ki jih kasneje potrebujejo pri lažji usmeritvi v socialno okolje, delodajalci pa 

iščejo delovno silo, ki bo imela sposobnost vključevanja teoretičnega znanja v prakso in bo 

sledila zahtevam delovnega mesta (SURS, 2009; Novak, 2011).  

 

Izkazalo se je, da je slovenska terciarno izobražena mladina pripravljena vstopiti na trg dela 

šele takrat, ko zaključijo s študijem, kar pomeni pri poznih dvajsetih ali celo v zgodnjih 

tridesetih letih. Ti prehodi so v sodobnem svetu postali vse bolj nejasni in pluralistični,  

distancirajo se od tradicionalnih pričakovanj. Vse to zgolj zaradi problemov temeljnih 

institucij prehodov, in sicer pri zaposlovanju in ekonomskem osamosvajanju. Mladi ne merijo 

več odraslosti z objektivnimi kazalci (dokončanje študija, stalna zaposlitev, družina), ampak z 

različnimi subjektivnimi pogoji, in sicer: odrasli postanejo takrat, ko se res počutijo odrasle. 
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Ravno zaradi takšnih sprememb so prehodi v odraslost postali osrednji problem moderne 

mladine (Ule, 2008).  

 

Življenjski potek mladih ima določene prehode iz starega v novo obdobje, zato lahko rečemo, 

da je to premik posameznika glede na pomenljive in družbene položaje, odnose, pričakovanja 

in vrednote. Na prehode vplivajo (Ule, 2008): 

 Psihološki dejavniki, ki se nanašajo na spremembe posameznikovih izkušenj, 

identiteto in socialno vključenost skozi življenje; 

 Sociološki dejavniki, ki se nanašajo na družbene in institucionalne strukturne 

spremembe, ki vplivajo na življenjski potek posameznika.  

 

Kar pomeni, da na življenjski potek vplivata dve področji. Prvo področje predstavljata 

posamičen življenjski potek in biografija. Ta dva pristopa se vedno bolj približujeta drug 

drugemu, saj je posamičen življenjski potek pot skozi socialne strukture, pri čemer se oblikuje 

biografija vsakega posameznika. Drugo področje predstavljata družbeni kontekst in 

institucionalni red, ki vplivata na socialno vključenost mladih. Ravno to pojasni, kako na 

življenjski potek posameznika delujejo kulturni modeli, družbeni red in institucije na eni 

strani ter osebna pričakovanja, načrti in osebnost posameznika na drugi strani (Ule, 2008). 

2.2.2 Dejavniki in ovire, ki vplivajo na hitrost prehoda 

Na položaj mladih na trgu dela, predvsem na gibanja mladinske brezposelnosti in 

zaposlovanja, vplivajo različne, med seboj prepletene in kompleksne okoliščine, trendi in 

regulativni posegi, ki imajo nadzor nad kvaliteto in obsegom ponudbe mladih, bodisi na 

povpraševanje po mladi delovni sili ali na način, kako je regulirano srečevanje ponudbe in 

povpraševanja delovne sile (Trbanc in Verša, 2002; Trbanc, 2005a). 

 

K razvijanju in odraslosti mladih vpliva vedno več institucionalnih dejavnikov, kot so rituali 

in institucije prehodov, generacijski pritisk in medgeneracijska razmerja. Poleg tega so to tudi 

makro družbeni procesi, ki ohranjajo in spreminjajo družbeno strukturne ali kulturne razmere 

za življenjske poteke. Ne smemo pozabiti tudi na pomembne življenjske dogodke in 

biografske spremembe, ki ravno tako vplivajo na življenjski potek terciarno izobražene 

mladine. Seznam pomembnih vplivnih dejavnikov je lahko precej daljši, odvisen je od 

vsakega posameznika, saj so nekatera področja za nekoga manj, za nekoga bolj pomembna v 

življenjskem poteku (Ule, 2008).  
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V nadaljevanju bomo predstavili le tiste dejavnike, za katere menimo, da imajo največji vpliv 

na hitrost prehodov terciarno izobražene mladine iz izobraževanja v zaposlitev ter 

pojasnjujejo gibanje njihove brezposelnosti. Razdelimo jih v tri skupine, in sicer individualne, 

strukturne in institucionalne dejavnike. Pri individualnih dejavnikih gre za dejavnike na mikro 

ravni, pri strukturnih in institucionalnih dejavnikih pa za dejavnike na makro ravni (Trbanc 

2007, 50). Za analizo prehoda terciarno izobražene mladine na trg dela je potrebno upoštevati, 

da ti dejavniki vplivajo drug na drugega in nudijo natančno razlago stanja zaposlenosti 

oziroma brezposelnosti pri mladih (Biavaschi et al., 2012).   

2.2.2.1 Individualni 

Tukaj gre za lastnosti, ki so objektivno določljive, kot so npr. novo znanje, pomanjkanje 

izkušenj, aktivnost in samostojnost, lahko so pa le pripisane, kot splošne predstave, ki se 

vežejo na mladino, in na predstave, ki jih imajo delodajalci o terciarno izobraženi mladini. Že 

tradicionalno so mladini pripisane manjša odgovornost, manjša pripadnost, nestalnost, 

neresnost, nezrelost, nesamostojnost, neaktivnost in nagnjenost k spremembam utečenih 

praks, zaradi katerih naj bi delodajalcem predstavljala tvegano delovno silo. Ampak v resnici 

so mladi veliko bolj zagnani in dovzetnejši pri spremembah delovnega procesa, poleg tega pa 

so tudi bolj inovativni, prilagodljivi in manj zahtevni, kar pomeni, da so nekateri pripravljeni 

sprejeti tudi slabšo zaposlitev, zaposlitev, neusklajeno z njihovo izobrazbo, začasno 

zaposlitev, fizično naporno delo ali pa delo v slabših delovnih razmerah oziroma z bolj 

neugodnim delovnim časom (Trbanc, 2007). 

 

Ključna prednost mladih kot delovne sile je novejše in kompleksno znanje, ki ga mladi 

pridobijo skozi izobraževanje in socializacijo, saj pridobijo ogromno izkušenj s potovanji po 

svetu, spoznavanjem drugih kultur in drugačnosti ter uporabo IKT tehnologij. S tem mladi 

dobijo dodatno prednost v konkurenci za zaposlitev (Trbanc, 2007). 

 

Res je, da mladim izobrazba zagotavlja osnovno znanje za opravljanje dela, ampak šele 

delovne izkušnje in delo v praksi dajo uporabno vrednost. Večinoma mladi, ki po 

zaključenem študiju iščejo prvo zaposlitev, niso brez delovnih izkušenj, saj so jih deloma 

pridobili v času študija z različno delovno prakso, počitniškim delom, prostovoljnim delom in 

študentskim delom, ampak te delovne izkušnje niso ravno vezane na poklicno oziroma 

profesionalno področje, za katerega se mladi izobražujejo in v katerem iščejo zaposlitev.  

Tudi če mladi med študijem opravljajo študentsko delo, jim še vedno primanjkuje izkušenj in 
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prakse ter nimajo dovolj informacij za odločanje in dajanje predlogov, saj tukaj večinoma ne 

gre za delo, ki bi bilo povezano s študijsko smerjo, temveč zgolj za občasna, priložnostna 

dela, ki bolj ali manj prinašajo le finančno korist. Poleg tega mladi različnih izkušenj ne 

prepoznajo kot delovnih izkušenj ali pa jih ne znajo predstaviti delodajalcu (Trbanc, 2007; 

Novak, 2011).  

 

Ker se bomo v raziskovalnem delu naslonili le na dva individualna dejavnika, ki imata velik 

vpliv na prehod terciarno izobražene mladine na trg dela, ju bomo v nadaljevanju tudi 

podrobneje predstavili. 

 

 Aktivnost mladih 

Mladost je čas oblikovanja identitete in individualnosti posameznika, a hkrati je to čas, ko se 

mladi prilagajajo širšim družbenim spremembam, zato ima prosti čas še posebej pomembno 

vlogo, saj lahko mladi v tem obdobju razvijejo zadovoljujoče družbene in medosebne odnose, 

ki pripomorejo h razvoju psihe in osebnosti mladih. Prosti čas mladi preživljajo z različnimi 

dejavnostmi, kot so druženje, športne aktivnosti, uporaba IKT-ja, kulturne dejavnosti ipd. To 

so strukturirane prostočasne dejavnosti, pri katerih mladi sodelujejo v sistemu, ki ima 

določena pravila, cilje in omejitve ter deluje pod nadzorom organizacije. Ravno te 

strukturirane prostočasne dejavnosti pozitivno vplivajo na psihosocialni razvoj in aktivnost 

mladih (Kirbiš, 2011).  

 

Za mlade še posebej velja, da bodo bolj zaposljivi, če bodo aktivni pri prehodu v zaposlitev, 

kar pomeni, da so mladi, ne glede na razmere, ki prevladujejo na trgu dela, sposobni dobiti 

zaposlitev. Pri aktivnosti za iskanje zaposlitve gre za skupek znanj, veščin, sposobnosti, 

lastnosti in osebnosti, ki mladim omogočajo pot do zaposlitve in pridobitve plačanega dela. 

Za mlade, ki iščejo zaposlitev, je aktivnost bistvenega pomena, saj jim pasivno sedenje doma 

in neaktivnost nič kaj ne pripomoreta k zaposlitvi. Poleg tega oviro terciarno izobraženim 

mladim za vstop na trg dela predstavlja tudi velika konkurenca. Marsikdo izmed brezposelnih 

terciarno izobraženih mladih ima boljše strokovno znanje z izobrazbenega področja ter širši 

spekter neformalno pridobljenih znanj, mehkih veščin in širšo socialno mrežo. Terciarno 

izobraženi mladi lažje pridejo do zaposlitve, če so aktivni že v času študija, sodelujejo v 

nevladni ali mladinski organizaciji, se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, poskušajo biti 

aktivni pri organizaciji projektov ter konstantno spremljajo prosta delovna mesta in pošiljajo 

prošnje za zaposlitev. To jim omogoča, da spoznajo nova področja in nove ljudi ter si širijo 
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obzorja in socialno mrežo, kar pomeni, da pridobijo več kontaktov in tako lažje pridejo do 

pomembnih informacij, med katere spadajo tudi informacije o novih priložnostih za delo in o 

prostih delovnih mestih (Miloševič Zupančič, 2014).  

 

S tem ko znajo mladi prepoznati priložnost in nanjo tudi reagirajo, pokažejo svojo pobudo, 

ukrepanje in vztrajnost, dokler njihova dejanja ne pripeljejo do pomembnih in ugodnih 

sprememb. Če mladi niso dovolj aktivni, pomeni, da ne vložijo dovolj truda, ne prepoznajo in 

ne izkoristijo priložnosti, da bi se okoljske razmere spremenile, ampak se tem razmeram raje 

prilagodijo. Aktivnost mladim omogoča, da zbirajo in ustvarjajo situacije, ki omogočajo 

boljšo delovno uspešnost, prevzamejo vodstvo in pobudo, preprečujejo nastanek težav in so 

bolj nagnjeni k aktivnostim, povezanimi s kariero, kot so iskanje informacij o zaposlitvi, 

načrtovanje kariere in vztrajanje kljub oviram. Aktivni mladi so tudi bolj nagnjeni k 

oblikovanju dobrih medosebnih odnosov in si s tem pridobijo večjo socialno podporo ter so 

ravno zato proaktivna prizadevanja želja zaposljivosti (Cvilak et al., 2014). 

 

Tudi samoučinkovitost in odprtost sta eni izmed osebnostnih karakteristik, ki pripomoreta k 

večji aktivnosti terciarno izobražene mladine. S tem ko so mladi samoučinkoviti, verjamejo v 

svoje sposobnosti, si postavljajo cilje in jim sledijo. Če na poti do cilja nastanejo problemi, 

jim to ne predstavlja grožnje, pred katero bi bilo potrebno bežati, ampak izziv, s katerim se 

spopadejo in ga rešijo. S samoučinkovitostjo mladi začnejo verjeti v prepričanje o svoji 

zmožnosti za pridobitev samozaposlitve. Pridobijo tudi sposobnost za opravljanje dela v 

različnih situacijah, zmogljivost za obvladovanje dogodkov v življenju in sposobnost 

uspešnega spoprijemanja z življenjskimi izzivi (Cvilak et al., 2014). Odprtost je definirana kot 

obseg, znotraj katerega so posamezniki pripravljeni pridobiti izkušnje, odgovorno razmišljati 

in deliti informacije z ostalimi. Odprtost razvijati sebe in se prilagajati delovnim zahtevam se 

nanaša na orientacijo posameznika. Za mlade, ki imajo lastnosti odprtosti, je značilno, da so 

pripravljeni na nove izkušnje in spremembe, so prilagodljivi ter se v stanju negotovosti trudijo 

izboljšati svojo aktivnost pri iskanju zaposlitve. Delodajalci takšne posameznike zaznajo kot 

izziv in priložnost (Cvilak et al., 2014).  

 

Veliko aktivnost lahko mladi pokažejo pri civilnodružbeni participaciji, kamor se uvrščajo 

prostovoljne dejavnosti, za katere se posameznik prostovoljno odloči, saj so odprte in 

neplačane. Mladim nudijo veliko koristi, saj so povezane s pozitivnimi vrednotami in 

psihosocialnim razvojem mladih ter imajo neformalno izobraževalno in dodano družbeno 
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vrednost. Predvsem se mladi s tem naučijo razumevati in spoštovati mnenja drugih, razvijejo 

empatijo, nudijo pomoč sočloveku ter izoblikujejo lastno mnenje na podlagi obveščenosti. 

Razlogi mladih, da se odločijo za sodelovanje, izhaja predvsem iz stališča mladih, saj v 

konvencionalnih političnih oblikah njihovo mnenje ne šteje in so zato dejavnejši pri 

civilnodružbeni participaciji, protestih, participaciji povezani z IKT-jem ipd. (Kirbiš in Flere, 

2011).   

 

 Samostojnost mladih 

Prožnost zaposlovanja mladih ima precej velik vpliv na pogostost prehodov med zaposlitvami 

in na pogostost brezposelnosti, kar pušča posledice tudi pri možnosti polne ekonomske in 

socialne odvisnosti ter samostojnosti mladih ljudi. Mladinski trg delovne sile zaznamuje 

visoko stopnjo mladinske brezposelnosti, kar pomeni, da trg delovne sile mladim ne 

zagotavlja dovolj visoke stopnje materialne in socialne varnosti ter poveča tveganja revščine 

ob izselitvi. Segmentacija, rigidnost in zaprtost trga delovne sile za mlade povzročajo 

omejene zmožnosti mladih, da se materialno osamosvojijo, odselijo v lastno stanovanje in 

oblikujejo lastno družino. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na nesamostojnost terciarno 

izobražene mladine so definitivno podaljševanje šolanja, značilnosti mladinskega trga delovne 

sile in stanovanjske problematike, kjer so mladi najbolj ranljiva skupina (Boljka, 2009; 

Ignjatović in Trbanc, 2009).  

 

Tranzicija iz družine orientacije (v kateri se mladi rodijo) v družino prokreacije (družina, ki si 

jo ustvarijo sami) se podaljšuje in prelaga, saj si mladi lastne družine ne ustvarijo takoj po 

končanem študiju in ko dobijo zaposlitev. To prehodno obdobje se imenuje LAT faza (living-

apart-together), v kateri mladi živijo s starši skupaj in narazen. To obdobje se označuje kot 

fenomen podaljšanja mladosti (Švab, 2001). 

 

Značilnosti LAT faze so (Švab, 2001): 

- mladi živijo doma dalj časa (v starosti od 20 do 26 let), 

- živijo doma tudi po končanem študiju in ko imajo prvo zaposlitev, 

- živijo doma in hkrati še nekje drugje, 

- živijo nekje drugje, a redno obiskujejo starše in uporabljajo njihove storitve. 

 

Glede na to, da trg delovne sile ni nič kaj koristen za mlade, ki po zaključenem študiju 

vstopajo nanj, je tveganje revščine pri nezaposlenih in zaposlenih mladih še vedno precej 
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nizko, saj na to vplivata ravno podaljševanje bivanja pri izvorni družini in sistem socialnega 

varstva. Strategija ostajanja doma pri starših se izkaže kot racionalna izbira mladih pri 

zagotavljanju socio-ekonomske varnosti ter s sistemom socialnega varstva predstavlja 

uspešno preprečevanje revščine in zadovoljstvo potreb mladih. Ravno zato je potrebno 

izboljšati predvsem pogoje za lažje osamosvajanje in samostojnost mladih ( Nagode, Smolej 

in Boljka, 2009).  

 

Slovenska mladina ima vedno večjo željo enačenja z odraslostjo, ampak zaradi vse bolj 

kasnejšega uresničevanja prehodov, kot so odselitev od staršev, vzpostavitev  neodvisnosti in 

oblikovanje lastne družine, je proces iz mladosti v odraslost za mladino precej bolj otežen. 

Res je, da mladi zgodaj prevzamejo odgovornost za svoje osebno življenje ter se vedejo in 

odločajo kot odgovorni odrasli, ampak ko gre za strukturne pogoje, kot so podaljševanje 

šolanja in manjše možnosti za zaposlitev, se ključni mejniki odraščanja začnejo premikati v 

poznejša leta (Lavrič in Flere, 2011).  

2.2.2.2 Strukturni 

O'Higgins (1997) opredeljuje tri strukturne dejavnike: 

 Agregatno povpraševanje po delovni sili: Stopnja brezposelne mladine je ciklično bolj 

spremenljiva in nesorazmerna, poleg tega pa je tudi bolj občutljiva na nihanje v 

povpraševanju, saj mladi po zaključenem izobraževanju potrebujejo več časa, da se 

prebijejo na trg delovne sile in pridobijo zaposlitev, ki jim bo ustrezala in jim nudila 

stabilnost ter zadovoljstvo; 

 Plače: Ko terciarno izobražena mladina pridobi prvo zaposlitev je njihova plača precej 

nizka, najverjetneje minimalna. Če bi bile plače mladih višje oziroma se ne bi 

razlikovale od plač starejših ljudi, potem bi delodajalci raje zaposlovali starejšo 

delovno silo, saj ima več delovnih izkušenj in prakse na trgu dela kot pa terciarno 

izobražena mladina. Poleg tega ima povišanje minimalne plače za terciarno izobraženo 

mladino negativen odnos do zaposlovanja mladine in ne predstavlja rešitve za 

zmanjšanje brezposelnost terciarno izobražene mladine; 

 Obseg terciarno izobražene mladinske delovne sile: Dejstvo je, da se večina mladih 

odloči za nadaljevanje šolanja na terciarni ravni, kar pomeni, da je vedno več mladih, 

ki zaključijo terciarno izobraževanje in posledično vedno večji obseg novih prilivov na 

trg delovne sile, ki ne more naenkrat poskrbeti za vso terciarno izobraženo mladino. 

Nemogoče je pričakovati, da bo na trgu dela prostih toliko delovnih mest, kolikor je 
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terciarno izobražene mladine, še posebej pa ne takšnih zaposlitev, ki bodo primerne za 

njihovo področje študija. Ena od rešitev je, da se trg delovne sile spremeni in prilagodi 

terciarno izobraženi mladini, ta pa se mora ravno tako prilagoditi trgu delovne sile in 

na delovnim mestom, ki jih trg nudi.  

 

Ampak, obseg strukturnih dejavnikov, ki neposredno ali posredno vplivajo na prehod 

terciarno izobražene mladine v zaposlitev, je precej širši, zato bomo v nadaljevanju opredelili 

le tri, za katere menimo, da imajo največji vpliv na prehod terciarno izobražene mladine na trg 

dela.  

 

 Demografska gibanja 

Na mlade na trgu dela v zadnjih letih vplivajo predvsem demografske spremembe. Zaradi 

krize sta se število in delež mladega aktivnega prebivalstva nadpovprečno zmanjšala. Ta 

padec lahko delno pripišemo demografskim spremembam. Prišlo je do pomanjkanja 

delovnih mest predvsem za terciarno izobraženo mladino (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje, 2016).  

 

Na hitrost zaposlovanja terciarno izobražene mladine najbolj vpliva obseg števila mladih, 

ki letno zaključijo s študijem in iščejo prvo zaposlitev. V Evropi se spreminja 

demografska struktura populacije, saj rodnost upada, populacija se stara, kar pomeni, da 

se stara tudi aktivno prebivalstvo. Stagniranje in zmanjševanje deleža mladih v 

prebivalstvu vpliva na zmanjšanje in staranje skupine delovno aktivnega prebivalstva. 

Manjši delež mladih pomeni tudi manjši prihod mladih na trg dela, kar pomeni nadaljnje 

zniževanje stopenj mladinske brezposelnosti, ampak le do določene mere. To je odvisno 

od ekonomskih dejavnikov, in sicer od obsega in strukture povpraševanja po delovni sili 

ter usklajenosti strukture prihodov mladih na trg dela. Izobrazbena in druga strukturna 

neskladja se lahko na trgu dela še bolj zaostrijo, kar lahko pripelje do velikega 

primanjkovanja in presežka nekaterih segmentov, kar lahko povzroči brezposelnost 

(Trbanc, 2005a; Trbanc, 2007). 

 

 Delovanje trga delovne sile in gospodarska gibanja 

Delovanje na trgu delovne sile, in sicer gibanje zaposlovanja terciarno izobražene 

mladine, je povezano z gospodarskim gibanjem, saj recesija najprej prizadene tiste, ki šele 

vstopajo na trg dela; to so ravno mladi, ki po končanju študija poskušajo prodreti na trg 
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dela ter mladi, ki opravljalo nestalne in nestabilne zaposlitve. Tudi ko je ekonomska 

situacija sorazmerno dobra, imajo mladi velike težave pri zaposlovanju na tistih lokalnih 

in regionalnih trgih, kjer je stopnja brezposelnosti nadpovprečna in struktura zaposlitvenih 

priložnosti omejena. Še danes se na trgu delovne sile soočajo s strukturnim neskladjem 

med povpraševanjem in novim pritokom delovne sile, saj v evropskih državah 

primanjkuje kvalificirane delovne sile na srednjem poklicnem nivoju v storitvenih 

dejavnostih. Ker so takšna dela fizično zahtevna in se opravljajo v slabih delovnih 

razmerah, plače pa so relativno nizke, se mladi raje odločajo za nadaljevanje študija na 

terciarni ravni (Trbanc, 2007). 

 

Pritoki terciarno izobražene mladine na trg dela so ogromni, zato je od gospodarskih 

gibanj in ciklov odvisno, kako hitro lahko trg poskrbi za mlado delovno silo. Pri 

zaposlovanju mladih je predvsem pomembno, ali je na lokalnih in regionalnih trgih 

delovne sile strukturno-izobrazbeno neskladje med ponudbo in povpraševanjem po 

delovni sili in kako mladi poskušajo zapolniti to neskladje (Trbanc, 2005b).  

 

V primeru ko gospodarstvo ne more poskrbeti za celotno terciarno izobraženo mladino, ki 

poskuša prodreti na trg delovne sile, bi bilo potrebno, da se terciarno izobraženi mladi 

odločijo tudi za sprejemanje zaposlitev, ki so manj zahtevne, manj plačane in za katere so 

preizobraženi, saj bi si s tem zagotovili hitrejšo zaposlitev. Ampak, ko bolj izobraženi 

sprejemajo manj zahtevne zaposlitve na trgu dela, posledično izrivajo manj izobražene 

mlade z njihovih tradicionalnih poklicnih področjih. Dejstvo je, da se mladi, ki po 

končanem študiju prvič vstopajo na trg dela, soočajo s fleksibilnimi oblikami zaposlitve, 

kar pomeni, da opravljajo zaposlitev za določen čas, različna občasna in začasna dela. 

Opravljanje začasnih zaposlitev pogosto predstavlja čakalno in preizkusno dobo za vstop 

v trajnejšo zaposlitev in v tem obdobju delodajalec testira prilagodljivost, produktivnost, 

pripadnost in podobne lastnosti terciarno izobražene mladine (Trbanc, 2007).   

 

 Študentsko delo 

Študentsko delo je eno izmed najbolj fleksibilnih oblik dela, saj se pri tem ne sklepa 

pogodb o zaposlitvi ter ne veljajo zakonodaja o delovnih razmerjih in pravice. Takšna 

oblika zaposlitve je za delodajalca najcenejša in najlažja, saj ne zahteva veliko obveznosti. 

To pomeni, da delodajalci svoje potrebe po delovni sili zadovoljijo kar s študentsko 

delovno silo, kar lahko vpliva tudi na večjo brezposelnost pri mladih, saj relativno 
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izobražena, fleksibilna in poceni študentska delovna sila predstavlja veliko konkurenco 

mladim, ki po zaključenem študiju iščejo prvo zaposlitev na trgu dela. Zaradi skrbi in 

strahu pred brezposelnostjo po končanem izobraževanju študentje namenoma ostajajo v 

izobraževalnem sistemu še dlje časa, saj jim to omogoča opravljanje raznovrstnih 

študentskih del (Trbanc, 2007).  

 

Prvotni namen študentskega dela je bil mladim ponuditi možnost zaslužka tekom 

izobraževanja in nabiranja delovnih izkušenj. S tem se je razvil tudi sistem študentskih 

servisov, ki so kot nekakšni posredniki med študenti in delodajalci, saj mladim 

posredujejo prosta dela in urejajo nakazila zaslužkov. Študentsko delo je pomembno, saj 

mladim nudi stik s trgom dela in izboljšuje njihov socialen položaj, delodajalcem pa 

omogoča fleksibilno obliko dela. Ampak, študentje so izključeni iz tokov moči v družbi, 

imajo manj pravic in manj družbenih privilegijev, kar slabša njihov položaj. V Sloveniji 

vse več študentov ne more pridobiti pripravništva ali prakse in se zaradi tega poslužujejo 

študentskega dela kot načina pridobivanja izkušenj. Pogreša se sodelovanje z 

delodajalcem v času šolanja, bodi-si prek prakse ali študentskega dela. Ravno to povzroči 

precej poznan izraz pri nas, »hotel mama«, ki predstavlja mlado osebo, ki zaradi prenizkih 

finančnih dohodkov ne odide od doma in ne postane samostojna (Dekleva, Simoniti in 

Kampl, 2014) 

2.2.2.3 Institucionalni  

Med institucionalne dejavnike uvrščamo dejavnike, ki so povezani s  strukturo in organizacijo 

izobraževalnega sistema, povezave med univerzami in delodajalci ter institucionalizirane 

prehode iz terciarnega izobraževanja v zaposlitev. Čeprav predstavlja izobraževanje enega 

izmed najbolj dragih ukrepov, je namen države, da se izobrazba in sposobnost mladih 

terciarno izobraženih najbolj približata potrebam trga s tem se poveča stopnja zaposljivosti in 

možnost prihodnjih zaslužkov (Južnik Rotar, 2008).  

 

Ravno zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na sistem izobraževanja, ki ima velik vpliv na 

hitrost prehoda terciarno izobražene mladine na trg delovne sile. Ker menimo, da imajo tudi 

delodajalci pomembno vlogo pri zaposlovanju terciarno izobražene mladine, se bomo v 

nadaljevanju dotaknili tudi vpetosti delodajalca v sistem izobraževanja in usposabljanja. 
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 Sistem izobraževanja  

V zadnjem desetletju se je izrazito povečal delež mladih, ki se odločijo za nadaljevanje študija 

na terciarni ravni, kar uvršča Slovenijo po vključenosti mladih v terciarno izobraževanje 

visoko nad povprečje EU-27. Ta položaj v Sloveniji lahko deloma povežemo tudi s 

pomanjkanjem rednih zaposlitev na trgu dela za mlade, socialno ugodnostjo študentskega 

statusa in prevladujočim brezplačnim študijem, oblikami študentskega dela in državnim 

štipendiranjem. Zaradi teh dejavnikov se je posledično znižal delež mladih, ki so aktivni na 

trgu delovne sile in imajo kakršnokoli obliko redne zaposlitve. Takšno stanje se izraža tudi v 

neskladju, brezposelnosti in neaktivnosti diplomantov pri zaposlovanju, saj prihaja do 

sorazmerno prevelikega in rastočega števila terciarno izobraženih, ki po končanem študiju ne 

dobijo izobrazbi ustrezne zaposlitve. Tudi glede kakovosti terciarnega izobraževanja se 

porajajo veliki dvomi, še posebej glede njegovega financiranja, trajanja študija in povezanosti 

študija z delodajalci in drugimi zaposlitvenimi institucijami (Lavrič in Flere, 2011; Flere in 

Tavčar Krajnc, 2011).  

 

Graf 2.1: Delež terciarnih študentov, pripadnikov starostne skupine 20 – 24 let, v Sloveniji in 

EU-27 

 

Vir: prirejeno po Tavčar Krajnc, Flere in Lavrič (2014, 84). 

 

V zgornjem grafikonu je razvidno, da je v Sloveniji od leta 2002 do 2007 stopnja terciarno 

izobražene mladine starostne skupine 20 – 24 let konstantno naraščala, v letu 2008 je 
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malenkost vpadla nato pa ponovno narastla. V letu 2011 je prišlo do ponovnega upada 

relativnega števila terciarnih študentov, pripadnikov skupine 20 – 24 let, kar pa lahko 

pripišemo upadajočemu vplivu doseženega univerzitetnega napredka na zaposlovanje. 

Ampak, rast terciarno izobražene mladine starostne skupine 20 – 24 let je v Sloveniji še vedno 

zelo visoka, saj presega obseg v EU-27. Zato Slovenija velja za eno izmed držav v EU-27, ki 

ima najvišjo stopnjo terciarno izobražene mladine (Tavčar Krajnc, Flere in Lavrič, 2014). 

 

Vprašanje je, zakaj se mladi odločajo za nadaljevanje študija: Zaradi pričakovanj, da jim bo 

višja izobrazba omogočila boljši položaj na trgu dela in da se bodo v neugodnih gospodarskih 

razmerah izognili zelo verjetni brezposelnosti. Posledično je prišlo do povečanja konkurence 

med terciarno izobraženo mladino pri iskanju prve zaposlitve ter do strukturnih neskladij, in 

sicer do prevelike oziroma premajhne ponudbe na nekaterih področjih (Trbanc, 2005a).   

 

Vpis v izobraževanje je na splošno pomanjkljivo usklajen s potrebami na trgu dela, zato bi ga 

morali zavodi in univerze usklajevati na osnovi izsledkov spremljanja kompetenc študentov in 

zaposljivosti ter zaposlenosti terciarno izobraženih mladih. Potrebno bi bilo tudi omejiti vpis 

in ga prilagoditi dejanskim potrebam trga dela ter mlade spodbujati k vpisu na tista področja 

izobraževanja, ki bodo relevantna z vidika bodočega razvoja države. Veliko prednost lahko 

nudijo tudi univerze, ki vedo, katere kompetence potrebuje terciarno izobražena mladina, da 

uspešno vstopi na trg dela. S takšnim načinom bi zavodi in univerze izboljšali zaposljivost in 

aktivnost terciarno izobražene mladine (Čelebič, 2014). 

 

 Povezave med univerzami in delodajalci 

Že vrsto let velja, da je prehod mladih v zaposlitev lažji in hitrejši v državah z 

izobraževalnimi sistemi, ki omogočajo poklicno specifične kvalifikacije na ravni 

sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Ampak samo izobrazba ni dovolj, saj je za hiter 

prehod mladih po končanju izobraževanja v sfero dela pomembno, da imajo mladi poklicne 

spretnosti in delovne izkušnje, ki jih mladi pridobijo med študijem in usposabljanjem pri 

specifičnih delodajalcih. Zato ima pomemben vpliv tudi vpetost delodajalca v sistem 

izobraževanja in usposabljanja. Pomen, ki ga delodajalci pripisujejo delovnim izkušnjam je v 

evropskih državah različen in odvisen od strukture nacionalnih sistemov izobraževanja in 

usposabljanja ter sistemskih povezav med delovno in izobraževalno sfero, ampak v tistih 

državah, kjer so delodajalci neposredno vpeti v sistem izobraževanja, je stopnja 

brezposelnosti mladih precej nižja kot v državah, kjer je sistematična vpetost delodajalca 
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manjša. Poleg tega sta pomembna tudi odnos in zavzetost delodajalca za zaposlovanje mladih, 

kar je odvisno od spodbud in akcij politike zaposlovanja (Trbanc, 2007).  

 

Ker je pri nas izobraževanje bolj splošno naravnano in delodajalci nimajo vpliva na 

oblikovanje vsebine izobraževalnih programov, so delovne izkušnje pri zaposlovanju še toliko 

bolj poudarjene, kar pomeni, da delodajalci niso pripravljeni zaposlovati terciarno izobražene 

mladine takoj po končanem izobraževanju (Trbanc, 2007).  

2.2.3 Brezposelnost terciarno izobražene mladine 

V Sloveniji je pri mladih prehodov iz zaposlitve v zaposlitev bistveno več kot pri starejših, 

čeprav imajo mladi precej prednosti pred odraslimi, saj so bolj prilagodljivi, znajo tuje jezike 

in obvladajo delo z računalniki (Kozoderc, 2005), a se srečujejo z vrsto problemov in 

pritiskov. Če hočejo biti konkurenčni na trgu dela, morajo biti uspešni v šoli in zaključiti 

študij; če hočejo najti stabilno zaposlitev, morajo biti prilagodljivi in mobilni. Tudi zahteve 

delodajalcev so vedno bolj stroge, ko iščejo zaposlenega s terciarno izobrazbo, saj vedno 

opredelijo delovne izkušnje kot nujen pogoj za zaposlitev. Večina mladih je po zaključenem 

študiju brez delovnih izkušenj, kar jih na trgu delovne sile dela manj konkurenčne in se prav 

zaradi pomanjkanja le-teh znajdejo med brezposelnimi. Zato kriza zaposlovanja in nestabilni 

gospodarski cikli na trgu dela najbolj prizadenejo terciarno izobraženo mladino, ki se takoj po 

zaključenem študiju poskuša prebiti na trg dela. Ko pridejo do prve zaposlitve, se morajo 

zavedati, da jim bo najverjetneje delodajalec ponudil le začasno zaposlitev, z nizkimi 

začetnimi dohodki, z malo ali nič sindikalnih pravic, z nižjo stopnjo socialne varnosti in 

manjšimi možnostmi za napredovanje (SURS, 2009; European Commission, 2012).  

 

Ampak, status brezposelnosti pri terciarno izobraženi mladini ni problematičen zgolj zaradi 

umeščanja v sistem dela in njihovih prihodnjih kariernih možnosti (npr. vpliv brezposelnosti 

na oblikovanje odnosa do dela pri mladih, razvoj negativnega odnosa do dela pri mladih), 

ampak tudi zaradi negativnih psiholoških posledic in širših družbenih posledic (Trbanc, 

2005b).  
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Graf 2.2: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih v Sloveniji, 2008 – 2015 

 

Vir: prirejeno po Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015, 15). 

 

Izobrazbena struktura brezposelnosti se spreminja počasi. Spremembe so hitreje vidne pri 

mladih, saj visoka vključenost mladih v terciarno izobraževanje vpliva na vedno višji delež 

mladih, ki zaključijo to raven izobrazbe. Na zgornji sliki vidimo, da se je delež brezposelnih 

mladih, ki imajo končano samo OŠ ali manj do leta 2015 zmanjšal. Ker se mladi v tem 

starostnem obdobju še izobražujejo, podatki pokažejo nadpovprečno visok delež mladih v 

starosti od 15 do 19 let, ki imajo končano samo osnovno šolo. Ampak, delež te skupine upade 

že med brezposelnimi mladimi v starosti od 20 do 24 let. Pri tej starosti se na Zavod že 

prijavijo iskalci prve zaposlitve s terciarno izobrazbo; večina se jih prijavi v starosti med 25 in 

29 let. Med mladimi v tej starosti je bilo septembra 2015 kar 29 % brezposelnih s terciarno 

izobrazbo. Delež mladih s terciarno izobrazbo v zadnjih desetletjih konstantno narašča, kar 

vpliva na zniževanje deležev oseb s srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo in 

osnovnošolsko izobrazbo (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 

2.2.4 Metode iskanja zaposlitve 

Preden začnejo brezposelni mladi iskati zaposlitev, se morajo najprej pametno vprašati in 

razčistiti sami pri sebi, kaj jih zanima, katere so njihove odlike in lastnosti, kaj bi radi počeli, 

s katerim delom bi bili zadovoljni ter s čim bi navdušili in presenetili delodajalca. Pomembno 

je, da imajo mladi jasne in začrtane cilje za prihodnost, saj s tem lažje analizirajo sebe in svoje 

želje. Velika prednost je, če mladi pred razgovorom z delodajalcem naredijo analizo samega 

sebe. Zato bomo v nadaljevanju predstavili SWOT analizo, ki je okrajšava za štiri temeljne 
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dejavnike, in sicer »strengths« (prednosti), »weaknesses« (pomanjkljivosti), »opportunities« 

(priložnosti) in »threats« (nevarnosti). Gre za analizo, pri čemer se dejavniki nanašajo na 

prepoznavanje lastne osebnosti, trenutnih razmer na trgu dela ter dinamiko in zakonitosti vlog 

in narave dela. S tem bo brezposelna terciarno izobražena mladina lažje razumela in spoznala 

lastne vrednote, sposobnosti, interese, zmožnosti, izkušnje in poklicna nagnjenja 

(Zaposlitev.net, n.d.; Univerza v Mariboru, Karierni center, n.d.).  

 

Tabela 2.1: SWOT analiza osebnosti 

PREDNOSTI 

Katere so vaše prednosti, kje ste močni, kje 

ste že dosegli rezultate? 

Mladi morajo imeti močne lastne argumente 

o tem, da so v določeni stroki odlični in jo 

obvladajo. To jim omogoča prednost pred 

konkurenti. Poiskati morajo nekaj, v čemer 

so boljši od povprečja, in to krepiti ter 

poudariti.   

POMANKLJIVOSTI 

Katere so vaše šibke strani, česa ne zmorete, 

kaj se morate še naučiti? 

Pametno je, da si mladi priznajo šibke točke 

in slabosti, ter so do neke mere samokritični. 

S tem bodo prepoznali področja, ki jih 

slabijo, ter se poskušali čim prej in tem bolj 

izboljšati.  

PRILOŽNOSTI 

Kje so vaše priložnosti in izzivi, kaj je za vas 

izziv, katere so vaše vrednote? 

Mladi morajo združiti svoje interese, želje, 

cilje, kaj jih veseli in česa ne marajo ter vse 

to povezati z delovnimi mesti, ki so na 

razpolago. Prišli bodo do novih spoznanj, ki 

jim bodo koristila na poti nadaljnje delovne 

motivacije.   

NEVARNOSTI 

Kje so vaše meje, katere nevarnosti prežijo 

na vas, kaj se zgodi, če sprejmete določeno 

rešitev?  

Mladi morajo biti vedno pripravljeni na 

morebitna tveganja, ki se pojavijo na poti 

iskanja ustrezne zaposlitve. Potrebno je 

razmisliti, kako vplivati, premagati in se 

soočati z nevarnostmi. Pomembno je, da 

vložijo ves trud in napor.  

Vir: Zaposlitev.net (n.d.); Univerza v Mariboru, Karierni center (n.d.); lastna izdelava.  

 

Brezposelni mladi iščejo zaposlitve na različne načine in z uporabo različnih metod, s 

katerimi pridobijo informacije o možnih zaposlitvah, ki so na voljo na trgu dela, in tako 

posredujejo svoje podatke, kar jim omogoča vzpostavitev stikov z delodajalci. V nadaljevanju 
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bomo opredelili nekatere metode, ki naj bi jih mladi uporabljali pri iskanju zaposlitve, saj 

veljajo za najbolj uspešne metode pri iskanju zaposlitve na trgu dela (Smonkar, 1994): 

 Metode iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij: Institucije brezposelnim 

brezplačno pomagajo pri iskanju zaposlitve in sicer zbirajo informacije o potrebah, ki 

jih zahteva delodajalec in informacije o značilnostih iskalcev zaposlitve, kot so 

izobrazba, delovne izkušnje, znanje ipd. S tem, ko pridobijo vse zahtevane informacije 

poskušajo vzpostaviti stik med njimi. Pri nas so to javne institucije, kot je zavod za 

zaposlovanje in privatne agencije, ki se ravno tako ukvarjajo s zaposlovanjem 

brezposelnih oseb; 

 Metoda zbiranja informacij o možnostih zaposlitve pri sorodnikih, znancih in 

prijateljih (mreženje): Ta metoda je v svetu močno uveljavljena in jo delodajalci 

ocenjujejo kot zelo uspešno metodo, še posebej, ko gre za zaposlovanje 

strokovnjakov. Pri nas takšno zaposlitev imenujemo »po vezah«, ki ima še vedno 

negativen prizvok; 

 Metoda neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu: Iskalci zaposlitve se samostojno 

odločijo, čeprav ni razpisanih prostih delovnih mest, da bodo »na slepo« povprašali po 

prostem delovnem mestu v organizaciji ali pa pošljejo pisno ponudbo v kadrovske 

službe organizacije. Takšna vrsta iskanja zaposlitve naj bi veljala za uspešno 

predvsem za delavce v proizvodnji in administraciji;  

 Metoda iskanja zaposlitev z javljanjem na oglase in razpise iz časopisov, revij in 

virtualnih omrežij: Pri tej metodi gre za javljanje na oglase in razpise ter za dajanje 

oglasov s strani iskalcev zaposlitev. 

 

Ena od možnosti za zaposlitev pri terciarno izobraženi mladini je tudi samozaposlitev. Za 

slovensko mladino velja, da razmeroma zaostaja za evropskim povprečjem pri podjetniški 

usmerjenosti, saj sta podjetniška aktivnost in inovativnost med mladimi precej nizki ter 

posledično tudi večkrat poudarjeni in problematizirani. Ne gre se le za to, da višja raven 

podjetniške usmerjenosti vpliva na višjo stopnjo gospodarske rasti ter na višjo stopnjo 

konkurenčnosti in inovativnosti, ampak za mlade pomeni nove priložnosti za delovna 

mesta. Velja, da imajo samozaposleni boljši občutek za samoizpolnitve in so bolj 

zadovoljni s svojim življenjem. Blanchflower in Oswald sta s svojo študijo ugotovila, da 

so mladi samozaposleni zadovoljni s svojim življenjem in delom (Klanjšek in Lavrič, 

2011).    
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Vprašanje pa je, zakaj je raven podjetništva med mladimi v Sloveniji tako nizka. Mladi 

odgovor na to vidijo predvsem v nezadostni finančni moči in podpori za zagon lastnega 

podjetja, pomanjkanju zamisli in pri pomanjkanju izkušenj vodenja podjetja. To pomeni, 

da razlogi za neodločanje za samostojno pot pri mladih tičijo v (Klanjšek in Lavrič, 2011): 

 administrativnih ovirah, 

 pomanjkanju ustreznih virov financiranja, 

 težavah s prenosom znanja in raziskav v podjetja, 

 nizkih ravneh vključitve podjetniškega znanja v izobraževanje, 

 neustreznih infrastrukturnih in davčnih zakonodajah. 

 

Pri samozaposlitvi mladih lahko sklepamo, da gre za ovire na sistemski ravni in na ravni 

posameznika, saj daje slovenska mladina prednost zaposlitvi v javnem ali državnem sektorju, 

kar pomeni, da ni najbolj naklonjena prevzemanju odgovornosti in tveganju (Klanjšek in 

Lavrič, 2011). 

 

Pomembno vlogo igra tudi odnos mladih do podjetništva, saj Rebernik, Tominc in Pušnik 

(2010) trdijo, da odnos do podjetništva kaže splošno naklonjenost populacije do podjetniške 

kariere. Če je podjetništvo v družbi zaželeno ter če posameznik pozna dosti podjetnikov in 

verjame, da so ti uspešni, spoštovani in ugledni, je verjetnost, da se bo tudi sam podal v 

podjetništvo, večja kot v nasprotnem primeru.  

2.3 Trg dela za mlade terciarno izobražene 

Negotovosti na trgu dela so danes ena izmed izrazitejših značilnosti položaja mladih v Evropi. 

Mladi so posledično izpostavljeni večjemu tveganju socialne izključenosti in socialne 

neenakosti tudi na drugih področjih življenja. V Sloveniji se ravno terciarno izobražena 

mladina vse bolj sooča z brezposelnostjo (SURS, 2009). Zato se terciarno izobraženi mladi 

morajo zavedati, da je trg delovne sile neizprosen in surov. Delodajalce najbolj zanima, kaj 

posameznik zna, česa je sposoben, kaj zmore, kaj se je pripravljen naučiti in kaj je pripravljen 

za to tudi narediti. Izobrazba nima več tako bistvenega pomena, saj ima bolj simbolično 

vrednost in v ospredje stopa funkcionalno vrednotenje izobraževanja. Mladi diplomanti se 

morajo zavedati spreminjanja zahtev sodobnega trga delovne sile ter sprejeti dejstvo, da študij 

sam po sebi ne pomeni zaposlitve, ampak le idealno obdobje, v katerem je potrebno razvijati 

sposobnosti, pridobivati kompetence in se samouresničevati. To pomeni, da morajo graditi 



Marinič, Aneja. 2018. »Brezposelnost mladih terciarno izobraženih v Goriški regiji.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

30 

 

sebe in se vseskozi dograjevati ter s tem oblikovati zdravo in čvrsto osebnost. Vodilo vsem 

terciarno izobraženim mladim naj bo dejstvo, da vsa znanja, sposobnosti, informacije, 

kompetence, ki jih pridobivajo med študijem, najbolj koristijo njim samim, saj s tem 

oblikujejo sebe. Ti koristni dodatki mladim nudijo izboljšanje osebnosti in jim dodajajo 

vrednost (Novak, 2011).  

2.3.1 Fleksibilnost trga delovne sile za mlade terciarno izobražene v Sloveniji  

Fleksibilnost je sposobnost odzivanja in prilagajanja različnim spremembam, kar pomeni, da 

fleksibilnost trga dela kaže hitrost prilagajanja trga dela glede na spremenjene 

makroekonomske razmere. Spremembe na trgu dela imajo velik vpliv na gospodarski razvoj, 

saj ima dobro delujoči trg dela ključen vpliv na dobrobit gospodarstva in družbe. Uspešno 

delovanje na trgu dela doseže gospodarsko rast ter prispeva k splošni konkurenčnosti in 

produktivnosti. To pomeni, da ima ogromen vpliv na blaginjo posameznikov in gospodinjstev 

(stalna služba je najboljše zagotovilo za socialno vključenost) ter sposobnost olajšanja 

fiskalnega bremena, ki je posledica staranja prebivalstva. Učinkovit in fleksibilen trg dela s 

stabilnim makroekonomskim okoljem omogoča, da postane gospodarstvo konkurenčnejše in 

produktivnejše, saj se tako lažje odziva in prilagaja ekonomskim spremembam. Prilagajanje 

na trgu dela poteka skozi več mehanizmov (Lušina in Brezigar Masten, 2011): 

 mehanizmi prilagajanja plač (hitrost odzivanja realnih in nominalnih plač na šoke), 

 prilagoditev na strani ponudbe dela (sposobnost in pripravljenost delovne sile za 

menjavo zaposlitve), 

 prilagoditev na strani povpraševanja po delu (sposobnost delodajalca, da hitro 

spremeni raven zaposlenosti). 

 

Za merjenje fleksibilnosti trga dela je zaradi obširnosti pojma nemogoče oblikovati enovito 

merilo fleksibilnosti trga dela, zato se merjenje fleksibilnosti omejuje na merjenje zgolj ene 

komponente in uporabo delnih meril fleksibilnosti, kjer se najpogosteje uporabljata (Lušina in 

Brezigar Masten, 2011):  

 Zakonska ureditev delovnih razmerij: Sem uvrščamo delež zaposlitve s krajšim 

delovnim časom oziroma delež delne zaposlitve, saj z njim merimo razširjenost te 

oblike zaposlitve. Povečanje delnih zaposlitev naj bi povečalo fleksibilnost trga dela s 

strani povpraševanja, saj se s tem povečuje možnost za prilagajanje proizvodnje in 

stroškov dela. Hkrati naj bi se povečala tudi fleksibilnost trga dela na strani ponudbe, 

saj posamezniku, ki ni pripravljen ali sposoben delati polni delovni čas, omogoča 
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izbiro, da lažje usklajuje družinsko in poklicno življenje.  Tudi zaposlenost za določen 

čas je ena izmed oblik zaposlitve, ki je še posebej značilna za mlade, ki po 

zaključenem študijo vstopijo na trg dela. Zato lahko rečemo, da so mladi 

nadpovprečno izpostavljeni zaposlovanju za določen čas, kar pomeni, da je trg dela v 

Sloveniji bolj fleksibilen za mlade; 

 Indeks varovanja zaposlitve: Osredotoča se na institucionalno togost pri ureditvi trga 

dela in varovanja zaposlitve. Predvsem gre za merjenje postopkovnih ovir in stroškov 

v povezavi z odpuščanjem posameznikov ter merjenje postopkovnih ovir v povezavi z 

najemanjem delavcev za določen čas. Osnovni deli indeksa se nanašajo na ureditev 

trga dela, ki zajemajo večja področja, kot so zaščitenost redno zaposlenega zoper 

individualne odpovedi, urejenost začasnih oblik zaposlenosti in specifične zahteve ob 

kolektivnem odpuščanju.  

 

Mladi predstavljajo večino zaposlenih za določen čas. Že vrsto let so žrtve slabih 

gospodarskih razmer in segmentiranega trga dela, kar pomeni, da je trg dela za mlade 

nepravičen, a hkrati omogoča fleksibilnost, ki je z makroekonomskega vidika dobrodošla. Za 

terciarno izobraženo mladino je potrebno doseči bolj fleksibilen, varen in manj segmentiran 

trg delovne sile, zato je potrebno naslednje (Drobnič, 2009): 

 Učinkovitejše ujemanje med ponudbo dela in povpraševanja na trgu dela, 

 Povečanje poklicne mobilnosti mladih, da se bodo z več možnostmi izobraževanja in 

usposabljanja usposobili za več poklicev, 

 Povečanje regionalne mobilnosti mladih, da bodo pripravljeni iskati in sprejeti delo 

tudi v drugi regiji, 

 Ukrepi za delodajalce, ki so vezani na konkurenčnost, podjetništvo, visoko šolstvo, 

raziskave in fleksibilne oblike dela, 

 Ukrepi, ki bodo mlade bolj spodbujali h aktivnostim in podjetja k zagotavljanju 

izobraževanja in usposabljanja z delom, 

 Ukrepi za učinkovitejše zagotavljanje dela in zaposlitve. 

2.3.2 Pomoč za zmanjšanje stopnje brezposelnosti mladih terciarno izobraženih  

Mladim je potrebno nuditi več možnosti, da začnejo opravljati svoje poslanstvo, za kar 

potrebujejo ustrezen materialni položaj. Z možnostmi in priložnostmi se bodo lažje 

enakovredno vključili v proces odločanja ter s svojim izvirnim znanjem in zamislimi 
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sodelovali pri iskanju odgovorov na izzive, ki jih postavlja dogajanje sodobnega časa (Vertot, 

2009).   

 

Zavodi in svetovalne institucije lahko h brezposelnosti mladih prispevajo z izvajanjem 

različnih programov in ukrepov na trgu dela, kot so zagotavljanje koriščenja storitev na trgu 

dela, vseživljenjska karierna orientacija, posredovanje in zaposlovanje mladih ter 

vključevanje mladih v programe aktivne politike zaposlovanja. Poleg tega izvajajo Zavodi 

tudi projekt Jamstva za mlade (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015).  

2.3.2.1 Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) 

Zajema različne aktivnosti, ki so namenjene identifikaciji posameznikovih sposobnosti, 

kompetenc in interesov, pomembnih za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, 

izobraževanja, usposabljanja in vodenja karierne poti. VKO brezposelni terciarno izobraženi 

mladini zagotavlja aktivnosti, kot so informiranje na trgu dela, osnovno karierno svetovanje, 

samostojno vodenje kariere, učenje veščin vodenja kariere in poglobljeno karierno svetovanje. 

Cilj je, da se oblikuje zaposlitveni načrt pri mladih, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti, zato 

VKO najprej preveri kompetence, interese, zapostavljene cilje, individualne potrebe 

posameznika in ugotavlja vrsto ponudbe, ki bo najbolj primerna za posameznikove potrebe. 

Nato so mladi posredovani na prosta delovna mesta in vabljeni na razgovore z delodajalci 

(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 

2.3.2.2 Posredovanje in zaposlovanje mladih  

Posredovanje je storitev, ki jo Zavod zagotavlja brezposelnim mladim in delodajalcem z 

namenom pravočasnega kritja potreb po zaposlitvi delavca. Ker se konkurenca med 

brezposelnimi terciarno izobraženimi mladimi vedno bolj krepi, je Zavod razvil nove oblike 

sodelovanja z delodajalci, kot so mini zaposlitveni sejmi, hitri zmenki in predstavitve prostih 

delovnih mest. Napotitve na prosto delovno mesto, vabilo na srečanje z delodajalcem in hitre 

zmenke Zavod predstavlja s ponudbo v okviru Jamstva za mlade (Zavod Republike Slovenije 

za zaposlovanje, 2015). 

2.3.2.3 Jamstvo za mlade 

Jamstvo za mlade skrbi za mladino, ki potrebuje pomoč pri vstopu na trg dela. Cilj aktivnosti  

je, da se mladim omogoči hitro aktivacijo na trgu dela ter se jim nudi številne ukrepe glede na 

njihove potrebe in trajanje brezposelnosti. To pomeni, da jim tisti mladi, ki imajo večje 

možnosti na trgu dela, ponudijo predvsem ukrepe napotovanja na delovna mesta, karierno 
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svetovanje in učenje veščin pri iskanju zaposlitev. Če sta pri mladih prisotni manjša priložnost 

in daljše trajanje brezposelnosti, jim jamstvo za mlade ponudi intenzivnejše ukrepe 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016). 

2.3.2.4 Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji  

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je namenjena zmanjševanju neskladja med ponudbo in 

povpraševanjem na trgu delovne sile. Predstavlja nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni 

predvsem povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti, večji zaposljivosti 

posameznikov na trgu dela ter povečanju prožnosti in konkurenčnosti delodajalcev. 

Vključevanje brezposelne terciarno izobražene mladine v APZ vpliva na širitev obsega 

njihovih znanj, veščin in kompetenc ter k dvigovanju njihove zaposljivosti in izboljšanju 

možnosti zaposlitve (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2017).  

 

APZ z ukrepi poskuša ciljno odpraviti probleme na področju zaposlovanja, ti ukrepi so 

(Leskošek, 2009):  

 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve: Brezposelnim mladim svetujejo in nudijo 

pomoč pri iskanju zaposlitve ter jih podrobneje seznanijo s poklicnimi možnostmi. 

Predvidene so tri aktivnosti, in sicer zaposlitveno informiranje, svetovanje in 

motiviranje, pomoč pri iskanju zaposlitve ter razvoj in izvajanje novih oblik pomoči in 

predstavitev; 

 Usposabljanje in izobraževanje: Namen je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti 

na trgu delovne sile s pridobivanjem novih spretnosti, zmožnosti in znanja mladih. Da 

to lažje dosežejo, uporabljajo aktivnosti, kot so programi institucionalnega 

usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, programi praktičnega 

usposabljanja, programi izobraževanja ter preventivni in inovativni projekti na trgu 

dela;  

 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja: Gre za spodbujanje 

samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki imajo željo uresničiti podjetniško idejo in se 

samozaposliti. Največ spodbude zaposlovanja in samozaposlovanja namenijo najtežje 

zaposljivim brezposelnim skupinam, kamor se uvršča tudi terciarno izobražena 

mladina. Poskušajo tudi povečati prilagodljivost trga dela s spodbujanjem novih oblik 

zaposlovanja; 

 Programi za povečanje socialne vključenosti: S tem ukrepom želijo spodbujati 

socialno vključenost posameznikov, torej uveljavljati in uresničevati aktivnosti in 
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projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi h aktivnostim in v katerem bodo 

hitreje in lažje poiskali primerno delo ter pridobili potrebno raven socialne zaščite.  

 

Ampak, zavodi in svetovalne institucije za zaposlitev nikakor niso rešitev za problem 

brezposelnosti, lahko pa mladim ponudijo svetovanje in pomoč. Kaj bodo mladi terciarno 

izobraženi delali, za kakšen denar in kaj so pripravljeni za to narediti, je zgolj in samo njihova 

odločitev ter stvar presoje, ki jo morajo mladi opraviti sami (Novak, 2011).  

 

Mladi izgubljajo stik z realnostjo in nimajo vpogleda v dogajanje na trgu dela, zato so za 

mlade skupinske oblike dela, kot so razne delavnice in zaposlitveni kotički, zelo koristni, saj 

predstavljajo način, kako mlade pripraviti na prihodnost. Hkrati se predvideva tudi »odprti 

sistem za iskalce zaposlitve«, pri katerem gre predvsem za to, da so iskalci zaposlitve 

prepuščeni samim sebi in imajo v vsakem trenutku možnost samostojnega iskanja zaposlitve 

in pridobivanja dodatnih informacij pri svetovalcu zaposlitve. Večina mladih še vedno največ 

spodbude, pomoči in rešitev za svoje probleme pričakujejo od Zavoda. Zaradi tega bodo 

mladi imeli še vedno težave pri iskanju zaposlite. Dokler mladi ne bodo prišli do spoznanja, 

da so sami odgovorni zase in za svoj položaj, jim tudi svetovalci in zavodi ne bodo v pomoč. 

Večina mladih, ki so zaključili terciarno izobrazbo, išče zaposlitev le s svojo stopnjo 

izobrazbe. Tukaj nastanejo problemi, saj je konkurenca velika, poleg tega pa tudi delodajalci 

ne poznajo vseh teh študijskih smeri. Pričakovanja in zahteve terciarno izobražene mladine so 

previsoke, saj v današnjem času terciarna izobrazba še ne pomeni zagotovljene zaposlitve po 

končanem študiju (Novak, 2011).   

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen in cilji raziskave 

Namen empiričnega dela je, da s kvantitativno metodo, in sicer anketnim vprašalnikom, 

pridobimo vpogled v delovanje in razmišljanje brezposelne terciarno izobražene mladine iz 

goriške regije. Pridobljene podatke bomo podrobneje analizirali s pomočjo statističnega 

programa PSPP. Tako bomo z magistrsko nalogo podrobneje preučili že več letno trajajočo 

problematiko, s katero se današnja terciarno izobražena mladina vsakodnevno sooča v 

sodobni družbi, še posebej na trgu delovne sile.  
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Cilji empiričnega dela magistrske naloge so:  

 Preučiti stanje brezposelnosti med mladimi s terciarno izobrazbo v goriški regiji; 

 Ugotoviti, kakšno je subjektivno dojemanje brezposelnosti pri brezposelni terciarno 

izobraženi mladini iz goriške regije; 

 Ugotoviti, kaj brezposelno terciarno izobraženo mladino iz goriške regije onemogoča 

in ovira pri tem, da postane aktivna na slovenskem trgu delovne sile; 

 Ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na status brezposelnosti pri terciarno izobraženi 

mladini iz goriške regije; 

 Ugotoviti, kakšna je stopnja aktivnosti terciarno izobražene mladine iz goriške regije v 

življenju nasploh, še posebej pri iskanju zaposlitve; 

 Ugotoviti, ali so terciarno izobraženi mladi iz goriške regije v življenju dovolj 

samostojni; 

 Ugotoviti, v kolikšni meri je brezposelna terciarno izobražena mladina iz goriške 

regije proaktivna pri iskanju zaposlitve in v življenju nasploh; 

 Ugotoviti, s kakšnim načinom in metodami se poskuša brezposelna terciarno 

izobražena mladina iz goriške regije prebiti na slovenski trg delovne sile; 

 Ugotoviti, ali so brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije v času študija 

opravljali študentsko delo in s tem pridobili delovne izkušnje v svoji stroki; 

 Ugotoviti, ali so se brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije pripravljeni 

odločiti za samozaposlitev in tveganje; 

 Analizirati rezultate in ugotovitve, pridobljene z raziskavo;  

 Brezposelni terciarni izobraženi mladini iz goriške regije ponuditi rešitve in načine, 

kako lažje prodreti na slovenski trg delovne sile in postati del aktivne družbe na 

slovenskem trgu dela. 

3.2 Potek raziskave  

Zastavili smo si načrt za potek raziskave, ki bo potekala na naslednji način: 

 opredelitev raziskovalnega problema, 

 prebiranje in pregled domače in tuje literature ter spletnih virov, 

 opredelitev raziskovalnih ciljev, raziskovalnega vprašanja in hipotez, 

 selekcija gradiva in literature, 

 sestava anketnega vprašalnika, ki ga posredujemo anketirancem, 

 analiza zbranih podatkov, 
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 preverjanje hipotez in končna analiza, 

 povzetek končnih ugotovitev, sklepne misli in napotki ter priporočila. 

3.3 Goriška regija 

Slovenija je majhna država, ki je razdeljena na 12 statističnih regij, ki so si v marsičem med 

seboj podobne, a hkrati se med seboj tudi zelo razlikujejo. Nobena slovenska regija nima 

istočasno visoke ali nizke ravni blaginje v vseh dimenzijah in na vseh področjih merjenja. Ker 

nas zanima le goriška regija in bomo sodelovali ter analizirali zgolj brezposelno terciarno 

izobraženo mladino iz goriške regije, bomo v nadaljevanju predstavili regionalno analizo 

goriške regije. Za to regijo velja, da je z vrednostjo sestavljenega kazalnika 6,8 na tretjem 

mestu med statističnimi regijami v Sloveniji. Najvišjo vrednost v regiji predstavlja področje 

materialne dobrine, kjer najbolj izstopa kazalnik dohodka, saj je po razpoložljivem dohodku 

na prebivalca na tretjem mestu. Tudi glede na ostala dva kazalnika materialne blaginje se 

uvršča visoko, saj so možnosti za zaposlitev in bivanjske razmere v regiji relativno dobre. Pri 

kazalniku kakovosti življenja izstopa predvsem glede varnosti. Najslabše rezultate ima pri 

subjektivni blaginji, predvsem zaradi kazalnika o socialnem kapitalu, kar pomeni, da goriška 

regija v tem primeru spada med podpovprečne regije. A kljub temu prebivalci goriške regije 

zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo bolje od slovenskega povprečja (Pečar, 2017).  

 

Slika 3.1: Kazalniki blaginje v goriški regiji, 2015 

 

 Vir: Pečar (2017, 30). 
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Če omenimo demografsko področje, za goriško regijo velja, da ima najvišji delež 

starostnikov, starih 80 ali več let. Potrebno je tudi omeniti, da je goriška regija ena izmed 

slovenskih regij, ki ima na 1.000 prebivalcev največje število terciarno izobraženih 

diplomantov (SURS, 2017). To lahko pojasnimo tudi s spodnjim grafom, ki prikazuje, da je 

goriška regija ena izmed slovenskih regij, ki je imela od leta 2014 do leta 2016 najvišje 

število terciarno izobraženih diplomantov na 1.000 prebivalcev.  

 

Graf 3.1: Število terciarno izobraženih diplomantov na 1.000 prebivalcev v slovenskih regijah 

 

Vir: prirejeno po SURS (2018); lastna izdelava. 

 

Stopnja brezposelnosti v goriški regiji je nižja od slovenskega povprečja. V zadnjih letih se je 

najbolj povečal delež delovno aktivnega prebivalstva z najmanj višješolsko izobrazbo, saj je 

leta 2013 znašal kar 30 % delovno aktivnega prebivalstva. Delež brezposelnih mladih je v 

zadnjih letih nižji, kot velja za celotno Slovenijo (Severnoprimorska mrežna regionalna 

razvojna agencija, 2014). To pomeni, da imajo brezposelni mladi terciarno izobraženi v 

goriški regiji možnost za prehod na slovenski trg dela, a je brezposelnost pri terciarno 

izobraženi mladini v tej regiji še vedno prisotna. Ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo 

ta problem podrobneje preučili in ugotovili, katere so tiste ovire, ki vplivajo na to, da so mladi 
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brezposelnosti. Poleg tega bo naša opravljena raziskava koristna in dobrodošla tudi za Zavod 
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Republike Slovenije Nova Gorica, saj jim bodo končne ugotovitve podale še bolj jasen 

vpogled v dogajanje in razmišljanje brezposelnih mladih terciarno izobraženih iz goriške 

regije, ki so prijavljeni na Zavod Republike Slovenije v Novi Gorici. 

3.4 Metodologija  

Odločili smo se za raziskavo večjega števila respondentov, zato smo izbrali kvalitativno 

metodo, in sicer spletno anketiranje, ki poteka s pomočjo spleta. Pri tej metodi gre za 

samoanketiranje, kar respondentom omogoča, da anketni vprašalnik izpolnijo brez prisotnosti 

anketarja. Veliko prednost spletnega anketiranja predstavljata tudi interaktivnost in hitro 

zbiranje podatkov (Manoilov, 2010).  

 

Anketni vprašalnik smo razvili, oblikovali in tehnično izdelali v odprtokodni aplikaciji 1ka.si. 

To nam je omogočilo, da smo specifična vprašanja zastavili našemu izbranemu vzorcu 

populacije z namenom, da pridobimo njihove iskrene odgovore na točno določen način. S tem 

smo potrdili ali zavrgli zastavljene hipoteze. Z analizo zbranih podatkov smo povzeli končne 

ugotovitve in ugotovili, kaj bi bilo potrebno v nadaljnje spremeniti, da bi se brezposelna 

terciarno izobražena mladina iz goriške regije lažje prebila na trg delovne sile, poleg tega pa 

smo podali tudi napotke in učinkovite nasvete, ki jim bodo koristili, da se bodo lažje izognili 

statusu brezposelnosti.  

 

Celoten empirični del raziskovanja temelji na rezultatih, ki so bili pridobljeni z odgovori 

spletnega anketnega vprašalnika. Pridobljene podatke in ugotovitve smo analizirali s pomočjo 

statističnega programa PSPP.   

3.4.1 Opis merskega instrumenta in vzorca 

Pri izbiri vzorca smo ciljali na celotno populacijo, ki je v času raziskovanja ustrezala našim 

kriterijem, ki smo jih zastavili s pomočjo direktorice Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje v Novi Gorici.  Naši kriteriji so zahtevali, da je izbrana populacija brezposelna, 

prijavljena na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v Novi Gorici, terciarno izobražena 

in stara do 30 let. Glede na te kriterije je naša populacija v času raziskovanja zajemala 143 

posameznikov. 

 

Zaradi večjega števila respondentov je anketni vprašalnik sestavljen iz 14 strukturiranih 

zaprtih vprašanj in vprašanj z mersko lestvico (Likertova lestvica), kjer so možni odgovori 
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vnaprej podani, kar pomeni, da so respondenti izbrali tisti odgovor, ki jim je najbolj ustrezal 

(Manoilov, 2010). V anketni vprašalnik smo izjemoma dodali tudi 1 odprti tip vprašanja, kjer 

so respondenti vpisali število mesecev brezposelnosti. V našem primeru so bili anketiranci 

anonimni, zato nismo stopili v stik z njimi, ampak smo dostop do spletnega anketnega 

vprašalnika poslali po elektronski pošti direktorici Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje v Novi Gorici in samostojni svetovalki za mlade na Zavodu Republike Slovenije 

za zaposlovanje v Novi Gorici, ki je dostop za reševanje spletnega anketnega vprašalnika 

posredovala naprej našemu izbranemu vzorcu populacije. Na spletno anketo se je odzvalo 70 

anketirancev, a je prišlo tudi do odstopanj, saj nekateri anketiranci niso odgovorili na 

popolnoma vsa vprašanja. 

 

Upoštevali smo tudi splošno sprejeta praktična načela, zato smo v uvod spletnega vprašalnika 

priložili kratko spremno pismo, ki razlaga namen raziskave. Občasno smo menjali tipe 

vprašanj, a smo podobne tipe vprašanj ohranili skupaj v skupinah (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe, 2007). Vprašanja, ki so bila vključena v naš anketni vprašalnik, najdemo pod Prilogo 

1.   

3.4.2 Opis spremenljivk  

Anketni vprašalnik zajema 31 spremenljivk in sicer: 

 V1: Število mesecev prijave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Novi 

Gorici: anketiranci so vpisali število mesecev prijave na Zavodu Republike Slovenije 

za zaposlovanje v Novi Gorici. To je intervalna spremenljivka;  

 V2: Samostojna aktivnost: anketiranci so izbirali med dvema možnima odgovoroma, 

kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 2. To je nominalna 

spremenljivka; 

 V3: Finančna samostojnost: anketiranci so izbirali med dvema možnima 

odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 2. To je 

nominalna spremenljivka; 

 V4: Način bivanja: anketiranci so izbirali med štirimi podanimi odgovori; sami 

(vrednost 1), s partnerjem (vrednost 2), s sostanovalci (vrednost 3) in s starši/skrbniki 

(vrednost 4). To je nominalna spremenljivka; 

 V5: Finančna odvisnost od staršev/skrbnikov: na to vprašanje so lahko odgovorili le 

tisti anketiranci, ki so pri spremenljivki VP4 izbrali vrednost 4.  Izbirali so med dvema 
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možnima odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 

2. To je nominalna spremenljivka; 

 V6: Sodelovanje pri programih ZRSZ: anketiranci so izbirali med dvema možnima 

odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 2. To je 

nominalna spremenljivka; 

 V7: Vključevanje v prostovoljno društvo/skupnost: anketiranci so izbirali med dvema 

možnima odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 

2. To je nominalna spremenljivka; 

 V8: Iskanje zaposlitve le v stroki zaključenega študija: anketiranci so zbirali med 

dvema možnima odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE 

vrednost 2. To je nominalna spremenljivka; 

 V9: Odločitev za samozaposlitev: anketiranci so izbirali med dvema možnima 

odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 2. To je 

nominalna spremenljivka; 

 V10: Študentsko delo: anketiranci so izbirali med dvema možnima odgovoroma, kjer 

odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE vrednost 2. To je nominalna 

spremenljivka; 

 V11: Delovne izkušnje s študentskim delom: na to vprašanje so lahko odgovorili le 

tisti anketiranci, ki so pri spremenljivki VP10 izbrali vrednost 1.  Izbirali so med 

dvema možnima odgovoroma, kjer odgovor DA predstavlja vrednost 1, odgovor NE 

vrednost 2. To je nominalna spremenljivka; 

 V12: Aktivnost v času študija: anketiranci so lahko izbrali več možnih odgovorov, in 

sicer: sodelovanje v nevladni ali mladinski organizaciji (vrednost 1), sodelovanje pri 

organizacijskih projektih (vrednost 2), ukvarjanje s športnimi dejavnostmi (vrednost 

3), nič od navedenega (vrednost 4). To je nominalna spremenljivka; 

 VP13a: Aktivnost pri spremljanju prostih delovnih mest: anketiranci so izbirali med 

petimi možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 

redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, 

ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V13b: Aktivnost pri pošiljanju prošenj za zaposlitev: anketiranci so izbirali med 

petimi možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 

redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, 

ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 
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 V13c: Aktivnost pri obiskovanju razgovorov: anketiranci so izbirali med petimi 

možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 redko, 

3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo 

lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V14a: Uporaba metode iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij: anketiranci 

so izbirali med petimi možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« 

spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V14b: Uporaba metode zbiranja informacij pri sorodniki, znancih in prijateljih: 

anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri 

čemer 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra 

ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V14c: Uporaba metode neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu: anketiranci so 

izbirali med petimi možnimi odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« 

spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V14d: Uporaba metode iskanja zaposlitev z javljanjem na oglase in razpise iz 

časopisov, revij in virtualnih omrežij: anketiranci so izbirali med petimi možnimi 

odgovori pogostosti, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 

občasno, 4 pogosto, 5 zelo pogosto. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo 

lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V15a: Moja samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve vpliva …: 

anketiranci so izbrali med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer: od 1 do 5, pri 

čemer 1 pomeni sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno 

soglašam. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot 

intervalno; 

 V15b: Če sprotno spremljam prosta delovna mesta, redno pošiljam prošnje …: 

anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer: od 1 do 5, 

pri čemer 1 pomeni sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 

močno soglašam. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo 

kot intervalno; 

 V15c: Če sem med iskanjem zaposlitve samoučinkovit/a …: anketiranci so izbirali 

med petimi možnimi odgovori soglašanja in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh 
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ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno soglašam. To je »dobra 

ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V15d: Če sem med iskanjem zaposlitve odprti tip človeka …: anketiranci so izbirali 

med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 

sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno soglašam. To je 

»dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V15e: Če se vključujem v različna prostovoljna društva/skupnosti …: anketiranci so 

izbirali med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno 

soglašam. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot 

intervalno; 

 V15f: S sodelovanjem pri programih, ki jih izvaja ZRSZ …: anketiranci so izbirali 

med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 

sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno soglašam. To je 

»dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno; 

 V15g: Ker v svoji stroki zaključenega študija težko dobim ustrezno zaposlitev …: 

anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori soglašanja, in sicer; od 1 do 5, 

pri čemer 1 pomeni sploh ne soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 

močno soglašam. To je »dobra ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo 

kot intervalno; 

 V15h: Raje se odločim za samozaposlitev in tveganje …: anketiranci so izbirali med 

petimi možnimi odgovori soglašanja in sicer: od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne 

soglašam, 2 ne soglašam, 3 niti – niti, 4 soglašam, 5 močno soglašam. To je »dobra 

ordinalna« spremenljivka, ki jo lahko interpretiramo kot intervalno. 

3.4.3 Uporabljeni statistični testi za dokazovanje hipotez 

S pomočjo statističnega programa PSPP smo opravili kvantitativno analizo, saj smo za 

izbrane spremenljivke izvedli statistične teste, ki so nam omogočili, da smo kasneje sprejeli 

ali pa zavrgli hipoteze. V našem primeru smo v PSPP uporabili naslednje statistične metode:  

 Univariatne statistične metode: Deskriptivna statistika obravnava vsako 

spremenljivko posebej, kar pomeni, da se vpliv ostalih spremenljivk pri tem 

zanemari (Manoilov, 2010); 

 Bivariatne statistične metode: Gre za iskanje razlik in primerjav med dvema 

različnima spremenljivkama (Manoilov, 2010).  
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3.5 Postopek zbiranja podatkov in omejitve 

Preden smo anketni vprašalnik posredovali našemu vzorcu, smo v spletni aplikaciji 1ka.si 

najprej opravili testni vnos. To nam je omogočilo, da smo odpravili nezaželene napake in 

pridobili mnenje treh ljudi, ki so rešili naš poskusni anketni vprašalnik. Ker se je izkazalo, da 

je vprašalnik ustrezno zastavljen in zajema razumljiva in popolnoma jasna vprašanja, smo 

kasneje pričeli z izdelavo anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali direktorici Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje Nova Gorica in samostojni svetovalki za mlade na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Novi Gorici, ki je anketni vprašalnik naprej 

posredovala našemu izbranemu populacijskemu vzorcu. Spletni anketni vprašalnik je bil 

aktiven na spletni strani 1ka.si od 8. aprila 2018 do 30. aprila 2018. 

 

Omeniti moramo tudi slabosti naše raziskave. Ker smo se omejili zgolj na goriško regijo, smo 

raziskovali majhno populacijo, ki pa se ni celoti odzvala na naš anketni vprašalnik. Ker je bilo 

število respondentov majhno, pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno izbrano 

populacijo oziroma na vse brezposelne terciarno izobražene mlade stare do 30 let, ki so 

prijavljeni na ZRSZ v Novi Gorici.  Smatramo, da med njimi obstajajo sistematične razlike in 

bi posploševanje ugotovitev bilo nekorektno in zavajajoče (Berkopec et al., 2014). Tudi 

tekom raziskave smo se soočali s težavami, in sicer s slabim odzivom anketirancev na naš 

anketni vprašalnik. Težavo smo rešili tako, da smo samostojno svetovalko za mlade na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Novi Gorici prosili, če lahko v času odprtosti 

spletne ankete našemu izbranemu populacijskemu vzorcu preko elektronske pošte pošlje 

dodatno opombo k reševanju našega anketnega vprašalnika.  

3.6 Predstavitev rezultatov kvantitativne raziskave   

V nadaljevanju bomo predstavili ključne rezultate in ugotovitve našega anketnega 

vprašalnika, ki smo jih analizirali s pomočjo programa Excel in s statističnimi metodami v 

statističnem programu PSPP.  
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3.6.1 Univariatne statistične metode  

 

 Število mesecev prijave na ZRSZ v Novi Gorici 

Tabela 3.1: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke »Število mesecev prijave na ZRSZ v Novi 

Gorici« 

Q1 
Koliko mesecev ste že prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 

v Novi Gorici? 

Meseci Vrednost Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

0-6 1 41 58,57 % 58,57 % 58,57 % 

7-12 2 10 14,29 % 14,29 % 72,86 % 

13-18 3 9 12,86 % 12,86 % 85,72 % 

19-24 4 9 12,86 % 12,86 % 98,58 % 

25-30 5 0 0 % 0 % 98,58 % 

31-36 6 0 0 % 0 % 98,58 % 

37-42 7 1 1,43 % 1,43 % 100 % 

 
Skupaj 70 100 % 100 % 

 
Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Ker so brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije zapisali različno število 

mesecev smo se odločili, da bomo spremenljivko »Število mesecev prijave na ZRSZ v Novi 

Gorici« rekodirali v razrede, kar pomeni, da smo intervalno spremenljivko spremenili v 

ordinalno spremenljivko. Tako smo ugotovili, da je do sedaj največ anketirancev na ZRSZ v 

Novi Gorici prijavljenih od 0 do 6 mesecev, kar predstavlja 41 anketirancev oziroma 58,75 %, 

sledijo anketiranci, ki so zapisali, da so na ZRSZ v Novi Gorici prijavljeni od 7 do 12 

mesecev, ki jih je 10 oziroma 14,29 %. Anketiranci, ki so zapisali, da so na ZRSZ v Novi 

Gorici prijavljeni od 13 do 18 mesecev, je 9, kar pomeni 12,86 %, ravno tako velja za tiste 

anketirance, ki so zapisali od 19 do 24 mesecev, saj jih je ravno tako 9 oziroma 12,86 %. 

Nobeden od anketirancev ni prijavljen na ZRSZ v Novi Gorici od 25 do 30 mesecev ter od 31 

do 36 mesecev. Zgolj en anketiranec je zapisal, da je na ZRZS v Novi Gorici prijavljen od 37 

do 42 mesecev, kar predstavlja 1,43 %.  

 

Tabela 3.2: Deskriptivna statistika mesecev prijave na ZRSZ v Novi Gorici 

Q1 N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

Meseci prijave na ZRSZ v 

Novi Gorici 
70 8,93 8,41 0 42 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 
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Kot je razvidno iz zgornje tabele (Tabela 2), so vsi anketiranci skupaj na ZRSZ v Novi Gorici 

v povprečju prijavljeni 9 mesecev. Najnižja vrednost pri mesecih prijave na ZRSZ v Novi 

Gorici je 0 mesecev, kar pomeni, da so na ZRSZ v Novi Gorici prijavljeni nekaj dni, najvišja 

pa 42 mesecev.  

 

 Samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve  

Tabela 3.3: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke »Samostojna aktivnost pri procesu iskanja 

zaposlitve« 

Q2 Ali menite, da ste dovolj samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 67 96 % 96 % 96 % 

 
2 (Ne) 3 4 % 4 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Graf 3.2: Samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Zanimala nas je samoocena anketirancev glede njihove samostojne aktivnosti pri procesu 

iskanja zaposlitve. Kot vidimo zgoraj, večina anketirancev, in sicer 67 oziroma 96 % meni, da 

so dovolj samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve. Ostali 3 anketiranci oziroma 4 % 

pa menijo, da niso dovolj samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve. Potrebno je 

poudariti, da je to le samoocena anketirancev, zato na pridobljene rezultate ne moremo gledati 

povsem realno. Rezultati nas niso presenetili, saj smo pričakovali, da bo večina anketirancev 

menila, da so samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve, ampak to še ne pomeni, da so 

96% 

4% 

Samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve 

1 (Da) 

2 (Ne) 
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anketiranci res dovolj samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve in da se zavedajo 

pomembnosti samostojne aktivnosti pri iskanju zaposlitve. 

 

 Finančna samostojnost  

Tabela 3.4: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke »Finančna samostojnost« 

Q3 Ali ste finančno samostojni? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 18 26 % 26 % 26 % 

 
2 (Ne) 52 74 % 74 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

Graf 3.3: Finančna samostojnost 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Zgoraj vidimo, da je finančna samostojnost pri anketirancih zelo nizka, saj je kar 52 

anketirancev oziroma 74 % finančno nesamostojnih ter le 18 oziroma 26 % je finančno 

samostojnih. Ta rezultat nas ne preseneča, saj je glede na to, da so naši anketiranci 

brezposelni terciarno izobraženi mladi do 30 let in prijavljeni na ZRSZ v Novi Gorici, težko 

pričakovati, da bodo finančno samostojni, saj sklepamo, da so v materialnem smislu še vedno 

odvisni od podpore staršev ali svojih partnerjev (Rapuš Pavel, 2010). 
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 Način bivanja  

Tabela 3.5: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke »Način bivanja« 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

Graf 3.4: Način bivanja 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Glede na zgoraj prikazane rezultate smo ugotovili, da 39 oziroma 56 % respondentov živi s 

starši/skrbniki, sledijo tisti, ki živijo s partnerjem, ki jih je 27 oziroma 39 %. Nekaj je tudi 

takšnih, ki živijo sami, in sicer 3 % ter takšnih, ki živijo s sostanovalci, ki jih je ravno tako 3 

%.   

 

Glede na to, da je za naš vzorec značilna LAT faza (living-apart-together), za katero velja, da 

so mladi še vedno ekonomsko odvisni od staršev/skrbnikov, nad pridobljenimi rezultati nismo 

presenečeni. Pričakovali smo, da večina anketirancev biva pri starših/skrbnikih, saj imajo za 

to objektivne razloge (ekonomska neodvisnost, brezposelnost, stanovanjski problemi, 

podaljševanje študentskega življenja) in subjektivne razloge (udobno in cenovno ugodnejše 

življenje pri starših, razumevanje s starši, materialna in čustvena varnost) (Švab, 2001). Precej 

zanimivo pa je, da 39 % brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije živi s 

3% 

39% 

3% 

56% 

Način bivanja 

1 (Sami) 

2 (S partnerjem) 

3 (S sostanovalci) 

4 (S starši/skrbniki) 

Q4 S kom živite? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež 

Kumulativni 

delež 

 
1 (Sami) 2 3 % 3 % 3 % 

 
2 (S partnerjem) 27 39 % 39 % 41 % 

 
3 (S sostanovalci) 2 3 % 3 % 44 % 

 
4 (S starši/skrbniki) 39 56 % 56 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 



Marinič, Aneja. 2018. »Brezposelnost mladih terciarno izobraženih v Goriški regiji.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

48 

 

partnerjem, zato lahko sklepamo, da jih finančno podpirajo partnerji oziroma si skupaj delijo 

bivalne stroške, kar jim omogoča bivanje zunaj izvorne družine (Rapuš Pavel, 2010).  

 

 Finančna odvisnost od staršev/skrbnikov 

Tabela 3.6: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke »Finančna odvisnost od 

staršev/skrbnikov« 

Q5 Če živite s starši/skrbniki nas zanima, ali ste še vedno finančno odvisni od njih? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež 

Kumulativni 

delež 

 
1 (Da) 26 37 % 68 % 68 % 

 
2 (Ne) 12 17 % 32 % 100 % 

 
-1 (Manjkajoče) 1 1 % Manjkajoče 

 
Veljavni Skupaj 39 55 % 100 % 

 
Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

Graf 3.5: Finančna odvisnost od staršev/skrbnikov 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Ker smo sklepali, da večina brezposelne terciarno izobražene mladine do 30 let iz goriške 

regije še vedno živi pri starših/skrbnikih, kar se je tudi izkazalo za potrdilno (Tabela 3.5. in 

Graf 3.3.), nas je zanimala tudi finančna odvisnost od staršev/skrbnikov. Zato je bilo to 

vprašanje zastavljeno zgolj tistim, ki so v predhodnem vprašanju (»S kom živite?«) potrdili, 

da bivajo s starši/skrbniki – takšnih je 39. Uporabili smo funkcijo »IF«.  

 

Kot je razvidno zgoraj, smo ugotovili, da je med tistimi anketiranci, ki živijo s starši/skrbniki 

26 oziroma 68 % takšnih, ki so še vedno finančno odvisni od staršev/skrbnikov, in 12 oziroma 

32 % takšnih, ki niso finančno odvisni od svojih staršev/skrbnikov. Eden izmed anketirancev 

ni odgovoril na to vprašanje, zato imamo eno manjkajočo vrednost.  

 

68% 

32% 

Finančna odvisnost od staršev/skrbnikov 

1 (Da) 

2 (Ne) 
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Glede na to, da so mladi pogosto v položaju, ko si sami ne morejo ustvariti samostojnega 

življenja, se njihova mladost podaljšuje ravno zaradi finančne odvisnosti oziroma 

brezposelnosti in nerešenim stanovanjskim problemom, zato brezposelni mladi ostajajo 

odvisni v »podaljšanem otroštvu«. Ravno zaradi tega nad zgornjimi rezultati nismo 

presenečeni, saj mladi pogosto ostanejo doma tudi potem, ko zaključijo s študijem, saj jim 

izobrazba brez zaposlitve ne prinese ne ekonomske ne socialne neodvisnosti (Šaponja, n.d.).  

 

 Sodelovanje pri programih ZRSZ  

Tabela 3.7: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Sodelovanje pri programih ZRSZ" 

Q6 
Ali ste sodelovali oziroma sodelujete v katerem od programov, ki jih izvaja Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 34 49 % 49 % 49 % 

 
2 (Ne) 35 50 % 51 % 100 % 

 
-1 (Manjkajoče) 1 1 % Manjkajoče 

 
Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 

 
Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

Graf 3.6: Sodelovanja pri programih ZRSZ 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Glede na to, da smo sodelovali z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, ki s svojimi 

programi pripomore k zmanjšanju brezposelnosti pri brezposelni terciarno izobraženi mladini, 

nas je zanimalo, ali so naši anketiranci sodelovali oziroma sodelujejo pri teh programih. 

Ugotovili smo, da je 35 oziroma 51 % takšnih, ki niso sodelovali oziroma ne sodelujejo pri 

programih, ki jih izvaja ZRSZ, in 34 oziroma 49 % takšnih, ki so sodelovali oziroma 

sodelujejo pri programih ZRSZ. Ker eden izmed anketirancev ni odgovoril na vprašanje, 

imamo eno manjkajočo vrednost.  

49% 51% 

Sodelovanje pri programih ZRSZ 

1 (Da) 

2 (Ne) 
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Glede rezultata smo presenečeni, saj smo pričakovali, da se večina anketirancev ne udeležuje 

programov, ki jih izvaja ZRSZ. V tem primeru lahko rečemo, da se brezposelna terciarno 

izobražena mladina trudi biti aktivna in pripomore k svoji aktivnosti v času brezposelnosti ter 

sprejema pomoč, ki jim jo nudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

 

 Vključevanje v prostovoljna društva/skupnosti 

Tabela 3.8: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Vključenost v prostovoljna 

društva/skupnosti" 

Q7 Ali ste vključeni v kakšno prostovoljno društvo/skupnost? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 25 36 % 36 % 36 % 

 
2 (Ne) 45 64 % 64 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018).  

Graf 3.7: Vključevanje v prostovoljna društva/skupnosti 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Ker je vključevanje v prostovoljna društva/skupnosti v družbenem in individualnem smislu 

ena izmed najbolj pomembnih in vedno bolj potrebnih prostočasnih dejavnostih mladih 

(SURS, 2009), nas je zanimalo, koliko izmed anketirancev se vključuje v prostovoljna 

društva/skupnosti. Ugotovili smo, da se le 25 anketirancev oziroma 36 % vključuje v 

prostovoljna društva/skupnosti, ostalih 45 anketirancev oziroma 64 % pa ni vključenih v 

nobeno prostovoljno društvo/skupnost. 

 

 

 

36% 

64% 

Vključevanje v prostovoljna društva/skupnosti 

1 (Da) 

2 (Ne) 
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 Iskanje zaposlitve le v stroki zaključenega študija  

Tabela 3.9: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Iskanje zaposlitve le v stroki 

zaključenega študija" 

Q8 Ali iščete zaposlitev le v vaši stroki zaključenega študija? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 24 34 % 34 % 34 % 

 
2 (Ne) 46 66 % 66 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

Graf 3.8: Iskanje zaposlitve le v stroki zaključenega študija 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Kot je zgoraj razvidno, naj bi več kot polovica anketirancev iskala zaposlitev tudi izven svoje 

stroke zaključenega študija, saj je takšnih 46 anketirancev oziroma 66 %. Ostalih 24 

anketirancev oziroma 34 % se je odločilo, da iščejo takšno zaposlitev, ki je zgolj v njihovi 

stroki zaključenega študija. Rezultati so nas presenetili, saj smo mislili, da večina 

anketirancev išče zaposlitev zgolj v stroki svojega zaključenega študija, ampak izkazalo se je, 

da je večina naših respondentov pripravljena sprejeti tudi zaposlitev, ki ni ravno v področju 

zaključenega študija respondentov.   

 

 Odločitev za samozaposlitev  

Tabela 3.10: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Odločitev za samozaposlitev" 

Q9 Ali razmišljate o tem, da bi se odločili za samozaposlitev? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 24 34 % 34 % 34 % 

 
2 (Ne) 46 66 % 66 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

34% 

66% 

Iskanje zaposlitve le v stroki zaključenega študija 

1 (Da) 

2 (Ne) 
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Graf 3.9: Odločitev za samozaposlitev 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Glede na to, da mladi menijo, da je ustanovitev lastnega podjetja malo verjeten načrt, saj 

vidijo glavne ovire pri pomanjkanju lastnih izkušenj in zamisli ter nezadostni finančni podpori 

(Klanjšek in Lavrič, 2011), nas je zanimalo, kako na samozaposlitev gledajo naši anketiranci. 

Ugotovili smo, da je 46 anketirancev oziroma 66 % takšnih, ki ne razmišljajo o 

samozaposlitvi, ostalih 24 oziroma 34 % pa je takšnih, ki razmišljajo o odločitvi za 

samozaposlitev.  

 

Ugotovitve nas niso presenetile, saj se večina mladih raje odloči za varno zaposlitev in redni 

dohodek ter niso ravno naklonjeni prevzemanju odgovornosti in tveganju. To so ugotovile 

tudi številne druge študije, zato naj bi bil to tipičen »evropski vzorec« (Klanjšek in Lavrič, 

2011). 

 

 Študentsko delo  

Tabela 3.11: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Študentsko delo" 

Q10 Ali ste v času študija opravljali študentsko delo? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 62 89 % 89 % 89 % 

 
2 (Ne) 8 11 % 11 % 100 % 

Veljavni Skupaj 70 100 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 
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Graf 3.10: Študentsko delo 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Fleksibilizacija slovenskega trga delovne sile je študentko delo, ki v zadnjem obdobju 

konstantno narašča, saj predstavlja pomemben segment zaposlovanja študentske mladine 

(Ignjatović, 2006). Ravno zaradi tega nas je zanimalo, koliko anketirancev se je v času študija 

odločilo za opravljanje študentskega dela, in ugotovili smo, da je 62 anketirancev oziroma 89 

% takšnih, ki so v času študija opravljali študentsko delo in le 8 anketirancev oziroma 11 % 

takšnih, ki se v času študija niso odločili za opravljanje študentskega dela.   

 

Te ugotovitve nas niso presenetile, saj mladi študentje lahko pridejo do zaslužka le, če 

podaljšujejo svoje študentsko življenje, kar jim omogoča delo prek študentskega servisa. Zato 

niso, ko iščejo prvo zaposlitev, povsem brez delovnih izkušenj, kar pa še ne pomeni, da je bilo 

njihovo študentsko delo vezano na njihovo področje študija (Trbanc, 2005b), zato bomo te 

ugotovitve predstavili pri naslednji spremenljivki (»Delovne izkušnje s študentskim delom«).   

 

 Delovne izkušnje s študentskim delom  

Tabela 3.12: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke "Delovne izkušnje s študentskim delom" 

Q11 
Če ste v času študija opravljali študentsko delo, nas zanima, ali ste v tem času 

pridobili kaj delovnih izkušenj na vašem področju študija? 

 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež 

 
1 (Da) 41 59 % 66 % 66 % 

 
2 (Ne) 21 30 % 34 % 100 % 

Veljavni Skupaj 62 89 % 100 % 
 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 
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11% 

Študentsko delo  

1 (Da) 
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Graf 3.11: Delovne izkušnje s študentskim delom 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Za študente redno ali občasno delo prek študentskega servisa predstavlja pomemben vir 

dohodka in možnost pridobitve prvih delovnih izkušenj, ki lahko pozneje pri vstopu na trg 

delovne sile pomenijo prednost pred konkurenco (Nagode, Smolej in Boljka, 2009). Zato nas 

je zanimalo, ali so tisti anketiranci, ki so v predhodnem vprašanju (»Ali ste v času študija 

opravljali študentsko delo«) potrdili, da so v času študija opravljali študentsko delo (62 

anketirancev oziroma 89 %), pridobili kaj delovnih izkušenj na njihovem področju študija. Pri 

tem anketnem vprašanju smo uporabili funkcijo »IF«.  

 

Ugotovili smo, da je 41 anketirancev oziroma 66 % takšnih, ki trdijo, da so s študentskim 

delom v času študija pridobili delovne izkušnje na svojem področju študija, in 21 

anketirancev oziroma 34 % takšnih, ki s študentskim delom v času študija niso pridobili 

delovnih izkušenj na svojem področju študija.  

 

Nad zgornjimi rezultati smo presenečeni, saj nismo pričakovali, da bo kar 66 % anketirancev 

takšnih, ki so v času študija s študentskim delom pridobili delovne izkušnje na svojem 

področju, kar pomeni, da naj ti anketiranci nebi imeli težav s pomanjkanjem formalnih 

izkušenj, ko vstopajo na trg delovne sile (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2013). 

Pri tistih, ki izkušenj na svojem področju s študentskim delom niso dobili, predstavlja 

pomanjkanje delovnih izkušenj pri vstopu na trg delovne sile dodaten problem.   
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 Aktivnost v času študija 

Tabela 3.13: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk "Aktivnost v času študija" 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Graf 3.12: Aktivnost v času študija 

 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Če terciarno izobraženi mladi poleg formalnega izobraževanja poskušajo biti aktivni tudi v 

prostem času in s tem pridobiti nekaj ključnih spretnosti že v času študija, bodo pripomogli k 

učinkovitejšemu iskanju zaposlitve (Berkopec et al., 2014). Ker nas je zanimalo, ali so bili 

anketiranci v času študija aktivni, smo podali štiri najpogostejše aktivnosti, pri katerih 

študentje najraje sodelujejo. Za tiste, ki niso sodelovali pri nobeni od naštetih aktivnosti, smo 
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Q12 Ali ste v času študija bili aktivni pri kateri od spodaj naštetih dejavnostih? 

 
Podvprašanja Enote 

  
Frekvence % - veljavni % - ustrezni 

Q12a 
Sodelovanje v nevladni ali mladinski 

organizaciji 
18 26 % 26 % 

Q12b Sodelovanje pri projektih 32 46 % 46 % 

Q12c 
Spremljanje prostih delovnih mest in 

pošiljanje prošenj za zaposlitev 
26 37 % 37 % 

Q12d Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi 41 59 % 59 % 

Q12e Nič od navedenega 16 23 % 23 % 

 
SKUPAJ 133 191 % 191 % 
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podali tudi odgovor »Nič od navedenega«. Glede na to, da so anketiranci lahko bili aktivni pri 

več naštetih aktivnostih, smo na anketno vprašanje pridobili 133 odzivov. 

 

Ugotovili smo, da je bilo v času študija največ anketirancev aktivnih pri športnih dejavnostih 

(41 anketirancev oziroma 59 %), sledi aktivnost pri projektih (32 anketirancev oziroma 46 %),  

nekateri so že v času študija spremljali prosta delovna mesta in pošiljali prošnje za zaposlitev 

(26 anketirancev oziroma 37 %), sodelovali so tudi v nevladnih ali mladinskih organizacijah 

(18 anketirancev oziroma 26 %). Nekaj je bilo tudi takšnih, ki niso bili aktivni pri nobeni od 

naštetih aktivnosti (16 anketirancev oziroma 23 %).  

 

Nad rezultatom nismo presenečeni, saj so bili anketiranci kot študentje precej aktivni še 

posebej pri športnem udejstvovanju, ki je ena izmed najpogostejših aktivnosti pri mladih, kar 

predstavlja velik plus, saj športna aktivnost blagodejno vpliva na zdravje mladih in izboljša 

njihovo kakovost življenja, kar se kaže kot dobro duševno počutje in vključenost v dodatne 

številne aktivnosti (Rok Simon in Mihevc Ponikvar, 2009).  

 

 Aktivnost pri iskanju zaposlitve 

Tabela 3.14: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk "Aktivnosti pri iskanju zaposlitve" 

Q13 Kako pogosto ste aktivni pri spodaj naštetih dejavnostih? 

 
Podvprašanja Odgovori 

Velja

vni 

Št. 

enot 

Pov

preč

je 

Std. 

Odk

lon 

  

Nik

oli 

Redk

o 

Obča

sno 

Pogo

sto 

Zelo 

pogo

sto 

Skupaj 
    

Q13a 

Spremljanje 

prostih 

delovnih mest 

0 2 11 24 33 70 
70 70 4,3 0,83 

0 % 3 % 16 % 34 % 47 % 100 % 

Q13b 

Pošiljanje 

prošenj za 

zaposlitev 

0 4 20 24 22 70 
70 70 3,9 0,91 

0 % 6 % 29 % 34 % 31 % 100 % 

Q13c 
Obiskovanje 

razgovorov 

3 29 21 11 6 70 
70 70 2,8 1,04 

4 % 41 % 30 % 16 % 9 % 100 % 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Q13a: V zgornji tabeli vidimo, da večina anketirancev zelo pogosto spremlja prosta delovna 

mesta (veljavni delež je 47 %), veliko pa je tudi takšnih, ki pogosto spremljajo prosta delovna 

mesta (veljavni delež je 34 %). Zato lahko rečemo, da je večina anketirancev precej aktivna 
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pri spremljanju prostih delovnih mest. To nam pove tudi povprečje, ki znaša 4,3 kar pomeni, 

da anketiranci v povprečju pogosto spremljajo prosta delovna mesta.  

 

Q13b: Večina anketirancev pogosto pošilja prošnje za zaposlitev (veljavni delež je 34 %), 

veliko pa je tudi takšnih, ki zelo pogosto pošiljajo prošnje za zaposlitev (veljavni delež je 31 

%), in takšnih, ki občasno pošiljajo prošnje za zaposlitev (veljavni delež je 29 %). 

Anketiranci so v povprečju aktivni pri pošiljanju prošenj za zaposlitev, saj povprečje oziroma 

aritmetična sredina v tem primeru znaša 3,9.  

 

Q13c: Pri obiskovanju razgovorov so naši anketiranci manj aktivni, saj v zgornji tabeli 

vidimo, da največ anketirancev razgovore obiskuje redko (veljavni delež je 41 %), kar nekaj 

pa je tudi takšnih, ki razgovore obiskujejo občasno (veljavni delež je 30 %). V tem primeru 

povprečje oziroma aritmetična sredina znaša 2,8 kar pomeni, da anketiranci v povprečju niso 

ravno aktivni pri obiskovanju razgovorov.  

 

 Metode za iskanje zaposlitve 

Tabela 3.15: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk "Metode iskanja zaposlitve" 

Q14 Kako pogosto pri iskanju zaposlitve uporabljate naslednje metode? 

 
Podvprašanja Odgovori 

Velj

avni 

Št. 

enot 

Pov

preč

je 

Std. 

Odkl

on 

  
Nikoli Redko 

Občas

no 

Pogos

to 

Zelo 

pogos

to 

Skupa

j     

Q14a 

Preko 

specializiranih 

institucij  

2 6 11 20 30 69 
69 70 4 1,1 

3 % 9 % 16 % 29 % 43 % 100 % 

Q14b 

Pri 

sorodnikih, 

znancih in 

prijateljih 

4 7 18 22 16 67 

67 70 3,6 1,14 
6 % 10 % 27 % 33 % 24 % 100 % 

Q14c 

Neposredno 

poizvedovanje 

pri 

delodajalcu 

9 23 15 16 4 67 

67 70 2,7 1,15 

13 % 34 % 22 % 24 % 6 % 100 % 

Q14d 

Javljanje na 

oglase in 

razpise  

7 15 18 16 12 68 
68 70 3,2 1,25 

10 % 22 % 26 % 24 % 18 % 100 % 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 
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Q14a: V zgornji tabeli vidimo, da metodo iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij, 

kot so Zavod RS za zaposlovanje in privatne agencije, večina anketirancev uporablja zelo 

pogosto (veljavni delež je 43 %). V tem primeru aritmetična sredina znaša 4, kar pomeni, da 

za iskanje zaposlitve anketiranci v povprečju pogosto uporabljajo metodo preko 

specializiranih institucij.  

 

Q14b: Največ anketirancev metodo »po vezah« uporablja pogosto (veljavni delež je 33 %). 

Povprečje oziroma aritmetična sredina znaša 3,6 in ker se bolj nagiba k odgovoru »pogosto«, 

lahko rečemo, da anketiranci za iskanje zaposlitve v povprečju pogosto uporabljajo metodo 

»po vezah«.  

 

Q14c: Večina anketirancev metodo neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu redko 

uporablja (veljavni delež je 34 %), kar pomeni, da pri naših anketirancih ni ravno priljubljena 

metoda za iskanje zaposlitve. To nam pove tudi aritmetična sredina, ki znaša 2,7. Ker se bolj 

nagiba k odgovoru »občasno«, pomeni, da anketiranci za iskanje zaposlitve v povprečju 

občasno uporabljajo metodo neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu.  

 

Q14d: Metodo iskanja zaposlitve z javljanjem na oglase in razpise iz časopisov, revij in 

virtualnih omrežjih največ anketirancev uporablja občasno (veljavni delež je 26 %), nato 

sledijo tisti anketiranci, ki metodo uporabljajo pogosto (veljavni delež je 24 %). V tem 

primeru aritmetična sredina znaša 3,2 kar pomeni, da anketiranci v povprečju metodo iskanja 

zaposlitve z javljanjem na oglase in razpise iz časopisov, revij in virtualnih omrežij 

uporabljajo občasno.  
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 (Ne)soglašanje z izjavami spremenljivk Q15 

Tabela 3.16: Deskriptivna statistika spremenljivk Q15 

Spremenljivke N Povprečje 

Sta. 

odklon Min. Max. 

Q15a Moja samostojna aktivnost pri procesu 

iskanja zaposlitve vpliva na hitrejši in 

lažji prehod na trg delovne sile. 

70 

  
3,9 

  

0,78 

  

1 

  

5 

  

Q15b Če sprotno spremljam prosta delovna 

mesta, redno pošiljam prošnje za 

zaposlitev in redno obiskujem razgovore 

za prosta delovna mesta, bo moj prehod 

na trg delovne sile lažji in hitrejši.  

69 

  
3,8 

  

0,87 

  

1 

  

5 

  

Q15c Če sem med iskanjem zaposlitve 

samoučinkovit/a, verjamem v svoja 

prepričanja o zmožnosti za pridobitev 

zaposlitve in pridobim sposobnost za 

opravljanje dela v različnih situacijah.  

69 

  
4,1 

  

0,69 

  

2 

  

5 

  

Q15d Če sem med iskanjem zaposlitve odprti 

tip človeka, pomeni, da sem pripravljen/a 

na nove izkušnje in spremembe, sem 

prilagodljiv/a ter se v stanju negotovosti 

trudim izboljšati svojo aktivnost pri 

iskanju zaposlitve. 

68 

  
4,2 

  

0,65 

  

2 

  

5 

  

Q15e Če se vključujem v različna prostovoljna 

društva/skupnosti, bo moj prehod na trg 

delovne sile lažji in hitrejši.  

69 

  
3,3 

  

0,93 

  

1 

  

5 

  

Q15f S sodelovanjem pri programih, ki jih 

izvaja Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje, pripomorem k svoji hitrejši 

in lažji pridobitvi zaposlitve.  

69 

  
3,4 

  

1 

  

1 

  

5 

  

Q15g Ker v svoji stroki zaključenega študija 

težko dobim ustrezno zaposlitev, sem 

pripravljen/a sprejeti tudi zaposlitev, ki 

ni v moji stroki zaključenega študija.  

69 

  
3,8 

  

1,1 

  

1 

  

5 

  

Q15h Raje se odločim za samozaposlitev in 

tveganje, kot pa da sem še naprej 

brezposeln/a ter čakam na varno in 

stabilno zaposlitev.  

69 

  
3 

  

1,18 

  

1 

  

5 

  

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

V nekaterih primerih smo zaradi lažje interpretacije in predstave o obsegu odgovorov združili 

nekatere odgovore. Jasne razčlenitve odgovorov so predstavljene v Prilogi 2 v Tabeli  6.1.  

 

Q15a: Na trditev se je veljavno odzvalo vseh 70 respondentov, ki svoje (ne)soglašanje 

ocenjujejo z oceno 3,9 – kar pomeni, da se anketiranci v povprečju nagibajo v smer soglašanja 
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s trditvijo: »Moja samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve vpliva na hitrejši prehod 

na trg delovne sile«. To lahko dokažemo tudi z vsoto anketirancev, ki soglašajo (39 oziroma 

56 % anketirancev), in anketirancev, ki močno soglašajo (15 oziroma 21 % anketirancev) s 

trditvijo, ki skupno predstavljajo 77 % vseh anketirancev.  

 

Q15b: Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 3,8 – kar pomeni, da se anketiranci v povprečju nagibajo v smer soglašanja s trditvijo: 

»Če sprotno spremljam prosta delovna mesta, redno pošiljam prošnje za zaposlitev in redno 

obiskujem razgovore za prosta delovna mesta, bo moj prehod na trg delovne sile lažji in 

hitrejši«. To lahko dokažemo tudi z vsoto anketirancev, ki soglašajo (32 oziroma 46 % 

anketirancev), in anketirancev, ki močno soglašajo (14 oziroma 20 % anketirancev), ki 

skupno predstavljajo 66 % vseh anketirancev.  

 

Q15c: Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 4,1 – kar nam pove, da anketiranci v povprečju soglašajo s trditvijo: »Če sem med 

iskanjem zaposlitve samoučinkovit/a, verjamem v svoja prepričanja o zmožnosti za pridobitev 

zaposlitve in pridobim sposobnost za opravljanje dela v različnih situacijah«. To lahko 

dokažemo tudi z vsoto anketirancev, ki soglašajo (39 oziroma 57 % anketirancev), in 

anketirancev, ki močno soglašajo (19 oziroma 28 % anketirancev), ki skupno predstavljajo 85 

% vseh anketirancev.  

 

Q15d: Na trditev se je veljavno odzvalo 68 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 4,2 – kar pomeni, da anketiranci v povprečju soglašajo s trditvijo: »Če sem med 

iskanjem zaposlitve odprti tip človeka pomeni, da sem pripravljen/a na nove izkušnje in 

spremembe, sem prilagodljiv/a ter se v stanju negotovosti trudim izboljšati svojo aktivnost pri 

iskanju zaposlitve«. To lahko potrdimo tudi z vsoto anketirancev, ki soglašajo (40 oziroma 59 

% anketirancev), in anketirancev, ki močno soglašajo (21 oziroma 31 % anketirancev), ki 

skupno predstavljajo 90 % vseh anketirancev.  

 

Q15e:  Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 3,3 – kar pomeni, da anketiranci v povprečju niti ne soglašajo, niti soglašajo s trditvijo: 

»Če se vključujem v različna prostovoljna društva/skupnosti, bo moj prehod na trg delovne 

sile lažji in hitrejši«. Največ anketirancev, in sicer 30 oziroma 43 % s trditvijo niti ne soglaša 

niti soglaša, nato sledi vsota anketirancev, ki s trditvijo soglašajo (19 oziroma 28 %) in 
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močno soglašajo (8 oziroma 12 %), ki skupno predstavljajo 40 % ter vsota anketirancev, ki s 

trditvijo ne soglašajo (11 oziroma 16 %) in sploh ne soglašajo (1 oziroma 1 %), ki skupno 

predstavljajo 17 %.  

 

Q15f: Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 3,4 – kar pomeni, da anketiranci v povprečju niti ne soglašajo niti soglašajo s trditvijo 

»S sodelovanjem pri programih, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

pripomorem k svoji hitrejši in lažji pridobitvi zaposlitve«. Tisti anketiranci, ki soglašajo (28 

oziroma 41 %) in močno soglašajo (6 oziroma 9 %) s trditvijo skupno predstavljajo 50 %. 

36% predstavljajo tisti anketiranci, ki niti ne soglašajo niti soglašajo s trditvijo, ostalih 14 % 

pa skupno predstavljajo tisti anketiranci, ki ne soglašajo (5 oziroma 7 %) in sploh ne 

soglašajo (5 oziroma 7 %) s trditvijo.   

 

Q15g: Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 3,8 – kar pomeni, da se anketiranci v povprečju bolj nagibajo v smeri soglašanja s 

trditvijo: »Ker v svoji stroki zaključenega študija težko dobim ustrezno zaposlitev, sem 

pripravljen/a sprejeti tudi zaposlitev, ki ni v moji stroki zaključenega študija«. To lahko 

potrdimo tudi z vsoto anketirancev, ki soglašajo (30 oziroma 43 % anketirancev), in 

anketirancev, ki močno soglašajo (18 oziroma 26 % anketirancev), ki skupno predstavljajo 69 

% vseh anketirancev.  

 

Q15h: Na trditev se je veljavno odzvalo 69 anketirancev, ki svoje (ne)soglašanje ocenjujejo z 

oceno 3 – kar pomeni, da anketiranci v povprečju niti ne soglašajo niti soglašajo s trditvijo: 

»Raje se odločim za samozaposlitev in tveganje, kot pa da sem še naprej brezposeln/a ter 

čakam na varno in stabilno zaposlitev«. Največ anketirancev, in sicer 25 oziroma 36 % s 

trditvijo niti ne soglaša niti soglaša, nato sledi vsota anketirancev, ki s trditvijo ne soglašajo 

(15 oziroma 22 %) in sploh ne soglašajo (8 oziroma 12 %), ki skupno predstavljajo 34 % ter 

vsota anketirancev, ki s trditvijo soglašajo (12 oziroma 17 %) in močno soglašajo (9 oziroma 

13 %), ki skupno predstavljajo 30 %. 

 



Marinič, Aneja. 2018. »Brezposelnost mladih terciarno izobraženih v Goriški regiji.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

62 

 

3.6.2 Bivariatne statistične metode 

 

 T-test za dva neodvisna vzorca  

Tabela 3.17: T-test za dva neodvisna vzorca (Q1*Q3) 

 
Finančna 

samostojnost 
N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Število mesecev 

prijave na ZRSZ 

v Novi Gorici 

Da 18 5,39 6,03 1,42 

Ne 52 10,15 8,81 1,22 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Rezultati iz zgornje tabele nam prikazujejo, da so v povprečju anketiranci, ki niso finančno 

samostojni, že več časa prijavljeni na ZRSZ v Novi Gorici kot pa tisti anketiranci, ki so  

finančno samostojni, saj povprečje finančno nesamostojnih znaša 10,51 in finančno 

samostojnih 5,39. Če pogledamo Leveneov test enakosti varianc (Priloga 2, Tabela 6.2.), 

ugotovimo, da sta varianci v obeh skupinah različni, saj je statistična značilnosti 0,016 manjša 

od 0,05. To pomeni, da gledamo signifikanco Sig.T 0,015 – ki pa je manjša od 0,05 – zato 

lahko z manj kot 5% tveganjem ugotovitev posplošimo na celotno populacijo in trdimo, da sta 

spremenljivki statistično značilno povezani, saj je, kot trdijo Negode, Smolej in Boljka 

(2009), finančna samostojnost mladih v največji meri odvisna od njihovega položaja na trgu 

delovne sile. Tisti mladi, ki po končanem izobraževanju še niso vstopili na trg dela, so 

brezposelni in niso finančno samostojni, so najverjetneje prijavljeni na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje, dokler ne vstopijo na trg dela, saj je to zanje najugodnejša in 

najprimernejša rešitev.  
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Tabela 3.18: T-test za dva neodvisna vzorca (Q8*Q15g) 

 

 

Iskanje 

zaposlitve le v 

stroki 

zaključenega 

študija 

N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardn

a napaka 

Ker v stroki zaključenega 

študija težko dobim 

ustrezno zaposlitev, sem 

pripravljen/a sprejeti tudi 

zaposlitev, ki ni v moji 

stroki zaključenega študija 

Da 23 2,91 1,12 0,23 

Ne 46 4,17 0,82 0,12 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Rezultati v zgornji tabeli nam prikazujejo, da tisti anketiranci, ki ne iščejo zaposlitve le v svoji 

stroki zaključenega študija, v povprečju bolj soglašajo (povprečje 4,17) s trditvijo: »Ker v 

stroki zaključenega študija težko dobim ustrezno zaposlitev, sem pripravljen/a sprejeti tudi 

zaposlitev, ki ni v moji stroki zaključenega študija« kot pa tisti anketiranci, ki iščejo 

zaposlitev le v svoji stroki zaključenega študija (povprečje 2,91). Če pogledamo Leveneov 

test  enakosti varianc (Priloga 2, Tabela 6.4), ugotovimo, da sta varianci v obeh skupinah 

različni, saj je statistična značilnosti 0,014 manjša od 0,05. To pomeni, da gledamo spodnji 

Sig.T 0,000 – ki pa je manjši od 0,05 – zato lahko z manj kot 5% tveganjem ugotovitev 

posplošimo na celotno populacijo in trdimo, da sta spremenljivki statistično značilno 

povezani. 

 

Povezanost med spremenljivkama je vidna ravno v ujemalnem problemu trga dela, ki se 

pojavi, kadar se mora terciarno izobražena mladina, ne glede na svojo stroko zaključenega 

študija, razporejati po zelo različnih poklicih, saj je poklicna razpršenost mladih s podobno 

izobrazbo prevelika ter posledično prihaja do neujemanja izvornega področja izobrazbe in 

področja poklicnega dela. A sfera dela še vedno poskuša vase posrkati tudi tiste terciarno 

izobražene mlade, ki se morajo razporejati po zaposlitvenih priložnostih, ne glede na svojo 

stroko zaključenega študija. Med izobraževalnimi programi in poklici so vzpostavljene 
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povezave, ampak se skozi čas spreminjajo in le redko en sam izobraževalni program vodi v en 

sam poklic, saj je sam program veliko širši in cilja na več poklicev (Kramberger, 2007b).  

 

Tabela 3.19: T-test za dva neodvisna vzorca (Q9*Q15h) 

 
Razmišljanje o 

samozaposlitvi  
N Povprečje  

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Raje se odločim za 

samozaposlitev in 

tveganje, kot pa da sem še 

naprej brezposeln/a ter 

čakam na varno in stabilno 

zaposlitev 

Da 23 3,61 0,99 0,21 

Ne 46 2,67 1,16 0,17 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Rezultati v zgornji tabeli nam prikazujejo, da tisti anketiranci, ki razmišljajo o samozaposlitvi, 

bolj soglašajo (povprečje 3,61) s trditvijo: »Raje se odločim za samozaposlitev in tveganje, 

kot pa da sem še naprej brezposeln/a ter čakam na varno in stabilno zaposlitev« kot pa tisti 

anketiranci, ki ne razmišljajo o samozaposlitvi (povprečje 2,67). Če pogledamo Leveneov test  

enakosti varianc (Priloga 2, Tabela 6.5), ugotovimo, da sta varianci v obeh skupinah enaki, saj 

je statistična značilnosti 0,438 večja od 0,05. To pomeni, da gledamo zgornji Sig.T 0,001 – ki 

pa je manjši od 0,05 – zato lahko z manj kot 5% tveganjem ugotovitev posplošimo na celotno 

populacijo in trdimo, da sta spremenljivki statistično značilno povezani.   

 

Menimo, da je povezanost med spremenljivkama ravno v tem, da se mladi v postmoderni 

družbi vedno bolj soočajo z novimi nestandardnimi in fleksibilnimi oblikami zaposlitve, med 

katere se uvršča tudi samozaposlitev, ki lahko za mlade predstavlja edino rešitev zaposlitve v 

primeru pomanjkanja prostih in primernih delovnih mest. Zato so mladi, ki razmišljajo o 

takšni obliki zaposlitve, pripravljeni tudi na tveganje – ne želijo si več biti brezposelni ter še 

naprej čakati na stabilno in varno zaposlitev, ki lahko ravno tako predstavlja tveganje in past 

ter vodi v izključenost (Rapuš Pavel, 2005; Ignjatović in Trbanc, 2009).
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 Koeficient korelacije                      

 

Tabela 3.20: Pearsonov koeficient korelacije (Q1*Q13) 

 
Q1: Meseci prijave na 

ZRSZ v Novi Gorici 

Q13a: Spremljanje 

prostih delovnih 

mest 

Q13b: Pošiljanje 

prošenj za zaposlitev 

Q13c: 

Obiskovanje 

razgovorov 

Q1: Meseci prijave na 

ZRSZ v Novi Gorici 

Pearsonova korelacija 1,00 0,07 0,07 0,05 

Sig. (2-tailed)  0,557 0,539 0,690 

N 70 70 70 70 

Q13a: Spremljanje 

prostih delovnih mest 

Pearsonova korelacija 0,07 1,00 0,53 0,24 

Sig. (2-tailed) 0,557  0,000 0,047 

N 70 70 70 70 

Q13b: Pošiljanje 

prošenj za zaposlitev 

Pearsonova korelacija 0,07 0,53 1,00 0,48 

Sig. (2-tailed) 0,539 0,000  0,000 

N 70 70 70 70 

Q13c: Obiskovanje 

razgovorov 

Pearsonova korelacija 0,05 0,24 0,48 1,00 

Sig. (2-tailed) 0,690 0,047 0,000  

N 70 70 70 70 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 
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Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q1 in Q13a je 0,07 – kar pa je manj 

kot 0,3 – zato ne moremo trditi, da med trajanjem prijave brezposelnosti anketirancev na 

ZRSZ v Novi Gorici in aktivnostjo pri spremljanju prostih delovnih mest obstaja povezanost, 

saj tudi sami menimo, da čas trajanja prijave brezposelne terciarno izobražene mladine na 

ZRSZ ni odvisen zgolj od aktivnosti pri spremljanju prostih delovnih mest in obratno, ampak 

tudi od ostalih aktivnosti, ki so vključene v samostojno aktivnost pri procesu iskanja 

zaposlitve.  

 

Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q1 in Q13b je 0,07 – kar pa je manj 

kot 0,3 – zato ne moremo trditi, da med trajanjem prijave brezposelnosti anketirancev na 

ZRSZ v Novi Gorici in aktivnostjo pri pošiljanju prošenj za zaposlitev obstaja povezanost. 

Ravno tako menimo za povezanost med tema dvema spremenljivkama, saj čas trajanja prijave 

brezposelne terciarno izobražene mladine na ZRSZ ni odvisen zgolj od njihove aktivnosti pri 

pošiljanju prošenj za zaposlitev in obratno, ampak od njihove celotne samostojne aktivnosti 

pri procesu iskanja zaposlitve.  

 

Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q1 in Q13c je 0,05 – kar pa je manj 

kot 0,3 – zato ne moremo trditi, da med trajanjem brezposelnosti anketirancev na ZRSZ v 

Novi Gorici in aktivnostjo pri obiskovanju razgovorov obstaja povezanost, saj ravno tako 

velja, da čas trajanja prijave brezposelne terciarno izobražene mladine na ZRSZ ni odvisen 

zgolj od aktivnosti obiskovanja razgovorov pri brezposelni terciarno izobraženi mladini in 

obratno, ampak od njihove celotne samostojne aktivnosti pri procesu iskanja zaposlitve.  

 

Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q13a in Q13b je 0,53 – kar pa je več 

kot 0,3 – zato lahko trdimo, da med aktivnostjo pri spremljanju prostih delovnih mest in 

aktivnostjo pri pošiljanju prošenj za zaposlitev obstaja pozitivna (premo-sorazmerna) 

povezanost, in sicer srednje močna povezanost, kar pomeni, da so tisti anketiranci, ki so 

pogosto aktivni pri spremljanju prostih delovnih mest, pogosto aktivni tudi pri pošiljanju 

prošenj za zaposlitev in obratno. Signifikanca (Sig.r 0,000) je manjša od 0,05 – zato lahko z 

manj kot 5% tveganjem trdimo, da sta spremenljivki tudi na ravni populacije pozitivno 

linearno povezani. Tudi sami menimo, da je med tema dvema spremenljivkama povezanost, 

saj je glede na potek procesa iskanja zaposlitve v prvi fazi najprej potrebno, da brezposelni 

spremljajo prosta delovna mesta, nato pa, če se jim zdi prosto delovno mesto primerno, sledi 

druga faza, ki je pošiljanje prošnje za prosto delovno mesto.  
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Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q13a in Q13c je 0,24 – kar pa je manj 

kot 0,3 – zato ne moremo trditi, da med aktivnostjo pri spremljanju prostih delovnih mest in 

aktivnostjo pri obiskovanju razgovorov obstaja povezanost, saj če brezposelna terciarno 

izobražena mladina spremlja prosta delovna mesta, še ne pomeni, da so aktivni tudi pri 

obiskovanju razgovorov. Najprej morajo poslati prošnjo za zaposlitev in v primeru, da je 

delodajalec zainteresiran, iskalcu zaposlitve pošlje povabilo na razgovor, za katerega se 

iskalec sam odloči, ali se ga bo udeležil.  

 

Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q13b in Q13c je 0,48 – kar pa je več 

kot 0,3 – zato lahko trdimo, da med aktivnostjo pri pošiljanju prošenj za zaposlitev in 

aktivnostjo pri obiskovanju razgovorov obstaja pozitivna (premo-sorazmerna) povezanost, in 

sicer šibka povezanost, kar pomeni, da se tisti anketiranci, ki so pogosto aktivni pri pošiljanju 

prošenj za zaposlitev, pogosto udeležijo tudi razgovorov in obratno. Signifikanca (Sig.r 

0,000) je manjša od 0,05 – zato lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da sta spremenljivki 

tudi na ravni populacije pozitivno linearno povezani. Tudi sami menimo, da je med tema 

dvema spremenljivkama prisotna povezanost, saj imajo tisti brezposelni terciarno izobraženi 

mladi, ki aktivno pošiljajo prošnje za zaposlitev, večje možnosti, da bodo prejemali povabila 

na razgovor in bili s tem aktivni pri obiskovanju razgovorov in obratno.  
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Tabela 3.21: Pearsonov koeficient korelacije (Q15a*Q15b) 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q15a in Q15b je 0,42 – kar pa je več 

kot 0,3 – zato lahko trdimo, da med trditvama obstaja pozitivna (premo-sorazmerna) 

povezanost, in sicer šibka povezanost, kar pomeni, da tisti anketiranci, ki soglašajo s trditvijo: 

»Moja samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve vpliva na hitrejši in lažji prehod na 

trg delovne sile«, soglašajo tudi s trditvijo: »Če sprotno spremljam prosta delovna mesta, 

pošiljam prošnje za zaposlitev in redno obiskujem razgovore za prosta delovna mesta, bo moj 

prehod na trg delovne sile lažji in hitrejši« in obratno. Signifikanca (Sig.r 0,000) je manjša od 

0,05 – zato lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da sta spremenljivki tudi na ravni 

populacije pozitivno linearno povezani.  

  

Q15a: Moja 

samostojna aktivnost 

pri procesu iskanja 

zaposlitve vpliva na 

hitrejši in lažji 

prehod na trg 

delovne sile 

Q15b: Če sprotno 

spremljam prosta 

delovna mesta, 

pošiljam prošnje za 

zaposlitev in redno 

obiskujem razgovore 

… 

Q15a: Moja 

samostojna aktivnost 

pri procesu iskanja 

zaposlitve vpliva na 

hitrejši in lažji 

prehod na trg 

delovne sile 

Pearsonova 

korelacija 
1,00 0,42 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 70 69 

Q15b: Če sprotno 

spremljam prosta 

delovna mesta, 

pošiljam prošnje za 

zaposlitev in redno 

obiskujem razgovore 

… 

Pearsonova 

korelacija 
0,42 1,00 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 69 69 
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Sprotno spremljanje delovnih mest, pošiljanje prošenj za zaposlitev in redno obiskovanje 

razgovor so tri faze, ki opredeljujejo samostojno aktivnost pri procesu iskanja zaposlitev. Če 

brezposelni terciarno izobraženi mladi izpopolnjujejo te tri faze, pripomorejo k svoji 

samostojni aktivnosti pri procesu iskanja zaposlitve, kar pomeni, da bo tudi njihov prehod na 

trg delovne sile najverjetneje lažji in hitrejši, v nasprotnem primeru pa bo njihov prehod na trg 

delovne sile težji in daljši.  

3.7 Ključne ugotovitve in interpretacija rezultatov  

V nadaljevanju bomo s pomočjo teoretičnega dela in pridobljenih rezultatov kvantitativne 

metode predstavili naše ugotovitve, s katerimi bomo preverili zastavljene hipoteze in 

odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

 

H1: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije je premalo samostojno 

aktivna pri procesu iskanja zaposlitve na trgu delovne sile.   

Eden izmed potencialnih faktorjev, ki terciarno izobraženo mladino vodi v brezposelnost ali 

zaposlenost, je njihova samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve na trgu dela. Če 

izpostavimo samooceno anketirancev glede njihove samostojne aktivnosti pri procesu iskanja 

zaposlitve, smo ugotovili, da se ima kar 96 %  anketirancev za samostojno aktivne pri procesu 

iskanja zaposlitve, ampak ker je to zgolj njihova samoocena, moramo omeniti tudi, da je 81 % 

anketirancev pogosto oziroma zelo pogosto aktivnih pri spremljanju delovnih mest, 65 % 

anketirancev pogosto oziroma zelo pogosto aktivnih pri pošiljanju prošenj za zaposlitev in le 

25 % anketirancev pogosto oziroma zelo pogosto aktivnih pri obiskovanju razgovorov. 

Ugotovili smo tudi, da 77 % anketirancev soglaša oziroma močno soglaša s trditvijo, da 

njihova samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve vpliva na hitrejši prehod na trg 

delovne sile, in da 90 % anketirancev soglaša oziroma močno soglaša s tem da, če so med 

iskanjem zaposlitve odprti tip človeka, so tako pripravljeni na nove izkušnje in spremembe, 

prilagodljivi in v stanju negotovosti trudijo izboljšati svojo aktivnost pri iskanju zaposlitve.  

 

Glede na vse te kvantitativne ugotovitve je bila naša domneva napačna, zato prvo hipotezo 

ovržemo, saj se je izkazalo, da je večina brezposelne terciarno izobražena mladine iz goriške 

regije samostojno aktivna pri procesu iskanja zaposlitve na trgu delovne sile. Pridobljene 

ugotovitve lahko potrdimo tudi s teorijo avtorice Trbanc (2007), ki trdi, da se mladi zavedajo 

pomembnosti njihove samostojne aktivnosti pri iskanju zaposlitve ter da sami nosijo vse večjo 
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odgovornost in so za lastno zaposljivost odgovorni sami, zato poskušajo biti maksimalno 

samostojno aktivni in sprejemati pomoč politike zaposlovanja, ki omogoča ukrepe, kot so 

usposabljanje in treningi iskanja zaposlitve.  

 

Ampak, ne glede na to, se ne moremo izogniti slabi aktivnosti anketirancev pri obiskovanju 

razgovorov, saj je to ena izmed pomembnejših faz, ki opredeljuje njihovo samostojno 

aktivnost pri iskanju zaposlitve ter pripomore k hitrejšemu in lažjemu prehodu na trg delovne 

sile (Berkopec et al., 2014).  

 

H2: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije še vedno ni finančno 

samostojna, kar se kaže tudi pri podaljševanju bivanja pri starših/skrbnikih.  

V kvalitativnem delu raziskave Employment and Entrepreneurship sta Klanjšek in Lavrič 

(2011) ugotovila, da je zaposlitev med mladimi izjemnega pomena, saj jo večina dojema kot 

korak k osamosvajanju, ki jim omogoča doseganje individualne odraslosti. Ravno zato mladi 

z zaposlovanjem povezujejo predvsem koncepte, ki so povezani s finančno samostojnostjo in 

prevzemanjem odgovornosti, saj to zanje pomeni pomemben korak v odraslost. Tudi v našem 

kvantitativnem raziskovanju smo preverili finančno samostojnost anketirancev, ki se je 

izkazala za zelo nizko, saj je kar 74 % anketirancev finančno nesamostojnih.  

 

Ker pa na položaj mladih v Sloveniji precej vpliva tudi kombinacija družinske podpore ter 

dolgo vključevanje v izobraževanje na eni strani in negativne razmere na trgu delovne sile na 

drugi strani, nas je zanimalo, s kom anketiranci prebivajo oziroma nas je zanimal njihov način 

bivanja. Izkazalo se je, da po zaključenem izobraževanju 56 % anketirancev še vedno biva pri 

svojih starših/skrbnikih, od tega pa je 68 % anketirancev takšnih, ki so še vedno finančno 

odvisni od svojih staršev/skrbnikov.  

 

Kot zanimivost smo preverili tudi T-test za dva neodvisna vzorca, in sicer za število mesecev 

prijave na ZRSZ v Novi Gorici in finančno samostojnost (Tabela 3.17), s čimer smo 

ugotovili, da so tisti anketiranci, ki niso finančno samostojni, v povprečju več časa prijavljeni 

na ZRSZ v Novi Gorici kot pa tisti, ki so finančno samostojni. To ugotovitev lahko z manj kot 

5 % tveganjem posplošimo tudi na celotno populacijo.  

 

Naše ugotovitve o finančni samostojnosti in podaljševanju bivanja pri starših/skrbnikih so v 

skladu tudi s ključnimi ugotovitvami raziskave Youth 2010: the social profile of young people 
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in Slovenia, kjer Lavrič (2011) trdi, da ni presenetljivo, da je slovenska mladina med tistimi, 

ki v EU-27 najkasneje postanejo finančno samostojni in neodvisni od svojih 

staršev/skrbnikov, saj k finančni nesamostojnosti in odvisnosti od staršev/skrbnikov poleg 

neugodnih razmer na trgu dela in dolgotrajnega izobraževanja pripomorejo tudi ugodne 

razmere bivanja pri starših/skrbnikih in nepripravljenost mladih za tveganje revščine že v 

zgodnjem obdobju samostojnosti. Ker se je izkazalo, da so naše pridobljene ugotovitve iz 

kvantitativne raziskave v skladu s teorijo in že opravljenimi raziskavami, lahko našo domnevo 

sprejmemo in drugo hipotezo potrdimo.  

 

H3: Večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije se ne vključuje v 

prostovoljna društva/skupnosti in ne sodeluje pri opravljanju prostovoljnih dejavnosti.      

Mlado populacijo se običajno opisuje s konceptom socialne izključenosti in glede na to, da so 

naši anketiranci brezposelni in se trenutno ne vključujejo na trg delovne sile, smo preverili, 

kakšna je njihova aktivnost pri vključevanju v prostovoljna društva in dejavnosti. Izkazalo se 

je, da se večina anketirancev (64 %) ne vključuje v prostovoljna društva in dejavnosti, poleg 

tega pa anketiranci v povprečju niti ne soglašajo niti soglašajo s trditvijo: »Če se vključujem v 

različna prostovoljna društva/skupnosti bo moj prehod na trg delovne sile lažji in hitrejši«, kar 

pomeni, da večina brezposelne terciarno izobražene mladine iz goriške regije ni ravno 

zainteresirana za vključevanje v društva oziroma prostovoljne dejavnosti in s tem nič kaj ne  

prispeva k lastnemu vključevanju v družbo, ne krepi svojih kompetenc, ne prispeva k razvoju 

skupnosti in ne razvija svojega socialnega kapitala (Mesojedec et al., 2013).  

 

Kirbiš in Flere (2011) sta v Youth 2010: the social profile of young people in Slovenia 

opravila raziskavo, ravno na temo prostovoljne dejavnosti, in ugotovila, da je prostovoljna 

dejavnost povezana s pozitivnim razvojem mladih in da se mladi v Sloveniji od vseh oblik 

participacije najpogosteje odločajo za prostovoljne dejavnosti, saj naj bi te predstavljale 

osrednji mehanizem socialne vključenosti v Sloveniji. Ampak, te ugotovitve so v nasprotju z 

našimi rezultati kvantitativne analize, saj smo ugotovili, da se večina brezposelne terciarno 

izobražene mladine iz goriške regije ne vključuje v prostovoljna društva/skupnosti in ne 

sodeluje pri opravljanju prostovoljnih dejavnostih, kar je v skladu z našimi domnevami, zato 

lahko tretjo hipotezo potrdimo.  
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H4: Večina goriške brezposelne terciarno izobražene mladine išče zaposlitev le v svoji stroki 

zaključenega študija.  

Na povečanje števila brezposelne terciarno izobražene mladine vpliva tudi dejstvo, da je na 

določenih področjih priliv iz izobraževanja zelo obilen, prostih delovnih mest pa je za ta 

področja premalo, kar pomeni, da letni priliv diplomantov s terciarno izobrazbo ni v skladu s 

potrebami slovenskega gospodarstva, ampak precej presega potrebo po takšni usposobljeni 

delovni sili. Prihaja do razhajanja med potrebami po kadrih, ki se pojavljajo v realnem 

sektorju, in presežkom poklicnih profilov, ki v svoji panogi ne pridobijo ustrezne ali primerne 

zaposlitve. O tem pojavu je poročal tudi The Economist, in sicer v študiji Education and the 

Wealth of nations, kjer govori o problemih, ki jih prinaša velik delež terciarno izobraženih 

mladih. Dejstvo je, da je vse več delovnih mest, kjer se zahtevajo le osnovne veščine. Poraja 

se vprašanje, ali naj mladi sploh študirajo. Zavedati se morajo, da konec izobraževanja še ne 

pomeni, da bodo v istem trenutku pridobili zaposlitev, ki je v stroki njihovega zaključenega 

študija (Trbanc, 2005a; Novak, 2011).  

 

Izkazalo se je, da se večina naših anketirancev (66 %) tega zaveda, saj ne iščejo zaposlitve 

zgolj v svoji stroki zaključenega študija, kar pomeni, da so pripravljeni sprejeti tudi 

zaposlitev, ki ni ravno v njihovi stroki zaključenega študija. Preverili smo tudi (ne)strinjanje s 

trditvijo: »Ker v svoji stroki zaključenega študija težko dobim ustrezno zaposlitev, sem 

pripravljen/a sprejeti tudi zaposlitev, ki ni v moji stroki zaključenega študija« in ugotovili, da 

se anketiranci v povprečju (3,8) bolj nagibajo v smer soglašanja s trditvijo.  

 

Kot zanimivost smo preverili tudi T-test za dva neodvisna vzorca, in sicer za spremenljivki 

Q8 in Q15g (Tabela 3.19), s čimer smo ugotovili, da tisti anketiranci, ki ne iščejo zaposlitve le 

v svoji stroki zaključenega študija, v povprečju bolj soglašajo s trditvijo: »Ker v stroki 

zaključenega študija težko dobim ustrezno zaposlitev, sem pripravljen/a sprejeti tudi 

zaposlitev, ki ni v moji stroki zaključenega študija«, kot pa tisti anketiranci, ki iščejo 

zaposlitev le v svoji stroki zaključenega študija. V tem primeru je statistična značilnost 

manjša od 0,05 – zato lahko z gotovostjo trdimo, da to velja tudi na nivoju populacije.  

 

Naše ugotovitve lahko potrdimo tudi z ugotovitvami Krambergerja (2007a), ki trdi, da letni 

priliv slovenske terciarno izobražene mladine dvakrat presega ponudbo prostih delovnih mest. 

Zaradi takšnega nesorazmerja je prišlo do »vertikalnega substitucijskega efekta«, kar pomeni, 

da se terciarno izobražena mladina poskuša ozirati tudi po rezervnih delovnih mestih oziroma 
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po delovnih mestih, ki niso v njihovi stroki zaključenega študija. Ne glede na njihovo 

izobrazbo iščejo tudi zaposlitev, ki je opredeljena za sekundarno izobrazbo. Izkazalo se je, da 

naše pridobljene ugotovitve iz kvantitativne raziskave niso v skladu z našimi domnevami, 

zato četrto hipotezo zavržemo.  

 

H5: Brezposelni terciarno izobraženi mladi, ki so v času študija opravljali študentsko delo, 

niso pridobili delovnih izkušenj na njihovem področju študija.  

S prebiranjem literature smo ugotovili, da je v Sloveniji med mladimi izrazito prisotna 

študentska delovna sila, zato smo sklepali, da naj bi to veljalo tudi za našo populacijo. 

Ugotovili smo, da je naša domneva pravilna, saj je kar 89 % anketirancev v času študija 

opravljalo študentsko delo.  

 

Ampak, delo preko študentskega servisa študentom le redko omogoča pridobivanje ustreznih 

in profesionalnih delovnih izkušenj, saj mladim po zaključku študija to ne olajša prehoda v 

primerno zaposlitev (Trbanc, 2005b). Kosi, Nastav in Šušteršič (2010) so z raziskavo 

ugotovili, da največ študentov opravlja fizična in druga zahtevna dela, ki ne zahtevajo 

posebnih znanj, pridobljenih s fakultet, in študentom ne nudijo posebnih izkušenj, ki bi lahko 

povečale njihovo zaposljivost po končanem študiju. Z našo kvantitativno raziskavo smo 

ugotovili, da je le 34 % anketirancev, ki s študentskim delom niso pridobili delovnih izkušenj 

na njihovem področju študija. Ostalih 66 % anketirancev trdi, da so z opravljanjem 

študentskega dela pridobili izkušnje na svojem področju študija, kar po besedah Kosi, Nastav 

in Šušteršič (2010) pomeni, da so opravljali srednje zahtevna in zahtevna dela, kjer so 

uporabljali določena bolj ali manj teoretična znanja, ki so jih pridobili v procesu študija in 

lahko uveljavljali tudi v praksi.   

 

Tako kot za Slovenijo naj bi tudi za druge evropske države veljalo, da velik delež študentov 

opravlja dela, ki vsebinsko niso povezana z njihovim študijem ter ne odkrivajo povezav med 

smerjo študija in vrsto dela študentov (Kosi, Nastav in Šušteršič, 2010). Za večino naših 

anketirancev se je izkazalo, da ta teorija ne drži, kar pomeni, da so bile naše domneve 

napačne, zato peto hipotezo ovržemo.  

 

Ampak, ne glede na naše ugotovitve, se strinjamo z besedami Cerovšek in Lukič (2013), ki 

trdita, da lahko terciarno izobražena mladina predhodno pridobi svoje izkušnje v času 

izobraževanja in s študentskim delom, ampak so brezposelni terciarno izobraženi mladi zaradi 
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nepriznavanja učinkov neformalnega izobraževanja in formalnih delovnih izkušenj prikrajšani 

za marsikatero priložnost, saj jim ni omogočeno izkazati pridobljenih veščin in kompetenc. 

Zaradi takšnega nepriznavanja težko vstopajo na trg dela in se uveljavljajo v svojih poklicih.  

 

H6: Za iskanje prostih delovnih mest brezposelni terciarno izobraženi mladi iz goriške regije 

najpogosteje uporabljajo metodo iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, privatne institucije). 

Po zaključenem študiju je iskanje zaposlitve za mlade dolgotrajen in zahteven proces, zato je 

pomembno, da mladi uporabljajo čim več načinov iskanja zaposlitev. Z našo raziskavo smo 

ugotovili, da anketiranci v povprečju najpogosteje uporabljajo metodo iskanja zaposlitve 

preko specializiranih institucij, kot so Zavod za zaposlovanje in privatne agencije. Yavas je 

dokazal, da lahko javne in zasebne agencije pripomorejo k povečanju učinkovitosti procesa 

povezovanja brezposelnih oseb in prostih delovnih mest, ampak se morajo mladi zavedati, da 

jim specializirane institucije nudijo le pomoč in da je od njih samih odvisno, ali bodo našli 

zaposlitev (Južnik Rotar, 2008; Kovač, 2012). Šesto hipotezo potrdimo, saj se je glede na naše 

ugotovitve in prebrano literaturo izkazalo, da anketiranci najpogosteje uporabljajo pasivno 

metodo iskanja zaposlitve, kar pomeni, da čakajo na pomoč specializiranih institucij in na 

izraženo potrebo delodajalca po novi zaposlitvi (Berkopec et al., 2014).  

 

Izkazalo se je tudi, da aktivne metode niso ravno priljubljene med anketiranci, saj v povprečju 

najmanj uporabljajo metodo neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu, kar pomeni, da le 

občasno sami poiščejo delodajalca in ga prepričajo v zaposlitev. Potrebno bi bilo, da takšne 

metode iskanja zaposlitve pogosteje uporabljajo, saj so se izkazale kot zelo uspešne metode 

iskanja zaposlitve. Še pogosteje bi lahko uporabili metodo »po vezah« oziroma mreženje, saj 

velja za eno izmed najučinkovitejših metod za vstop na »skriti trg dela«, kjer mladi pridejo v 

stik s potencialnimi delodajalci preko prijateljev, sorodnikov in znancev. Za to je potrebno 

načrtovano vzpostavljanje stikov z ljudmi, ki imajo informacije o zaposlitvenih možnostih, 

poklicih, dejavnostih in delodajalcih (Kovač, 2012; Berkopec et al., 2014).  

 

H7: Večina brezposelnih terciarno izobraženih mladih iz goriške regije raje išče stabilno in 

varno zaposlitev, kot pa da bi se odločili za samozaposlitev in tveganje. 

Vertot (2009) trdi, da tradicionalne oblike zaposlenosti za nedoločen čas vedno bolj 

zamenjujejo nove oblike, in sicer manj gotove zaposlitve ter zaposlitve za določen čas, ki 

predstavljajo večji delež med mladimi kot pa drugimi zaposlenimi. Klanjšek in Lavrič (2011) 
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sta ugotovila, da je Slovenija po deležu začasnih zaposlitev med mladimi (65,5 %) na prvem 

mestu v EU. Glede na to je mogoče trditi, da je trg dela v Sloveniji za mlade nadpovprečno 

prilagodljiv. Odlična rešitev, da se mladi takšnim zaposlitvam izognejo, je samozaposlitev, 

ampak kljub ukrepom, ki so bili sprejeti za spodbujanje podjetništva, pri mladih ni ravno 

razširjena.   

 

Z raziskavo o samozaposlitvi med mladimi sta Klanjšek in Lavrič (2011) ugotovila, da je 

delež samozaposlenih v Sloveniji nekoliko pod evropskim povprečjem, ampak več kot 40 % 

mladih, če bi imeli možnosti izbire, bi izbralo samozaposlitev, kar predstavlja večji delež od 

tistih, ki bi izbrali varno in stabilno zaposlitev pri delodajalcu. Naše ugotovitve s 

kvantitativno raziskavo o odločitvi za samozaposlitev so drugačne, saj se večina anketirancev 

niti ne bi odločila za samozaposlitev in tudi na trditev: »Raje se odločim za samozaposlitev in 

tveganje, kot pa da sem še naprej brezposeln/a ter čakam na varno in stabilno zaposlitev« so 

se anketiranci v povprečju bolj odzvali z nestrinjanjem.  

 

To pomeni, da so bile naše domneve o samozaposlitvi pravilne – zato sprejmemo sedmo 

hipotezo, saj smo že v teoretičnem delu pojasnili zakaj je samozaposlitev med mladimi v 

Sloveniji nizka. Z ugotovitvami raziskave lahko trdimo, da večina anketirancev razmišlja o 

varni, stabilni zaposlitvi in o rednem prihodku ter ni ravno naklonjena prevzemanju 

odgovornosti in tveganju. To naj bi ugotovile tudi številne druge študije, zato naj bi to bil 

tipičen »evropski vzorec« (Klanjšek in Lavrič, 2011). 

 

Na naše raziskovalno vprašanje: »Kako (ne)aktivnost brezposelne terciarno izobražene 

mladine iz goriške regije vpliva na njihov položaj na trgu delovne sile?« lahko odgovorimo,  

da smo ugotovili, da so anketiranci pri nekaterih področjih v povprečju bolj aktivni, pri 

nekaterih pa manj, ampak ne glede na to lahko sklepamo, da sta želja in volja pri brezposelni 

terciarno izobraženi mladini iz goriške regije po iskanju zaposlitve in vstopu na slovenski trg 

delovne sile prisotni, saj smo to dokazali tudi s Pearsonovim koeficientom korelacije med 

spremenljivkama Q1 in Q13 (Tabela3.21), iz česar je razvidno, da tisti anketiranci, ki 

spremljajo prosta delovna mesta, tudi pošiljajo prošnje za zaposlitev, in da tisti anketiranci, ki 

pošiljajo prošnje za zaposlitev, tudi obiskujejo razgovore.  

 

Kot še en dokaz lahko podamo Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama Q15a in 

Q15b (Tabela 3.22.), saj med trditvama obstaja povezanost, kar pomeni, da tisti anketiranci, ki 
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soglašajo, da njihova samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve vpliva na hitrejši in 

lažji prehod na trg dela, soglašajo tudi s tem, da bo njihov prehod na trg delovne sile lažji in 

hitrejši, če sprotno spremljajo prosta delovna mesta, pošiljajo prošnje za zaposlitev in redno 

obiskujejo razgovore za prosta delovna mesta. 

 

Opazili smo, da je pri brezposelni terciarno izobraženi mladini premalo večkratne udeležbe 

pri določenih aktivnostih, ki jim omogočajo, da njihov položaj ni odvisen samo od ene 

institucije, ampak se razvija z vsemi udeležbami, od katerih vsaka posebej vsebuje specifičen 

vidik, ki je pomemben za socialni položaj in identiteto posameznika. Ravno udeležbe na 

novih področij so tiste, ki najbolj dramatično posegajo v življenjske poteke mladih, ki morajo 

biti najbolj pozorni takrat, ko raziskujejo prehode v življenjskem poteku (Ule 2008).  

 

4 SKLEPNE MISLI 

Živimo v pozni moderni v času individualizacije življenjskega poteka, ko se mladi vse bolj 

odmikajo od predpisanih standardov, tradicij in preteklih prevladujočih vrednot, kot so 

zaposlitev, kariera, družina in zaslužek, k bolj osebnim vrednotam, kot so odnosi, osebni 

razvoj, kreativnost, izobrazba in kakovost vsakdanjega življenja. Ampak pri mladih ne gre za 

to, da bi delo izgubilo veljavnost, temveč se je spremenil celoten koncept dela, saj ne 

poznamo več tradicionalnih zaposlitev, delovnega časa in mesta. Mladi danes pričakujejo od 

dela več kot včasih, ko je bil pomemben le zaslužek, želijo si tudi dobre medosebne odnose, 

dobro komunikacijo z nadrejenimi, samouresničevanje in dodatno izobraževanje. V primeru, 

da delo tega ne omogoča, ga občutijo kot obremenitev, saj jim to predstavlja kot nujno 

obveznost. Kar pomeni, da mladi zavračajo slabe pogoje dela, ne pa dela na sploh (Ule, 

2008).  

 

Iz rezultatov kvantitativne raziskave je razvidno, da se večina brezposelne terciarno 

izobražene mladine trudi, da bi vstopila na trg delovne sile, poleg tega pa se tudi zavedajo, da 

je samostojna aktivnost pri procesu iskanja zaposlitve izrednega pomena za njihov vstop na 

trg dela in da je to edina možnost, ki jim omogoča hitrejše pridobivanje zaposlitve. V primeru 

pomanjkanja le-tega jim to lahko predstavlja veliko oviro v današnji postmoderni družbi, v 

kateri so ravno mladi največkrat socialno izključeni in največji izgubarji na trgu delovne sile, 

saj postane takrat, ko pride zaposlitvena družba v krizo, problematična tudi faza mladosti kot 

biografski prehod v to družbo (Ule, 2008; Berkopec et al., 2014).  
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Situacija na trgu delovne sile je ravno za mlade, ki po končanem izobraževanju vstopajo na 

trg dela, precej neizprosna in kritična. Če povzamemo naše ugotovitve, lahko rečemo, da 

pridobitev zaposlitve ni odvisna zgolj od individualnih dejavnikov in samostojne aktivnosti 

brezposelne terciarno izobražene mladine pri procesu iskanja zaposlitve, ampak so ravno tako 

pomembni tudi strukturni in institucionalni dejavniki, na katere brezposelni terciarno 

izobraženi mladi ne morejo vplivati in jih spreminjati. Ravno zaradi tega predlagamo, da 

mladi terciarno izobraženi poskušajo biti še bolj samostojno aktivni v času brezposelnosti ter 

dajo še toliko večji poudarek na individualne dejavnike in poskušajo še bolj razvijati svoj 

kulturni in socialni kapital. To lahko dosežejo le na način, da so aktivnejši pri vključevanju v 

prostovoljna društva, različne delavnice in programe, ki svetujejo in nudijo pomoč pri 

zaposlovanju, poleg tega pa spodbujajo tudi samozaposlovanje. Zaželeno je tudi, da mladi 

individualno in prostovoljno obiskujejo različne dogodke, sejme, prireditve ipd., so odprti tip 

človeka in pripravljeni na novosti in spremembe, stopajo v stik z novimi ljudmi in uporabljajo 

več različnih metod iskanja zaposlitve.  

 

S tem bodo pripomogli k njihovi samopodobi in samozavesti, poleg tega pa se bodo hitreje in 

lažje prebili na trg delovne sile, kar pomeni, da se jim ne bo potrebno soočati z dolgotrajno 

nezaposlenostjo, ki po besedah nekaterih strokovnjakov lahko predstavlja veliko nevarnost, da 

bodo mladi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo udeležbe v zaposlitvi ter da se bodo 

obdobja pogostosti brezposelnosti nadaljevala in vplivala na njihovo socialno izključenost 

(Ule, 2008).  

 

Naša kvantitativna raziskava ima veliko vrednost, saj smo identificirali dejavnike, ki terciarno 

izobražene mlade vodijo v zaposlenost oziroma brezposelnost ter s tem ponudili vpogled in 

razmislek o različnih dejavnikih, ki so vzrok za brezposelnost pri terciarno izobraženi 

mladini. Zavedamo se tudi pomanjkljivosti naše raziskave, zato bi poudarili predvsem 

omejenost le-te, ki se kaže v majhnosti vzorca, saj bi, če bi bil naš vzorec večji, bila celotna 

raziskava bolj reprezentativna. Zato vseh pridobljenih ugotovitev ne moremo posplošili na 

celotno populacijo, ampak lahko z gotovostjo trdimo, da smo z rezultati in ugotovitvami iz 

naše kvantitativne raziskave izluščili bistvo, ki predstavlja približek današnjemu stanju pri 

brezposelni terciarno izobraženi mladini na trgu delovne sile in njihovo samostojno aktivnost 

pri procesu iskanja zaposlitve.  
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Kljub vsem pomanjkljivostim ima naša raziskava pomembno vrednost in je dober povod za 

nadaljnjo raziskovanje na tem področju. Predlagamo razširitev in obogatitev naše raziskave v 

smislu opravljanja kvalitativne metode, kot je recimo intervju, ki ga bi opravili z nekaterimi 

anketiranci. To bi nam omogočilo pridobitev še globljega pogleda anketirancev na problem 

ter pridobitev njihovih izkušenj in načina razmišljanja. 

 

Dobrodošlo bi bilo tudi preučiti okolje, kjer je brezposelnost terciarno izobražene mladine 

nizka, saj bi s tem ugotovili, kateri so tisti dejavniki, ki izboljšujejo stanje brezposelnosti 

terciarno izobražene mladine in zaviralno vplivajo na zviševanje stopnje brezposelnosti pri 

terciarno izobraženi mladini.   
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PRILOGE 

Priloga 1: Spletni anketni vprašalnik  

  

Pozdravljeni!  

Sem absolventka podiplomskega magistrskega študija Medkulturni menedžment na Fakulteti 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V sklopu svoje magistrske naloge opravljam 

raziskavo na temo »Brezposelnost mladih terciarno izobraženih v goriški regiji«. Ker se 

zavedam velike pomembnosti vaših izkušenj in mnenj, potrebujem vašo pomoč. Zelo bi vam 

bila hvaležna, če bi si vzeli nekaj minut vašega dragocenega časa za reševanje anketnega 

vprašalnika, ki vam bo vzel največ 5 minut. Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen, saj 

bodo vaši odgovori namenjeni zgolj statistični obdelavi v sklopu magistrskega dela. Tako vas 

prosim, da na vsa vprašanja odgovorite povsem iskreno.  

Anketni vprašalnik je objavljen v spletni aplikaciji 1KA, zato vas prosim, da ga izpolnite 

najkasneje do 30. 4. 2018. Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, prosim kliknite na 

naslednjo povezavo: https://www.1ka.si/a/165389. 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše mnenje in trud! 

Lep pozdrav.  

1. Koliko mesecev ste že prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Novi 

Gorici? (V spodnje okence vpišite število mesecev) 

 

_______________ mesecev 

 

2. Ali menite, da ste dovolj samostojno aktivni pri procesu iskanja zaposlitve? 

1: DA 

2: NE 

 

3. Ali ste finančno samostojni?  

1: DA 

2: NE 

 

4. S kom živite? 

1: Sami   

https://www.1ka.si/a/165389


 

 

 

2: S partnerjem   

3: S sostanovalci    

4: S starši/skrbniki  

 

5.  Če živite s starši/skrbniki, nas zanima, ali ste še vedno finančno odvisni od njih? 

1: DA    

2: NE  

 

6. Ali ste sodelovali oziroma sodelujete v katerem od programov, ki jih izvaja Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje?  

1: DA   

2: NE 

 

7. Ali ste vključeni v kakšno prostovoljno društvo/skupnost? 

1: DA 

2: NE 

 

8. Ali iščete zaposlitev le v vaši stroki zaključenega študija?  

1: DA   

2: NE 

 

9. Ali razmišljate o tem, da bi se odločili za samozaposlitev?  

1: DA 

2: NE 

 

10. Ali ste v času študija opravljali študentsko delo?  

1: DA 

2: NE 

 

11. Če ste v času študija opravljali študentsko delo, nas zanima, ali ste v tem času pridobili kaj 

delovnih izkušenj na vašem področju študija? 

1: DA 

2: NE  

 

12. Ali ste v času študija bili aktivni pri katerih od spodaj naštetih dejavnosti? (Možnih je več 

odgovorov.)  



 

 

 

1: Sodelovanje v nevladni ali mladinski organizaciji 

2: Sodelovanje pri organizacijskih projektih  

3: Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi  

4: Spremljanje prostih delovnih mest in pošiljanje prošenj za zaposlitev 

5: Nič od navedenega  

 

13. Kako pogosto ste aktivni pri spodaj naštetih dejavnostih? (Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri 

čemer 1 pomeni, da tega ne počnete nikoli, in 5, da to počnete zelo pogosto.) 

 

(v vsaki vrsti izberite 

en odgovor) 

Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 

pogosto  

a. Spremljanje 

prostih delovnih 

mest  

1 2 3 4 5 

b. Pošiljanje 

prošenj za 

zaposlitev 

1 2 3 4 5 

c. Obiskovanje 

razgovorov  

1 2 3 4 5 

 

 

14. Kako pogosto pri iskanju zaposlitve uporabljate naslednje metode? (Ocenite z lestvico od 1 

do 5, pri čemer 1 pomeni, da tega ne počnete nikoli, in 5, da to počnete zelo pogosto.)  

(v vsaki vrsti izberite en 

odgovor) 

Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 

pogosto 

a. Metoda iskanja 

zaposlitve preko 

specializiranih institucij 

(Zavod za zaposlovanje, 

privatne agencije) 

1 2 3 4 5 

b. Metoda zbiranja 

informacij pri sorodnikih, 

znancih in prijateljih (»po 

vezah«) 

1 2 3 4 5 

c. Metoda neposrednega 

poizvedovanja pri 

delodajalcu 

1 2 3 4 5 

d. Metoda iskanja 

zaposlitve z javljanjem 

na oglase in razpise iz 

časopisov, revij in 

virtualnih omrežij 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

15. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami? (Ocenite z lestvico od 1 

do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne soglašate in 5, da močno soglašate.) 

(v vsaki vrsti izberite en odgovor) Sploh ne 

soglašam 

Ne 

soglašam 

Niti 

– 

niti 

 

Soglašam Močno 

soglašam 

a. Moja samostojna aktivnost 

pri procesu iskanja 

zaposlitve vpliva na hitrejši 

in lažji prehod na trg 

delovne sile. 

1 2 3 4 5 

b. Če sprotno spremljam prosta 

delovna mesta, redno 

pošiljam prošnje za 

zaposlitev in redno 

obiskujem razgovore za 

prosta delovna mesta, bo 

moj prehod na trg delovne 

sile lažji in hitrejši.  

1 2 3 4 5 

c. Če sem med iskanjem 

zaposlitve samoučinkovit/a, 

verjamem v svoja 

prepričanja o zmožnosti za 

pridobitev zaposlitve in 

pridobim sposobnost za 

opravljanje dela v različnih 

situacijah. 

1 2 3 4 5 

d. Če sem med iskanjem 

zaposlitve odprti tip 

človeka, pomeni, da sem 

pripravljen/a na nove 

izkušnje in spremembe, sem 

prilagodljiv/a in se v stanju 

negotovosti trudim izboljšati 

svojo aktivnost pri iskanju 

zaposlitve. 

1 2 3 4 5 

e. Če se vključujem v različna 

prostovoljna 

društva/skupnosti, bo moj 

prehod na trg delovne sile 

lažji in hitrejši.  

1 2 3 4 5 

f. S sodelovanjem pri 

programih, ki jih izvaja 

Zavod Republike Slovenije 

za zaposlovanje, 

1 2 3 4 5 



 

 

 

pripomorem k svoji hitrejši 

in lažji pridobitvi zaposlitve. 

g. Ker v svoji stroki 

zaključenega študija težko 

dobim ustrezno zaposlitev, 

sem pripravljen/a sprejeti 

tudi zaposlitev, ki ni v moji 

stroki zaključenega študija.  

1 2 3 4 5 

h. Raje se odločim za 

samozaposlitev in tveganje, 

kot pa da sem še naprej 

brezposeln/a ter čakam na 

varno in stabilno zaposlitev. 

1 2 3 4 5 

 

  



 

 

 

Priloga 2: Preostale ugotovitve kvantitativne analize  

Tabela 6.1: Frekvenčna porazdelitev (ne)soglašanja z izjavami spremenljivke Q15 

Q15 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami? 

 
Podvprašanja Odgovori 

Velj

avni 

Št. 

en

ot 

Povpre

čje 

Std. 

Odkl

on 

  

Sploh 

ne 

soglaša

m 

Ne 

sogl

aša

m 

Niti 

– 

niti 

So

gla

ša

m 

Močno 

soglaša

m 

Skup

aj     

Q15a 

Moja 

samostojna 

aktivnost pri 

procesu iskanja 

zaposlitve 

vpliva na 

hitrejši in lažji 

prehod na trg 

delovne sile. 

1 1 14 39 15 70 

70 70 3,9 0,78 
1% 1% 

20

% 
56

% 
21% 100% 

Q15b 

Če sprotno 

spremljam 

prosta delovna 

mesta, redno 

pošiljam 

prošnje za 

zaposlitev in 

redno 

obiskujem 

razgovore za 

prosta delovna 

mesta, bo moj 

prehod na trg 

delovne sile 

lažji in hitrejši. 

1 3 19 32 14 69 

69 70 3,8 0,87 
1% 4% 

28

% 
46

% 
20% 100% 

Q15c 

Če sem med 

iskanjem 

zaposlitve 

samoučinkovit/

a, verjamem v 

svoja 

prepričanja o 

zmožnosti za 

pridobitev 

zaposlitve in 

pridobim 

sposobnost za 

opravljanje dela 

v različnih 

0 1 10 39 19 69 

69 70 4,1 0,69 
0% 1% 

14

% 
57

% 
28% 100% 



 

 

 

situacijah. 

Q15d 

Če sem med 

iskanjem 

zaposlitve 

odprti tip 

človeka 

pomeni, da sem 

pripravljen/a na 

nove izkušnje 

in spremembe, 

sem 

prilagodljiv/a in 

se v stanju 

negotovosti 

trudim 

izboljšati svojo 

aktivnost pri 

iskanju 

zaposlitve. 

0 1 6 40 21 68 

68 70 4,2 0,65 
0% 1% 9% 

59

% 
31% 100% 

Q15e 

Če se 

vključujem v 

različna 

prostovoljna 

društva/skupnos

ti, bo moj 

prehod na trg 

delovne sile 

lažji in hitrejši. 

1 11 30 19 8 69 

69 70 3,3 0,93 
1% 

16

% 

43

% 

28

% 
12% 100% 

Q15f 

S sodelovanjem 

pri programih, 

ki jih izvaja 

Zavod 

Republike 

Slovenije za 

zaposlovanje 

pripomorem k 

svoji hitrejši in 

lažji pridobitvi 

zaposlitve. 

5 5 25 28 6 69 

69 70 3,4 1 
7% 7% 

36

% 

41

% 
9% 100% 

Q15g 

Ker v svoji 

stroki 

zaključenega 

študija težko 

dobim ustrezno 

zaposlitev, sem 

pripravljen/a 

sprejeti tudi 

zaposlitev, ki ni 

v moji stroki 

zaključenega 

3 8 10 30 18 69 

69 70 3,8 1,1 
4% 

12

% 

14

% 
43

% 
26% 100% 



 

 

 

študija. 

Q15h 

Raje se odločim 

za 

samozaposlitev 

in tveganje, kot 

pa da sem še 

naprej 

brezposeln/a ter 

čakam na varno 

in stabilno 

zaposlitev. 

8 15 25 12 9 69 

69 70 3 1,18 
12% 

22

% 

36

% 

17

% 
13% 100% 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Tabela 6.2: Test enakosti varianc (Q1*Q3) 

 Leveneov test 

enakosti varianc 

T-test for Equality of Means 

F Stat. 

značil. 

t Prost.st Sig. (2 

tailed) 

Q1 

Varianci enaki 

6,05 0,016 

-2,12 68,00 0,037 

Varianci različni 
-2,54 43,47 0,015 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Tabela 6.3: Test enakosti varianc (Q8*Q15g) 

 

Leveneov test enakosti varianc T-test for Equality of Means 

F 
Stat. 

značil. 
t Prost.st 

Sig. (2 

tailed) 

Q15g 
Varianci enaki 

6,42 0,014 
-5,29 67,00 0,000 

Varianci različni -4,77 34,21 0,000 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 

 

Tabela 6.4: Test enakosti varianc (Q9*Q15h) 

 

Leveneov test enakosti varianc T-test for Equality of Means 

F 
Stat. 

značil. 
t Prost.st 

Sig. (2 

tailed) 



 

 

 

Q15h 
Varianci enaki 

0,61 0,438 
3,32 67,00 0,001 

Varianci različni 3,50 50,78 0,001 

Vir: Marinič, lastna raziskava (2018). 


