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POVZETEK 

Diplomska naloga preučuje implementacijo javnih politik zaposlovanja mladih na območju 

Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina. Namen je, da se na podlagi pozitivnih praks 

iz ene občine predlaga ukrepe v drugi občini in obratno. 

 

Diplomsko nalogo sestavljata dva dela. Teoretični del predstavlja pojme javne politike, policy 

analize, njen potek in zakonodajne ureditve zaposlovanja mladih v Sloveniji. To so tudi 

izhodišča za nadaljnjo analizo in kasneje primerjavo javnih politik.  

 

Empirični del diplomske naloge predstavlja po poteku policy analize dva pristopa k 

preučevanju. Prvi pristop je »od zgoraj navzdol«, pri katerem smo predstavili javnopolitične 

igralce na področju zaposlovanja mladih in javne politike, ki jih sprejemajo. Preučili smo 

javnopolitične igralce vse od nivoja Evropske unije, državnega nivoja in kasneje konkretne 

javne politike občin Nova Gorica in Ajdovščina. Pri drugem pristopu »od spodaj navzgor« smo 

informacije pridobili z intervjuji s ključnimi državnimi in civilnodružbenimi igralci v 

preučevanih občinah.  

 

Ugotovili smo, da je Občina Ajdovščina veliko prej zaznala problematiko zaposlovanja mladih 

kot pomembno in prej začela z ukrepi reševanja. Leta 2012 je sprejela Strategijo za mlade v 

občini Ajdovščina, v občini Nova Gorica pa je strategija v fazi obravnave. Kot razliko opažamo 

pomanjkanje civilnodružbenih igralcev, ki bi se ukvarjali s tematiko in izvajali sprejete javne 

politike v Novi Gorici. V občini Ajdovščina se s tem področjem bolj konkretno ukvarjajo 

organizacije Mladinski svet in Inštitut za mladinsko politiko. Dostop do političnih odločevalcev 

bolje ocenjujejo v Ajdovščini, predvsem z vidika upoštevanja predlogov in ne toliko možnosti 

predlogov. Kot rešitev v občini Nova Gorica vidimo predvsem možnost spodbud za 

participacijo mladih v institucijah (obuditev Mladinskega sveta), ki bi vodila tudi do boljše 

implementacije sprejetih ukrepov na področju zaposlovanja mladih in večjega nadzora. 

 

Ključne besede: zaposlovanje mladih, implementacija javnih politik, policy analiza, Mestna 

občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina. 



ABSTRACT 

The subject of thesis is implementation of public policies of youth employment on the area of 

Municipality of Nova Gorica and Municipality of Ajdovščina. The purpose is to make 

suggestions for better implementation based on positive experiences in one municipality for the 

other and inversely. 

 

Dissertation is written in two parts. Theoretical part represents concepts of public policy, policy 

analysis, its course and legislation of youth employment in Slovenia. That is the basis for the 

analysis and comparison of public policies.  

 

Empirical part of my thesis is representing two approaches to policy analysis. First one is top-

down approach which is representing public policies of youth employment and public policy 

actors accepting them. We are going to study public policy actors of European Union, Slovenia 

and Municipalities of Nova Gorica and Ajdovščina. Second is bottom-up approach where we 

interwieved key government and civil-society actors in studied municipalities.  

 

We figured that Municipality of Ajdovščina noticed youth unemployment earlier and started 

with steps towards saving it. In 2012 Ajdovščina had applied Strategy for youth in Municipality 

of Ajdovščina, while in Nova Gorica it is being applied in the end of year 2017. Difference 

between municipalities is also in lack of civil-society actors who work in the area of youth 

employment in Nova Gorica. In Ajdovščina key civil-society actors are Youth Council in 

Institute for youth policies. Access to decision-makers is better reviewed in Ajdovščina, mostly 

because they are taking into account proposals and not options of proposals. As solution, we 

first see stimulations in youth participation (revival of Youth Council) which would lead to 

better implementation of measures on youth employment in Nova Gorica. We also suggest more 

variety of public policy mechanisms such as examples of government actors in employing 

youth, constitution policies and more coordination in accepting measures on boosting youth 

employment. 

 

Key words: youth employment, public policies implementation, policy analysis, Municipality 

of Nova Gorica, Municipality of Ajdovščina. 
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1 UVOD 

 

 

Ob zaključku študija se v življenju mladega človeka začenja novo poglavje. Vsi si želijo, da bi 

se čim prej osamosvojili, pojavi pa se problem finančne plati osamosvojitve. Večina mladih ne 

dobi ponudbe za delo (sploh za nedoločen čas) takoj in se zato hitro sooči s pomanjkanjem 

stalnega prihodka, obenem pa so mladi ob koncu študija omejeni tudi pri drugih oblikah dela, 

ki so bolj začasne (študentsko delo in druge podobne oblike zaposlitve). 

 

Institucije so problematiko brezposelnosti mladih, ki za seboj povleče še druge ovire pri 

osamosvajanju, kot so pozno odseljevanje od staršev, nesposobnost pridobivanja kredita – 

stanovanjska problematika, težave ob ustvarjanju družine, vzdrževanju svoje lastne družine 

ipd., zaznale in pričele s sprejemanjem javnih politik, namenjenih za izboljšavo položaja mladih 

v družbi. 

 

Javne politike sprejemajo različni odločevalci na različne načine in na več nivojih. V 

diplomskem delu bomo predstavili javne politike, sprejete na nivoju Evropske unije in na nivoju 

Republike Slovenije. Te sprejete javne politike vplivajo tudi na tiste, ki so sprejete na 

občinskem nivoju, konkretno se bomo posvetili primerjavi med Mestno občino Nova Gorica in 

Občino Ajdovščina.  

 

Pri izvajanju analize politik bomo najprej predstavili problematiko brezposelnosti mladih. 

Nadalje bomo pregledali, kako jo opredeljuje zakonodaja in kateri igralci so vpleteni v urejanje 

področja zaposlovanja mladih. Za analizo implementacije sprejetih javnih politik se bomo 

osredotočili na dva pristopa, in sicer pristop »od zgoraj navzdol«, v katerem se bomo 

osredotočili predvsem na odločevalce, ki sprejemajo javne politike in predstavitev teh javnih 

politik tudi na evropskem in državnem nivoju, pri pristopu »od spodaj navzgor« pa bomo 

analizirali predvsem ostale igralce, ki se pojavijo pri izvajanju javnih politik na konkretnem 

območju. Za analizo smo izbrali dve okoliški občini, za kateri predpostavljamo, da imata sicer 

različen pristop do problematike brezposelnosti mladih, to pa zato, da lahko pozitivne prakse iz 

ene občine prenesemo na drugo občino in obratno. S pomočjo konkretnih informacij nekaterih 

javnopolitičnih igralcev, pridobljenih s strukturiranim intervjujem, bomo predstavili razmerja 
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med njimi, predvsem razmerje med občinskimi igralci in civilnodružbenimi igralci oz. 

interesnimi skupinami. Razmerja bomo preučevali z namenom ugotavljanja, kaj pomenijo za 

sprejemanje in implementacijo javnih politik.  

 

Ob pregledu ureditve zaposlovanja mladih na občinskem nivoju smo opazili, da Mestna občina 

Nova Gorica za razliko od občine Ajdovščina ni sprejela strategije za mlade, ki bi konkretno 

usmerjala delovanje občinskih organov; pa tudi interesnih skupin na področju zaposlovanja 

mladih je manj, zato smo za raziskovanje postavili naslednjo hipotezo: V lokalnem okolju 

Občine Ajdovščina se ukrepi, ki urejajo področje zaposlovanja mladih, izvajajo 

intenzivneje kot v Mestni občini Nova Gorica. Ob raziskovanju dopuščamo možnost tako 

potrditve kot tudi zavrnitve hipoteze.  

 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

 

Ob prehodu mladih v odraslost je pomemben mejnik prva zaposlitev. Ena večjih in bolj 

zaskrbljujočih tematik tako v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji je velika brezposelnost mladih. 

Značilnosti brezposelnosti mladih in nekatere njene vzroke odkriva Resolucija o Nacionalnem 

programu za mladino 2013–2020 (Ur. l. RS, št. 90/13). 

 

Brezposelnost mladih je v Sloveniji občutno višja kot brezposelnost celotnega aktivnega 

prebivalstva. Za Slovenijo je torej značilen sorazmerno slabši položaj mladih na trgu 

delovne sile. Mladi se soočajo z negotovostjo na trgu delovne sile, ki se kaže v njihovi 

ranljivosti in prevzemanju večjega tveganja v primerjavi z že uveljavljenimi družbenimi 

skupinami na trgu delovne sile. Zaradi tega mora pri vključevanju mladih na trg delovne 

sile eno izmed ključnih vlog odigrati tudi država z aktivno politiko zaposlovanja in 

ukrepi, ki bodo mladim olajšali začetek kariere. /.../ Vedno bolj pereče postaja vprašanje 

brezposelnosti diplomantov na terciarni ravni, saj se je obdobju 2008–2010 število 

diplomantov terciarnega izobraževanja povečalo za 24,9 %. Čeprav za večino 

evropskih držav še vedno velja, da tveganje brezposelnosti upada z doseženo ravnijo 

izobrazbe, se vrednost diplome kot zagotovila za varen vstop na trg dela naglo 
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zmanjšuje. To potrjujejo tudi podatki za Slovenijo. Kljub temu pa mladi v izobraževanju 

in doseganju čim višjih izobrazbenih dosežkov še vedno vidijo strategijo, kako se izogniti 

brezposelnosti (Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, 

št. 90/13, 3. točka, podpodročje 2). 

 

Ena od problematičnih značilnosti trga dela je tudi »starostna segregacija trga dela, ki označuje 

večji delež začasnih zaposlitev med mladimi zaposlenimi v primerjavi z drugimi zaposlenimi, 

ki je nekaj, kar poznajo v večini držav EU, vendar pa je Slovenija po razširjenosti začasnih 

zaposlitev med mladimi s 65,5-odstotnim deležem (stopnja je še višja, ko gre za mlade ženske: 

74,2 %; mladi moški: 58,6 %) na prvem mestu v EU« (Resolucija o nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 3. točka, podpodročje 2). Delo za nedoločen čas bi 

mladim olajšalo tudi prehod v samostojnost, ki jo omogoča finančna (kreditna) sposobnost.  

 

Statistični urad Republike Slovenije je ob dnevu mladih 12. avgusta 2017 objavil zadnje 

podatke o brezposelnosti mladih. »Delež delovno aktivnih mladih v Sloveniji je bil v 2016 v 

primerjavi z 2011 nižji za 2,5 odstotne točke. V 2016 je bilo v Sloveniji med mladimi 45,3 % 

delovno aktivnih, v EU pa 48,3 %« (Kalaš 2017). »Med zaposlenimi mladimi v Sloveniji, 

starimi 15–24 let, je bilo v 2016 v delovnem razmerju za nedoločen čas 25,1 %; v delovnem 

razmerju za določen čas jih je bilo 25,5 %, preostalih 49,4 % zaposlenih mladih pa je opravljalo 

druge oblike dela za določen čas. Spodbudnejši pa je podatek, da je delež zaposlenih za 

nedoločen čas med zaposlenimi mladimi v naslednji starostni skupini (25–34 let) precej višji, 

in sicer znaša 72,8 %« (Kalaš 2017). 

 

V odgovor na zaskrbljujoče podatke je Evropska komisija začela z uvajanjem konkretnih 

ukrepov za večanje zaposlovanja mladih. Eden izmed glavnih ukrepov je uvedba Jamstva za 

mlade, ki je nastalo na podlagi pozitivnih izkušenj iz Avstrije in Finske (Evropski mladinski 

portal 2015), ki mladim zagotavlja nadaljevanje šolanja, vajeništvo ali pripravništvo v 4 

mesecih od zaključka formalnega šolanja. Evropska unija je torej naredila velik korak v smeri 

izboljševanja položaja mladih. V fazi javnopolitičnega procesa pa se navadno stvari zataknejo 

med korakoma uzakonjanja javnih politik in samo implementacijo sprejetih javnih politik. 

 

V začetku sedemdesetih let so sprva v Združenih državah Amerike in nato še v Veliki 

Britaniji ugotavljali, da so bile vlade sicer dokaj uspešne pri uzakonjanju novih politik 
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in javnopolitičnih ciljev, ne pa pri njihovem izvajanju oziroma uveljavljanju želenih 

sprememb. To je pomenilo, da številni ukrepi, ki so bili sprejeti oziroma uveljavljeni na 

normativni ravni, v praksi niso prinesli nekih bistvenih, sploh pa ne dolgoročnih 

sprememb. Z namenom prepoznavanja negativnih dejavnikov in iskanja vzrokov za 

implementacijski primanjkljaj je v začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja faza 

implementacije javnih politik posledično začela dobivati nov zagon in pomen (Lajh v 

Fink Hafner 2007, 156). 

 

Problematika je aktualna še danes. Nemalokrat slišimo, da so politični odločevalci podali 

predloge, sprejeli ukrepe ali zakone, ki naj bi neko področje urejali, na tem področju pa se 

vseeno nič spremeni. Zato policy analiza preučuje ravno ta preskok iz sprejemanja ukrepov do 

implementacije le-teh z namenom odkrivanja, kje se javnim politikam »zalomi«. 

 

O pomembnosti tematike priča tudi dejstvo, da se na dnevnem nivoju sprejemajo javne politike 

in spodbude za zaposlovanje mladih, obenem pa tudi druge institucije prepoznavajo tematiko 

kot problematično. Poleti 2017 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti v javno razpravo podalo predlog Resolucije o družinski politiki 2018–2028, v kateri 

opozarja tudi na ovire pri zaposlovanju mladih in posledicah na oblikovanje družine.  

 

Ovire pri zaposlovanju mladih imajo mnogo dolgoročnih negativnih posledic za 

posameznike, družbo in državo. Mladi so ena izmed najbolj ranljivih družbenih skupin 

na trgu delovne sile, zlasti zaradi pomanjkanja formalnih delovnih izkušenj. Pogoji 

dela, v katerih se znajdejo pri prvih zaposlitvah, so nizka plačila, delo za določen čas, 

neskladnost dela s pridobljeno formalno izobrazbo in šibka socialna varnost. Mladi se 

med drugim zaposlujejo za nepolni delovni čas, opravljajo pa tudi občasna in 

honorarna dela ali študentsko delo ter se zaposlujejo v okviru ostalih negotovih oblik 

dela. Tovrstne oblike zaposlitve mladim ne omogočajo zadostne socialne in finančne 

varnosti. Na tej podlagi se mladi težje osamosvajajo, saj težko dobijo kredite za nakup 

stanovanj. Prav tako pa taki pogoji dela vključujejo visoko stopnjo tveganja 

brezposelnosti. Vse to povzroča slab ekonomski in socialni položaj mladih, jim krati 

avtonomijo, zavira njihov delovni potencial in otežuje oblikovanje družine (Predlog za 

javno razpravo – Resolucija o družinski politiki 2018–2028 2017, 50). 
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S temi navedki različnih virov potrjujemo relevantnost raziskovanja diplomske naloge, saj 

brezposelnost ni enoplasten problem, temveč vpliva na veliko ostalih področij življenja 

mladega človeka. Gre za to, da tudi institucije opažajo enako problematiko, kot jo opažamo 

mladi sami, pa nismo pristojni za urejanje področij zaposlovanja mladih. Z ozaveščanjem o 

tematiki lahko naredimo velik korak k izboljšanju svoje situacije, če opozarjamo, da nam ni 

vseeno, in predvsem podajamo predloge, kako situacijo izboljšati. 

 

 

3 METODOLOGIJA 

 

 

Raziskovanje za diplomsko nalogo zahteva znanstveno metodo, ki delu daje legitimiteto in 

»ločuje družboslovno raziskovanje od drugih načinov pripovedovanja o družbi« (Ragin 2007, 

29). 

 

Koraki raziskovanja z znanstveno metodo so naslednji (Ragin 2007, 31): 

• študij relevantne literature, 

• formuliranje hipoteze,  

• razvijanje raziskovalnega načrta (dizajna), 

• zbiranje podatkov, 

• analiza podatkov na način, kot zahteva hipoteza. 

 

V diplomskem delu bomo za analizo podatkov uporabili policy analizo, ki zajema več pristopov 

raziskovanja v različnih korakih preučevanja implementacije izbranih javnih politik.  
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3.1 Študij relevantne strokovne literature 

 

Za pisanje diplomske naloge smo se morali bolj podrobno seznaniti z metodo policy analize. 

To smo storili preko analize primarnih virov (zakonodaja, intervjuji) in sekundarnih strokovnih 

virov (strokovna literatura, strokovni članki, podatki, dostopni preko spleta), ki so nam prikazali 

postopek analize in pomagali pri iskanju kriterijev za potrditev zastavljene hipoteze.  

 

3.2 Intervju 

 

Glede na to, da podatki niso vedno povsem javno dostopni, smo potrebne podatke glede 

izvajanja javnih politik, ki niso dostopni preko spleta, pridobili konkretno od izvajalcev javnih 

politik. Uporabili smo raziskovalni strukturiran intervju, ker želimo pridobiti osebno mnenje 

oseb, vključenih v sprejemanje javnih politik na področju zaposlovanja mladih, osebna mnenja 

pa med seboj primerjati. Strukturiran intervju je zato veliko primernejši, saj nam omogoča lažjo 

primerjavo odgovorov intervjuvancev in sklepanje zaključkov o zastavljeni hipotezi. Nekatere 

intervjuje smo glede na organizacijo, v kateri je intervjuvanec zaposlen, prilagodili, da se 

nanašajo na točno določene podatke, ki jih želimo pridobiti. 

 

Za informacije smo prosili tako državne igralce na področju zaposlovanja mladih kot tudi 

civilnodružbene, ki imajo veliko vlogo pri izvajanju sprejetih javnih politik. Tako smo na 

območju Nove Gorice intervju opravili z: 

 Marinko Saksida, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti v Novi Gorici, 

 Matijo Klinkonom, mestnim svetnikom in članom Komisije za pospeševanje 

podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja, 

 Rokom Židanikom, predsednikom Mladi forum Vrtnica, ki se ukvarja s položajem 

mladih v občini, 

 Črtomirjem Špacapanom, direktorjem RRA v Novi Gorici. 

 

Na območju Občine Ajdovščina smo intervjuvali: 

 Gordano Krkoč, Višjo svetovalko za družbene in kadrovske zadeve, 

 Rozano Mužica, direktorico Inštituta za mladinsko politiko, 

 Heleno Harej, direktorico Mladinskega sveta Ajdovščina. 
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Odgovore in nekatere podatke smo prejeli tudi z Območne službe Zavoda Republike Slovenije 

za zaposlovanje, odgovarjala pa nam je Kladis Kravos, svetovalka generalnega direktorja. 

Podatki Zavoda za zaposlovanje se nanašajo na obe občini (Urad za delo Nova Gorica in Urad 

za delo Ajdovščina). 

 

V kontakt smo stopili tudi z Mladinskim centrom Nova Gorica, od katerega pa nazadnje nismo 

uspeli pridobiti podatkov. 

 

3.3 Cilji in hipoteze 

 

Z diplomsko nalogo želimo predstaviti javne politike, ki so bile sprejete na območju Evropske 

unije, Slovenije in konkretnih občinah Ajdovščine in Nove Gorice. S policy analizo bomo nato 

preučili implementacijo teh javnih politik na dva različna načina, in sicer s pristopom »od zgoraj 

navzdol« in »od spodaj navzgor«. Pristopa bomo predstavili v teoretičnem delu diplomske 

naloge.  

 

Cilj diplomskega dela je, da primerjamo izvajanje javnih politik (tiste, sprejete na 

nadnacionalnem in državnem nivoju) v dveh lokalnih okoljih. Primerjali bomo tudi ukrepe, 

sprejete na lokalnem nivoju.  

 

Namen diplomske naloge je, da na podlagi pozitivnih praks v enem okolju postavimo nasvete 

za boljšo implementacijo v drugem okolju in obratno. S tem potrjujemo relevantnost našega 

raziskovanja.  

 

Pri pregledu ukrepov, ki so sprejeti na lokalnem nivoju, smo opazili, da je teh občutno več v 

občini Ajdovščina, zato postavljamo hipotezo:  

 

V lokalnem okolju Občine Ajdovščina se ukrepi, ki urejajo področje zaposlovanja mladih, 

izvajajo intenzivneje kot v Mestni občini Nova Gorica. 
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4 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

4.1 Javne politike 

 

Javna politika predstavlja odgovor na javnopolitični problem. Javnopolitični problem ni vedno 

zaznan s strani oblasti, temveč ga velikokrat zazna javnost oz. interesne skupine, povezane s 

tematiko problematike. Ko se ta uvrsti na javnopolitični dnevni red, se zanj najprej oblikujejo 

alternativne rešitve, izmed katerih se uzakoni določena javna politika (Fink Hafner in Lajh 

2002). 

 

Pojem javne politike zastopajo različne definicije, ki opisujejo njegove različne aspekte in 

značilnosti. Javna politika je večja količina bolj ali manj povezanih izbir (ne)delovati, ki jih 

sprejme oblast (njena delovna telesa) in uradniki (Dunn 1981, 61 v Fink Hafner in Lajh 2002). 

Te izbire so v demokratičnih sistemih namenjene delovanju v javno dobro in zasledujejo 

temeljne vrednote družbe (Kustec Lipicer 2009). Izbira oblasti, da v nekem primeru ne bo 

delovala, je prav tako javna politika – npr. izbira, da ne bo poviševala plač v javnem sektorju. 

Hogwood in Gunn navajata, da je javna politika izpeljanka iz politične odločitve, je njena 

nadgradnja. Javna politika navadno vključuje več političnih odločitev. Ne gre za eno samo 

relevantno odločitev, temveč izbiro med več odločitvami, ki po najboljši poti vodijo do 

zaželenega rezultata. Javna politika ne zajema samo odločitve posameznika; vključuje 

interakcije med posamezniki, skupinami in organizacijami. Rezultati javnih politik ne vedno 

sovpadajo z nameni, s katerimi so bile izpeljane (Hogwood in Gunn 1984). Javna politika 

odgovarja na vprašanja, kako in zakaj oblast (ne) deluje in kakšni so učinki (ne)delovanja 

(Heidenheimer, Heclo in Adams 1990, 3 v Kustec Lipicer 2009). 

 

Problematika, ki jo bo diplomska naloga obravnavala, je zaposlovanje mladih. Politični 

odločevalci se odločajo, da bodo s sprejemanjem javnih politik mladim pomagali pri iskanju 

zaposlitve – torej izbirajo delovanje za reševanje problematike. Za dobro delovanje javnih 

politik v procesu odločanja deluje veliko deležnikov – poleg odločevalcev tudi interesne 

skupine, in iščejo rešitve za nastale probleme.  
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4.2 Vrste javnih politik 

 

Javne politike različni avtorji delijo glede na njihove različne lastnosti. Predstavili bomo 

nominalne kategorije, delitev glede na posledice ali učinke in več vrst materialnih javnih politik. 

Nato bomo javne politike, ki urejajo zaposlovanje mladih, uvrstili v predstavljene kategorije.  

 

V delu Fink Hafner in Lajh (2002, 14) so predstavljene imenske (nominalne) kategorije:  

a. Po področju, ki ga urejajo: kmetijska, okoljska, gospodarska, energetska, finančna, 

šolska, zdravstvena. Več javnih politik lahko deluje za isti skupni cilj ali pa si med seboj 

nasprotujejo. 

b. Ciljne skupine: so skupine ljudi, katerih položaj oblast s svojimi politikami želi 

regulirati, usmerjati, jim pomagati (begunska politika (urejanje položaja), mladinska (pomoč 

pri iskanju zaposlitve), brezposelni). 

c. Institucionalni okvir: glede na to, v kateri instituciji javna politika nastane, se išče tudi 

njen vpliv – javne politike občin tako vplivajo na občinskem nivoju, poznamo pa še regionalne, 

nacionalne, evropske javne politike (Fink Hafner in Lajh 2002, 14). 

 

Delitev glede na posledice ali učinke:  

a. Razdelitvene (distributivne): zajemajo alociranje virov (storitev ali dobička) določenim 

odsekom populacije – posameznikom, skupinam, korporacijam, skupnostnim. To jim prinaša 

koristi. Nekatere politike so: izobraževalne politike, ekonomske politike, fiskalne politike, 

davčne politike … 

b. Prerazdelitvene (redistributivne): zajemajo namene premikov virov (premoženja, 

dohodka, posesti, pravic) med posamezniki, skupinami populacije. Primer takšne politike je 

povišanje davkov za premožne z namenom zmanjševanja davkov za manj premožne.  

c. Urejevalne (regulativne): tematike urejevalnih politik so urejanje in nadzor aktivnosti in 

vedenj državljanov. Zajemajo omejitve in prepovedi za posameznike in skupine. Se ukvarjajo 

z nadzorom industrije in njihovimi vplivi. Nekatere urejevalne politike so politike zaščite 

potrošnikov, delovne politike. 

d. Ustanovne (konstitucijske): z njimi oblast ustanavlja organizacije in institucije (Fink 

Hafner in Lajh 2002, 14). 
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Glede na kakovost poznamo več vrst materialnih javnih politik (finančni prenosi in oskrba z 

materialnimi dobrinami): pozitivne (socialna pomoč) ali negativne transferje (davki), finančni 

programi (plačani komunalni odvozi), programi infrastrukture (različne gradnje), programi 

predmetne pomoči (pomoč v obleki, hrani, zdravila …) (Fink Hafner 2007). 

 

Javne politike zaposlovanja mladih posegajo na več področij. Z vpeljavo novih javnih politik 

na področju zaposlovanja izboljšujemo trg dela. Poleg tega na zaposlovanje skušajo vplivati 

tudi z izboljševanjem in spreminjanjem politik izobraževanja ali z nudenjem potrebnih 

izobraževanj in znanj. Posledično se ureja in izboljšuje socialni položaj mladih v družbi. Ciljna 

skupina regulacije in pomoči so mladi. Na področju zaposlovanja mladih se politike razvijajo 

na nadnacionalnem (evropskem) nivoju, državnem nivoju in občinskem nivoju. V diplomskem 

delu bomo predstavili vse tri nivoje. Javne politike zaposlovanja mladih so večinoma 

distributivne – namenjajo določena sredstva za spodbujanje zaposlovanja mladih. Za večjo 

učinkovitost in večjo gotovost izvajanja javnih politik se odločevalci poslužujejo tudi 

konstitucijskih javnih politik. Konstitucijske javne politike so ene težjih za implementacije, kar 

se kaže tudi v njihovem pomanjkanju. Ocenjujemo pa jih kot ene uspešnejših, saj zagotavljajo 

kadrovske vire, ki so na voljo za izvajanje javnih politik. Pri zaposlovanju gre predvsem za 

pozitivne materialne politike, ki pomenijo razne oblike finančne pomoči in spodbud tako za 

zaposlitev mladih kot tudi ustvarjanje novih delovnih mest.  

 

4.3 Izvajalci javnih politik 

 

Izvajalci javnih politik niso vedno iste institucije, ki so javnopolitični odločevalci (zato tudi 

prihaja do razhoda med sprejemanjem javnih politik in njihovo implementacijo). Javnopolitični 

odločevalci so v veliki večini predstavniki državne oblasti (državni igralci). Delujejo z 

namenom reševanja in rešitve javnopolitičnega problema z javno politiko ali z namenom 

ustvarjanja javnih politik za izpolnjevanje lastnih interesov. Ti igralci imajo formalno-pravno 

vlogo in obveznost ustvarjanja javnih politik. Drugi igralci, ki se vključujejo v proces 

oblikovanja javnih politik, so civilnodružbeni igralci (posamezniki, interesne skupine, 

združenja, korporacije). Na javne politike skušajo vplivati s predlogi za nove rešitve in 

drugačne javne politike, blokiranjem in nasprotovanjem predlaganim javnim politikam in z 

željo po ohranitvi trenutnega položaja (Krašovec 2002). 
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Oblikovalce javnih politik lahko razlikujemo glede na nivo oblikovanja javne politike: lokalni, 

nacionalni in nadnacionalni igralci; meje niso točno razločene, ker lahko javne politike 

nadnacionalnih igralcev vplivajo tudi na javne politike lokalnih igralcev (npr. direktive in 

uredbe EU vplivajo tudi na lokalne javne politike). 

 

Določene raziskave javnih politik izvajalce delijo na javne in zasebne. Della Porta (2003, 192) 

jih razvrsti v sledeče skupine: 

a. Javni izvajalci politik: parlament, vlada, ki delujeta na podlagi svoje demokratično 

legitimne oblasti, javna uprava, ki deluje na podlagi strokovne usposobljenosti, in tudi 

pravosodje. 

b. Zasebni izvajalci javnih politik: neparlamentarne stranke, skupine za pritisk in gibanja, 

nosilci projektov in posredniki informacij ter strokovnjaki, ki se vključujejo zaradi 

profesionalne sposobnosti (Della Porta 2003, 192).  

 

Fink Hafner in Lajh (2002, 53–57) javne institucije in njihovo vlogo pri oblikovanju javnih 

politik v demokratičnih državah s tremi vejami oblasti razmejita natančneje: 

a. Zakonodajne institucije: odločitve parlamenta in njegovih delovnih teles so pravno 

obvezujoča za vse druge javnopolitične igralce. Legitimnost jim daje ustava. Zaradi same 

narave sestave parlamenta (koalicija, opozicija in neopredeljeni predstavniki) se v oblikovanju 

njihovih javnih politik pojavlja največ nesoglasij in nasprotovanj. Odločitve naj bi temeljile na 

preverjenih in strokovno pridobljenih informacijah (svetovalci – so tudi dostop zasebnih 

izvajalcev javnih politik do javnih odločevalcev). Ne odločajo samo, katere javne politike bodo 

uzakonjene, temveč tudi katere javnopolitične problematike bodo sploh predmet obravnave. 

Javne politike predpisujejo in ne izvajajo in nadzorujejo.  

b. Izvršilne institucije: vlada, vladni uradi, ministrstva in vladne agencije. So precej 

odvisne od interesov političnih strank, katerim pripadajo. Predlagajo teme in problematike 

zakonodajnemu telesu, sodelujejo pri izvajanju in kasneje uzakonjene javne politike izvajajo, 

ocenjujejo in evalvirajo. Njihova moč izvira iz upravljanja z materialnimi in finančnimi viri, 

nadzorovanjem in izvajanjem javne politike (te moči zakonodajna veja oblasti nima). Moč 

izvira tudi iz upravljanja z informacijami in znanjem.  

c. Sodne institucije: uveljavljajo in razvijajo pravni red države. Preverjajo skladnost javnih 

politik, ki jih zakonodajna in izvršilna oblast želita izvajati, z Ustavo in jih lahko tudi blokirajo. 
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V procesu oblikovanja javnih politik zaposlovanja mladih se pojavljajo državni odločevalci na 

nivoju Evropske unije, Republike Slovenije in tudi na občinskem nivoju izbranih občin. Z 

namenom reševanja javnopolitičnega problema (visoke brezposelnosti mladih) ustvarjajo več 

javnih politik, ki se med nivoji oblasti prepletajo (in tudi vplivajo ene na druge). Odločevalci 

so javni in povečini voljeni. S problematiko se ukvarjajo tudi civilnodružbeni igralci, ki izvajajo 

sprejete javne politike in njihovo izvajanje nadzirajo. Ker so civilnodružbeni igralci produkt 

interesnih skupin, ki so največ v stiku s ciljno skupino, lahko podajajo več predlogov za 

izboljšave. Nekatere organizacije nastajajo in delujejo v okviru javnega sektorja, druge pa so 

zasebne. Pomanjkanje se pojavlja predvsem v zasebnem sektorju deležnikov na trgu dela: z 

izboljševanjem ponudbe delovnih mest, možnostjo mladim za usposabljanje na delovnem 

mestu; skratka pomanjkanje je ponudbe na trgu dela glede na povpraševanje potencialnih 

delojemalcev. Zasebne institucije lahko med drugim tudi na drugačen način pristopijo do 

političnih odločevalcev, izvajajo nanje več pritiska kot javne institucije, ki delujejo pod 

njihovim okriljem. Za zaposlovanje mladih z javnimi politikami delujejo tako zakonodajne kot 

tudi izvršilne in sodne institucije – imajo v sprejemanju javnih politik različne vloge. 

Predpostavljamo, da sta ravno ta prelom med vlogami in pomanjkanje komunikacije kritična za 

boljšo izpeljavo sprejetih javnih politik.  

 

4.4 Javnopolitični mehanizmi 

 

Javne politike se zasnujejo glede na eno glavno načelo, ki vodi vse mehanizme in instrumente, 

s katerimi oblast izvaja javno politiko. Ta načela so:  

a. Zapovedi in prepovedi: zapovedujejo ali prepovedujejo zaželeno vedenje posameznikov 

ali skupin (npr. ureditev prometnih pravil). 

b. Spodbude: s pomočjo finančnih olajšav ali subvencij spodbujajo zaželeno vedenje 

posameznikov in skupin. 

c. Ponudbe: reakcije na tekoče dogodke in reševanje trenutnih problematik (pomoč 

beguncem, prizadetim v naravnih nesrečah). 

d. Prepričevanja in pojasnjevanja: informiranje množic in posameznikov ter obveščanje o 

zaželenem vedenju (zloženke, obvestila in sporočila v medijih). 
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e. Zgledi in vzori: nakazovanje želenega stanja, vedenja posameznikov in skupin, podjetij 

in korporacij preko lastnega zgleda (uvajanje novosti v javni sektor). 

f. Razdelitve: spodbude za sprožitev zaželenega vedenja, akcije (prispevki za 

infrastrukturo). 

g. Prerazdelitve:  spodbude preusmerjamo od področja, kjer jih je preveč, na področja, kjer 

želimo vzbuditi želeno stanje (razne oblike socialne pomoči) (Fink Hafner 2007). 

 

Pri ustvarjanju javnih politik se pojavljata dva konteksta, ki jih je ob raziskovanju le-teh treba 

razumeti. Najprej je treba ob javnopolitičnem problemu poiskati vse javne politike, iz katerih 

lahko problem izhaja, in tako multidimenzionalno pristopiti k reševanju tematik (Majchrzak 

1984). Najpomembnejši del javnopolitičnega odločanja je vprašanje, katero odločitev vzeti kot 

pravo (Dexter v Majchrzak 1984, 24). Drugi vidik ustvarjanja javnih politik so procesi, po 

katerih se javne politike izvajajo (uporabljeni komunikacijski kanali, kritične točke in izzivi, s 

katerimi se bo javna politika spopadala, in tipični mehanizmi, ki se uporabljajo v povezavi z 

javnopolitičnimi problemi (Majchrzak 1984).  

 

Na podlagi prej naštetih vodil Majchrzak (1984, 26) po Coatesovem delu povzame 6 vrst 

javnopolitičnih mehanizmov, ki se navezujejo na orodja in sredstva za dosego uspeha javnih 

politik: 

a. Razširjanje znanja, zavesti in informacij o problematiki: gre za zbiranje različnih 

podatkov, demonstracijo le-teh, ocene stanja, predstavljanja informacij v različnih skupinah 

podatkov (prednosti in slabosti), razširjanje informacij v obliki seminarjev, konferenc, poročil, 

ustvarjanje interesa za zbrane podatke (izobraževanja, propaganda), zadrževanje informacij in 

tudi predloge za različne modele javnih politik za uzakonitev. 

b. Finančne spodbude in ovire: davki, posojila, pogodbe, štipendije, nagrade, alokacija 

razpoložljivih virov. 

c. Urejevalne in nadzorne aktivnosti: ti mehanizmi omejujejo možne dejavnosti, povezane 

z javnopolitičnim problemom z namenom urejanja in nadzora. Te aktivnosti so regulacija, 

zakonodaja, standardi, štipendijske pravice, monopolni privilegiji, kvote, patenti, avtorske 

pravice, prepovedi ipd. 

d. Delovanje in uveljavitev politične akcije: gradbena dela (izgradnja centrov za 

zdravljenje, čistilnih naprav), demonstracija. 
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e. Simbolne prioritete in javnopolitične dejavnosti: priporočila, ki nakazujejo na to, da je 

problematika pomembna oz. ni pomembna. Zatiranje določene problematike ima lahko 

odločilen vpliv na le-to. Aktivnosti so: nastavljanje javnopolitičnih problemov na politični 

dnevni red, izpostavljanje prioritet, zavlačevanje odločitev ipd. 

f. Dejavnosti raziskovanja: se uporabljajo lahko tudi kot eden od mehanizmov nastavljanja 

prioritet, saj lahko javnopolitični problem z raziskovanjem le-tega zavlačujejo (Majchrzak 

1984, 26).  

 

Zgoraj predstavljeni javnopolitični mehanizami (po Hafner Fink in Majchrzak) se med seboj 

prepletajo (avtorici prepoznavata nekatere enake mehanizme). Za javnopolitične igralce je 

pomembno razumevanje, kateri mehanizmi so pomembni za katere javne politike. Tretji vidik 

kreiranja javnih politik je znanje o deležnikih, ki imajo vpliv na oblikovanje javnih politik. Ti 

so velikokrat v ozadju pravi kreatorji javnih politik, saj je v njihovem interesu določen izid 

javnih politik. Na podlagi prepoznanih deležnikov se ustvari četrti pomemben vidik ustvarjanja 

javnih politik, ki definira moči deležnikov na ključne igralce, vplivne in tiste z malo moči, ki 

so navadno žrtve ključnih in vplivnih igralcev (Majchrzak 1984). 

 

Nekateri javnopolitični mehanizmi so na določenih področjih bolj uspešni, drugi manj. Za 

zaposlovanje mladih so relevantni predvsem finančne spodbude, ponudbe, informiranje, 

ozaveščanje, zgledi in vzori, razdelitve in prerazdelitve, nadzorovalne aktivnosti in uredbe, 

delovanje in uveljavitev politične akcije, prav tako je lahko odločilno tudi nastavljanje tematike 

na dnevni red in raziskovanje z namenom podkrepitve relevantnosti tematike z znanstvenimi 

dognanji. V empiričnem delu diplomske naloge bomo ugotovili tudi, kateri mehanizmi so v 

preučevanem lokalnem prostoru v pomanjkanju. 
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4.5 Analiza implementacije politik 

 

4.5.1 Opredelitev policy analize 

 

Predstavili bomo definicijo in značilnosti policy analize, ki smo jih upoštevali pri zastavljanju 

problematike diplomske naloge, njenih ciljev in hipotez teh metodološkega okvirja 

raziskovanja.  

 

Analiza politik oz. policy analiza je znanost, ki je predstavljena kot »znanje »o« odločevalskih 

procesih v javni ureditvi (public order) in »v« njih« (Fink Hafner in Lajh 2002, 9).  

Laswell (1951) opredeli policy analizo kot skupek naslednjih lastnosti (Fink Hafner in Lajh 

2002): rešuje družbene probleme, predmet preučevanja so oblikovanje in izvajanje javnih 

politik, uporablja tako kvalitativne kot kvantitativne metode raziskovanja – treba je upoštevati 

zapletenost družbenih problemov, ni objektivna, je naravnana znanstveno in uporablja temu 

pristopu primerne metode (Fink Hafner in Lajh 2002).  

 

Ena bolj poznanih opredelitev policy analize jo označuje za disciplino v družboslovju, ki 

ustvarja, kritično ocenjuje in sporoča policy-relevantno znanje z namenom argumentacije in 

javne razprave (Fink Hafner in Lajh 2002). Policy-relevantno znanje je v tem primeru uspešnost 

javnih politik, njeni rezultati, ki nam dajejo možnost in ideje za izboljšavo obstoječih javnih 

politik.  

 

Hogwood in Gunn (1984) predstavita naslednje značilnosti analize politik:  

 uporabna, usmerjena k problemu in tako preskriptivna kot deskriptivna, 

 interdiscipinarna in multidisciplinarna: nekateri problemi so tako kompleksni, da jih je 

treba preučiti z zornega kota več disciplin, 

 politično občutljivo načrtovanje javnih politik je pomembno tako za načrtovalce javnih 

politik kot kasnejše ocenjevalce javnih politik, 

 usmerjena k zadovoljevanju strank – čeprav se pojavljajo dileme, da bi morali analitiki 

politik služiti širšemu družbenemu krogu in ne specifičnemu krogu ali skupnosti ljudi 

(Hogwood and Gunn 1984). 

 



Istenič, Maruša. 2017. »Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina.« Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

16 

 

Ena glavnih značilnosti, ki bi jo radi na tem mestu izpostavili, je, da policy analiza ni objektivna. 

V diplomskem delu bodo nekateri deli policy analize predstavljeni z vidika dejstev (sprejetih 

javnih politik, zakonodaje), obenem pa se ob analizi javnopolitičnega omrežja in 

implementacije javnih politik opiramo na lastno razumevanje mnenj vpletenih deležnikov v 

proces izvajanja javnih politik. 

 

Policy analiza se pojavlja v več oblikah (Hogwood in Gunn 1984), za diplomsko nalogo smo 

izbrali nekaj oblik analize, ki so glede na zastavljene cilje pomembne:  

 študijo vsebin javnih politik, ki nam nudi vpogled v izvor, namene in izvajanje 

specifičnih javnih politik, javnopolitičnih področij in odločevalce obvešča o rezultatih, 

 študijo procesa javnih politik: kako so politike sestavljene, kdo v njih deluje in na 

kakšen način z namenom opisovanja javnih politik in predlogi za nadaljnje delovanje, 

 podatki za ustvarjanje javnih politik: zbiranje podatkov z namenom ustvarjanja 

političnih odločitev oz. ustvarjanja alternativnih rešitev (pozitivne prakse iz ene občine 

prenesti v drugo in obratno), 

 študija procesa javnih politik: namen je spremeniti in izboljšati proces javne politike – 

ne osredotoča se na cilj javne politike, temveč na pot do cilja (Hogwood in Gunn 1984). 

 

4.5.2 Pogoji za uspešnost javnih politik 

 

Implementacija javnih politik, ki jih javnopolitični igralci sprejmejo, ne gre vedno po načrtu. 

To se dogaja zaradi nepredvidenih zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv na izvedbo javne 

politike. Med samim sprejemanjem javne politike in njeno implementacijo ni prave meje. Kar 

se dogaja v fazi ustvarjanja in oblikovanja javne politike bo imelo vidne posledice v fazi 

izvajanja. Možnost za uspešnost izvedene javne politike se tako zvišuje z večjim zanimanjem 

in predvidevanjem ovir zanjo v začetni fazi oblikovanja ukrepov (Hogwood in Gunn 1984). 

 

Lajh po Hogwood in Gunn (1984, 199–206) povzema pogoje za uspešno implementacijo: 

 Odsotnost negativnih zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na javnopolitične 

igralce, pristojne za implementacijo. 

 Zagotoviti je treba dovolj časa in zadostne vire za implementacijo javne politike.  

 Zagotovljena mora biti pravšnja in zadostna kombinacija virov. 
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 Javna politika, ki se izvaja, mora temeljiti na veljavni teoriji vzroka in posledice.  

 Odnos med vzrokom in posledico mora biti čim bolj neposreden in navzočih mora biti 

malo (če sploh) vmesnih oziroma intervenirajočih vezi. 

 Število odnosov odvisnosti mora biti minimalno.  

 Potrebno je razumevanje in soglasje glede ciljev. 

 Naloge morajo biti jasno določene, izvajati se morajo v natančnem zaporedju. 

 Zagotovljena mora biti učinkovita komunikacija in koordinacija. 

 

Skozi intervjuje z deležniki pri javnih politikah zaposlovanja mladih smo preverjali, kateri 

pogoji za uspešno implementacijo niso bili upoštevani. Osredotočali smo se predvsem na 

odnose med deležniki in količino virov, oblikovanje ciljev in razdelitve nalog ter komunikacijo 

in koordinacijo med deležniki. 

 

4.5.3 Potek preučevanja implementacije 

 

Analitiki so začeli v začetku 70. let zaznavati pomanjkanje implementacije uzakonjenih javnih 

politik. Sprejete javne politike v praksi niso prinašale vidnih sprememb. Pressman in Wildavsky 

sta zaradi velikega implementacijskega primanjkljaja raziskovala, »/…/ koliko je učinkovita 

implementacija odvisna od povezav med različnimi institucijami in drugimi javnopolitičnimi 

igralci na lokalni ravni,« in ugotovila, »da mora biti takrat, ko so aktivnosti odvisne od številnih 

povezav v implementacijski verigi, stopnja sodelovanja med javnopolitičnimi igralci, 

odgovornimi za implementacijo, blizu sto odstotkom« (Lajh v Fink Hafner 2007, 157). Kasneje 

sta Palumbo in Calista trdila, da je »implementacija legitimen del javnopolitičnega procesa – 

del, ki ne more biti niti empirično izpuščen niti normativno delegitimiziran« (citirano v Fink 

Hafner in Lajh 2002, 158). 

 

Izvajanje javnih politik so dejavnosti vladnih in nevladnih igralcev (posameznikov ali 

skupin), ki so usmerjene k doseganju ciljev, opredeljenih v fazi oblikovanja javne 

politike. Implementacija je torej izvajanje osnovnih javnopolitičnih odločitev, ki so 

navadno sprejete v obliki nekih pravil, lahko tudi odločitev sodišča. V idealnih razmerah 

te odločitve 1) identificirajo nastali(e) problem(e), 2) opredelijo temeljne cilje in 3) na 

različne načine strukturirajo proces implementacije. /…/ V fazi implementacije gre torej 
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za niz (ključnih) dejavnosti, s katerimi se javna politika izvaja oziroma postavlja v 

življenje, s katerimi se vložek (input) pretvori v proizvod (output) (Lajh v Fink Hafner 

2007, 158). 

 

Pristopi preučevanja javnih politik se osredotočajo na: »kako razmejiti proces implementacije 

od procesa sprejemanja javnih politik, kako identificirati ključne značilnosti kompleksnega 

procesa implementacije, ki poteka skozi časovno in prostorsko razsežnost, ter navadno zajema 

številne in raznovrstne javnopolitične igralce, kaj je najprimernejša enota za analizo« (Lajh v 

Fink Hafner 2007, 159). 

 

Za raziskovanje implementacije javnih politik sta se oblikovala dva pristopa: »od zgoraj 

navzdol« in »od spodaj navzgor«. Preučevanje javnih politik od zgoraj navzdol »nadaljuje 

klasično upravno-administrativno tradicijo, v kateri se implementacija obravnava kot 

administrativni proces izvajanja političnih odločitev od zgoraj navzdol« (Lajh v Fink Hafner 

2007, 159–160). Po sprejemu javnopolitične odločitve pristop odgovarja na vprašanja: »Koliko 

so aktivnosti izvajalcev in ciljnih skupin konsistentne s sprejetimi javnopolitičnimi odločitvami 

(predvsem cilji in postopki izvajanja)? Koliko so doseženi cilji oz. koliko dejanski učinki 

sovpadajo z zastavljenimi cilji? Kateri so poglavitni dejavniki, ki vplivajo na javnopolitične 

rezultate in učinke? Koliko je bila v določeni časovni perspektivi javna politika preoblikovana 

na podlagi preteklih izkušenj?« (Lajh v Fink Hafner 2007, 160). 

 

Pristop, ki se je oblikoval v odgovor na kritike pristopa od zgoraj navzdol, je pristop od spodaj 

navzgor, ki fazo implementacije obravnava kot »svojevrsten politični proces interakcije – 

sklepanja sporazumov, kompromisov, povratnih vplivov, ter opušča tradicionalen hierarhični 

vrstni red izvajanja dejavnosti« in »proces interakcije in pogajanj med tistimi, ki želijo javno 

politiko postaviti v »realnost«, in tistimi, od katerih je izvajanje odvisno« (Lajh v Fink Hafner 

2007, 161–162). Pristop od spodaj navzgor se »zgolj v manjšem obsegu osredotoči na samo 

implementacijo formalno sprejetih odločitev, precej bolj pa na strateško delovanje 

javnopolitičnih igralcev« in »ukvarja z razumevanjem interakcij med javnopolitičnimi igralci 

na določenem javnopolitičnem področju« (Lajh v Fink Hafner 2007, 162). 
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Tabela 4.1: Primerjava pristopov preučevanja implementacije javnih politik od zgoraj navzdol 

in od spodaj navzgor 

 
Od zgoraj navzdol Od spodaj navzgor 

Začetna točka 

preučevanja 

(Centralne) vladne odločitve Vzpostavljena (lokalna) struktura za 

implementacijo (omrežje) 

Prepoznavanje 

ključnih 

javnopolitičnih 

igralcev v procesu 

Od zgoraj navzdol in od 

vladnega k zasebnemu 

sektorju 

Od spodaj navzgor (hkrati vladni in 

zasebni sektor) 

Merila za vrednotenje Jasno določena: ocena 

doseganja formalno 

zastavljenih ciljev 

Niso jasno določena: karkoli, na kar 

se analitik lahko osredotoči in je 

kakorkoli povezano z 

javnopolitično tematiko oz. 

problemom 

Namen preučevanja Kako neki javnopolitični 

igralec vodi sistem za 

dosego načrtovanih 

javnopolitičnih rezultatov 

Strateške interakcije med številnimi 

in raznovrstnimi javnopolitičnimi 

igralci v javnopolitičnem omrežju 

Vir: Sabatier (1997) v Fink Hafner 2007, 161. 

 

 

5 PODROČJE ZAPOSLOVANJA MLADIH 

 

 

5.1 Opredelitev pojma »mladi« 

 

»Mlad si, kolikor se počutiš mladega.« 

 

Ravno to, da si mlad, kolikor se počutiš mladega, večkrat tudi povzroča težave ob definiranju, 

kdo so mladi, koliko si lahko star, da si še mlad. V različnih kontekstih si lahko enako star, pa 
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si še vedno definiran kot mlad ali star. Tudi ob pregledu ukrepov za mlade lahko opazimo, da 

so mladi različno definirani v različnih virih, zato navajamo nekaj definicij, ki opredeljujejo, 

kdo so mladi kot ciljna skupina, in pojme, povezane z mladinskimi javnimi politikami.  

 

»Ena od definicij pravi, da je posameznik mlad, dokler ne doseže želenih točk odraščanja (se 

odseli od staršev, si ustvari družino, dobi zaposlitev, zaključi šolanje ipd.), torej zaživi 

neodvisno in samostojno življenje« (Mladinski svet Slovenije 2013, 6). Prav spodbude za 

zaposlovanje mladih pa omogočajo, da postanejo samostojni oz. »odrasli« v okviru predpisanih 

meril za pojem »mladi«. 

 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju »opredeljuje mladinski sektor in določa javni 

interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju« 

(Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), Ur. l. RS, št. 42/2010, 1. člen). V 

njem so navedene tudi opredelitve, ki so ključne za razumevanje in interpretacijo nadalje 

uporabljenih izrazov v diplomskem delu. 

 

/…/ 

»mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. 

leta; 

/…/ 

»mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom 

spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje 

skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja 

mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi 

reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi 

organizacijami; 

/…/ 

»program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za 

mlade z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost 

mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih 

udeležencev (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), Ur. l. RS, št. 42/2010, 

3. člen). 
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Raziskava Mladina 2010 pa navaja takšne občutke mladih glede njihove mladosti, ki so med 

drugim tudi posledica obravnavane problematike zaposlovanja mladih: »Mladi v Sloveniji se 

vedno bolj zgodaj identificirajo z odraslostjo, hkrati pa vedno pozneje uresničujejo realne 

prehode, kot so odselitev od staršev, vzpostavitev ekonomske neodvisnosti in lastne družine« 

(Mladina 2010, 63). Zaradi prepada med sposobnostjo biti odrasel in dejansko odraslo dobo, ki 

jo zakon opredeljuje kot nad 29 let, je treba mladim ponuditi rešitve za ta razkorak med realnim 

in fiktivnim stanjem.  

 

5.2 Zaposlovanje mladih  

 

Zaposlovanje mladih je, kot že omenjeno, ena ključnih problematik tako evropskih kot državnih 

institucij. Predstavili smo nekatere osebne vidike pomembnosti zaposlitve za mlade, 

Programski dokument Zaposlovanje mladih Mladinskega sveta Slovenije pa opredeljuje 

naslednje štiri ključne pomene zaposlovanja (Mladinski svet Slovenije 2013, 10–16):  

1. Dostop do zaposlitev je osnova za osamosvojitev mladih. 

Zaposlitev je vir dohodka in omogoča odselitev od družine in ustvarjanje lastne. Finančna 

stabilnost pa ni pomembna le z materialnega vidika, temveč tudi zaradi psihične stabilnosti in 

zmanjševanja stresa, ki sta tudi ena glavnih ovir v današnjem času. Je torej eden od mejnikov 

za prehod v odraslost. 

2. Zaposlovanje mladih je eden od glavnih izzivov današnjega časa. 

Podatki pričajo o visoki brezposelnosti mladih, ki je zaskrbljujoča tudi z vidika neaktivnega 

prebivalstva. Pojavljajo pa se tudi strukturne brezposelnosti in vrzel med povpraševanjem in 

ponudbo na trgu dela.  

3. Zaposlovanje mladih je ključno za uspešen razvoj družbe. 

Brezposelnost mladih za seboj vleče izzive tudi na drugih področjih (izguba delovnega 

potenciala, visok delež socialnih pomoči, zmanjševanje aktivnega državljanstva, posledice na 

duševnem zdravju in tudi »zaposleni revni«, ki delajo na neustreznih delovnih mestih z 

neustreznimi delovnimi pogoji. 

4. Delo v mladinskih organizacijah povečuje zaposljivost mladih. 

Mladi pridobivajo ustrezne kompetence in izkušnje, ki jih iščejo delodajalci.  

 

Brezposelnost se med mladimi zmanjšuje, ostajajo pa izzivi. V začetku krize so delodajalci 

začeli z omejevanjem zaposlovanja in odpuščanjem delavcev v prekarnem delovnem razmerju. 



Istenič, Maruša. 2017. »Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina.« Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

22 

 

Zmanjševanje ponudbe delovnih mest je vodilo do povišanja brezposelnosti – prijav na Zavodu 

RS za zaposlovanje tistih, ki bi sicer iz izobraževanja prešli direktno na delovno mesto. Kljub 

kasnejšemu izboljšanju številčnih podatkov o brezposelnosti zaradi nadaljnjega višanja mladih, 

vključenih v terciarno izobraževanje, in kljub temu, da niso brezposelni, predstavljajo del 

neaktivnega prebivalstva (MDDSZ 2016). 

 

Vsi ti pomeni zaposlovanja mladih problematiki dajejo težo in ponujajo rešitve za izboljšanje 

položaja mladih. V nadaljevanju diplomske naloge bomo predstavili, kako se s problematiko 

soočajo in jo rešujejo institucije Evropske unije, Republike Slovenije in občini Nova Gorica in 

Ajdovščina. 

 

5.3 Zakonodajna ureditev zaposlovanja mladih 

 

Na področju mladih je v veljavi Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki je objavljen 

in dostopen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/10. Na podlagi zakona je Državni zbor 

ustvaril nacionalni program, v katerem so zapisane naloge in ukrepi na področju mladinskega 

sektorja (Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13). 

Program vsebuje: »programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce, pričakovane 

razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobja in roke uresničevanja tega programa« 

(Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 1. točka, 

Uvod). Program je zapisan in deluje v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi 

dokumenti. Od leta 2005 dalje Evropski svet v odgovor na izzive mladih, ki jim jih predstavljata 

izobraževanje, trg dela in zaposlovanje, na podlagi aneksa k strategiji reform predstavlja 

Evropski pakt za mlade in države članice opozarja na nujnost »sprejetja ukrepov za 

zaposlovanje mladih, usposabljanje in izobraževanje (za potrebe zaposlovanja) in 

preprečevanje konfliktnih situacij med obveznostmi dela in družinskega življenja« (Resolucija 

o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 1. točka, Uvod). Svoje 

delo so odgovorni ministri za mladino nadaljevali leta 2009, ko so sprejeli novo resolucijo, ki 

prav tako in še bolj spodbuja ustvarjanje novih priložnosti za mlade pri izobraževanju, 

zaposlovanju. Problematika izobraževanja in zaposlovanja mladih se uvršča tudi v ostale 

strategije EU – Evropa 2020, strategija za rast in delovna mesta (Resolucija o nacionalnem 

programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13). V programu je opredeljena tudi 



Istenič, Maruša. 2017. »Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina.« Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

23 

 

relevantnost in pomembnost problematike zaposlovanja mladih in njen vpliv na celotno 

življenje mladih.  

 

Z objektivnim naraščanjem zahtevnosti in tveganosti prehodov iz otroštva v odraslost 

narašča subjektivno zavedanje mladih o nujnosti pridobitve čim večjega socialnega in 

izobrazbenega kapitala. To se kaže v procesu podaljševanja izobraževanja, ki se 

pojavlja kot odziv na pričakovano negotovost na (mladinskem) trgu delovne sile 

(Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 1. 

točka, Uvod). 

 

Resolucija torej najprej opredeli smiselnost ustvarjanja ukrepov na področju zaposlovanja, v 

nadaljevanju pa predstavi konkretne usmeritve in smernice, ki bodo prej omenjeno 

problematiko reševale in mladim omogočale lažji in stabilnejši prehod v odraslost.  

 

Usmeritve in smernice, ki morajo biti upoštevane za olajšanje prehoda mladih v odraslost:  

z izobraževanjem in usposabljanjem, tako formalnim kot neformalnim, zagotoviti 

mladim boljše možnosti, na podlagi politike zaposlovanja omogočiti mladim zagotovitev 

lastne ekonomske in socialne varnosti ter jim tako omogočiti pogoje za lažje 

osamosvajanje, zagotoviti mladim participacijo pri zanje pomembnih javnih politikah 

(na vseh družbenih področjih) in resničen vpliv na odločanje o njih, nameniti posebno 

pozornost dejavnikom tveganja, ki povzročajo revščino in socialno izključenost med 

mladimi, slediti načelom trajnostnega razvoja, slediti načelom medgeneracijskega 

sodelovanja oziroma zagotoviti večjo medgeneracijsko solidarnost, zagotoviti mladim 

varen začetek poklicne poti (Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–

2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 1. točka, Uvod). 

 

Zajeli smo smernice in usmeritve, ki neposredno ali posredno vplivajo na zaposlovanje mladih 

ali mladim izboljšujejo možnosti za zaposlovanje ali pa bi boljše zaposlovanje mladih vplivalo 

na omenjeno področje (npr. z zaposlitvijo bi se izboljšala ekonomska in socialna varnost 

mladih). 

 

 



Istenič, Maruša. 2017. »Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina.« Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

24 

 

Smernice za mladinsko politiko, ki se navezujejo na zaposlovanje mladih:  

usmerjeno in neprekinjeno vlaganje sredstev in pozornosti v mlade ter njihovo 

doseganje avtonomije, vzpostavljanje medsektorskega sodelovanja pri oblikovanju in 

implementaciji mladinske politike, vključevanje mladih v strateško načrtovanje, 

vrednotenje in implementacijo mladinske politike na lokalni in nacionalni ravni, 

zagotavljanje pogojev za učenje in priložnosti za pridobivanje izkušenj z namenom 

omogočiti mladim razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za polno 

vključevanje na trg dela in v civilno družbo in ki povečujejo njihovo odpornost proti 

možnim družbenim, gospodarskim in okoljskim tveganjem v prihodnosti, ter 

zagotavljanje pogojev za neformalno in priložnostno učenje z okrepljenimi mehanizmi 

za priznavanje in potrjevanje takšnega učenja v nacionalnih okvirih kvalifikacij, 

spodbujanje priprave strategij za mlade v lokalnih skupnostih, v sodelovanju z mladimi 

in po smernicah tega programa (Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–

2022, Ur. l. RS, št. 90/13, 1. točka, Uvod). 

 

Usmeritve in smernice so v programskih dokumentih zapisane kot prepoznane težave, ki jih je 

treba reševati z različnimi ukrepi. Ob zavedanju, kje problemi so, se k reševanju le-teh lahko 

pristopi bolj celovito. Obenem se s poznavanjem ciljev, ki jih želimo doseči, lažje meri učinke 

predstavljenih izpeljanih ukrepov. V citat smo vključili tudi nekaj smernic o participaciji 

mladine, za katere smatramo, da bi ob uresničitvi pripomogle k izboljšanju položaja mladih na 

trgu dela.  

 

Področje zaposlovanja mladih ureja tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela 

(ZIUPTD, Ur. l. RS, št. 90/15), ki v 2. členu (spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih 

oseb) ureja področje zaposlovanja mladih z naslednjo spodbudo, da »je delodajalec, ki /.../ 

sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je 

najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci 

brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko 

varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti« (Zakon o interventnih ukrepih na področju 

trga dela (ZIUPTD), Ur. l. RS, št. 90/15, 2. člen).  
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6 ANALIZA IMPLEMENTACIJE POLITIK »OD ZGORAJ NAVZDOL« 

 

 

Pri preučevanju implementacije »od zgoraj navzdol« bomo preučili javne politike, ki so jih 

javnopolitični igralci na nadnacionalnem nivoju, nacionalnem nivoju in občinskem nivoju 

sprejeli z namenom izboljševanja položaja mladih z zmanjševanjem njihove brezposelnosti. 

Javne politike bomo predstavili na več nivojih zato, ker se skozi pristojnosti organov prenašajo 

na nižje nivoje političnih odločevalcev. Predstavili bomo samo najvidnejše javnopolitične 

igralce na nivoju Evropske unije in Republike Slovenije, ki so ključni tudi za analizo javnih 

politik zaposlovanja mladih na nivoju občin Nova Gorica in Ajdovščina. Institucij, ki se 

ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, je seveda več, omenjamo samo relevantne za konkreten 

lokalni nivo.  

 

Za analizo implementacije javnih politik zaposlovanja mladih v Mestni občini Nova Gorica in 

Občini Ajdovščina bomo uporabili tudi podatke, pridobljene z intervjuji. Podatki so črpani iz 

transkriptov v prilogah (A, B, C, D, E, F, G, H).  

 

6.1 Evropska unija 

 

Na območju Evropske unije, torej na nadnacionalnem nivoju, se pojavlja več institucij, ki se 

ukvarjajo z zaposlovanjem mladih. V tem poglavju bomo predstavili tiste, ki so relevantne tudi 

z vidika prenosa javnih politik prej omenjenih institucij na nacionalni nivo in kasneje na 

konkreten nivo Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina. Za javne politike, sprejete 

na nadnacionalnem nivoju, so v lokalnem okolju odgovorne različne institucije.  

 

Svet Evropske unije je v sodelovanju z drugimi institucionalnimi telesi uvedel več ukrepov za 

povečanje zaposljivosti mladih, kar predstavljamo v Tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1 Ukrepi Sveta Evropske unije na področju zaposlovanja mladih 

Ukrep Namen 

Jamstvo za mlade Pomagajo pri zagotavljanju ponudb 

izobraževanja, pripravništva in služb mladim 

do 25. leta starosti v štirih mesecih od 

prenehanja šolanja 

Iniciativa za zaposlovanje mladih Nudi finančno podporo mladim v regijah z 

brezposelnostjo, višjo od 25 % 

Pripravništva Zagotavljanje lažjega vključevanja na trg 

dela 

Mobilnost dela Spodbuja iskanje službe v drugih evropskih 

državah 

Vir: European Union 2017. 

 

Evropska komisija skupaj z državami članicami na področju zaposlovanja in podjetništva 

mladih informira in vzbuja zavest o problematiki zaposlovanja mladih v strategijah 

zaposlovanja, vlaga v razvijanje veščin, ki jih iščejo delodajalci, razvija karierno svetovanje, 

oglašuje priložnosti za zaposlovanje in izobraževanje v tujini, podpira kvalitetna pripravništva 

in vajeništva, spodbuja podjetništvo. To počne preko različnih programov in aktivnosti 

(European Commission 2017). Ker je zmanjševanje brezposelnosti eden ključnih evropskih 

politik na področju zaposlovanja, so koraki k večanju zaposljivosti mladih prikazani v 

tabeli 6.2. 
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Tabela 6.2: Ukrepi Evropske Komisije na področju zaposlovanja mladih 

Ukrep Predstavitev 

Iniciativa »Mladi na potezi« Vključuje obširne programe izobraževanja in 

zaposlovanja mladih (»Iniciativa priložnosti 

za mlade« z namenom manjšanja 

brezposelnosti in »Tvoja prva EURES 

služba«, ki pomaga mladim pri iskanju 

službe, pripravništva ali vajeništva v državah 

EU). 

»Paket zaposlovanja mladih« Vključuje »Garancija za mlade«, ki želi 

zagotoviti vsem mladim do 25. leta starosti 

ponudbo za delo ali nadaljnje izobraževanje, 

pripravništvo ali šolanje v 4 mesecih od 

končanega šolanja; »Kvaliteten okvir za 

pripravništva«, ki zagotavlja izkušnjo visoke 

kakovosti in ustrezne pogoje; »Evropska 

zveza za pripravništva«, ki povezuje različne 

akterje, ki promovirajo pripravništva po 

Evropi. 

»Iniciativa zaposlovanja mladih« Podpora »Paketa zaposlovanja mladih«, ki 

nudi podporo mladim, ki niso vključeni v 

pripravništva ali delo v državah z 

brezposelnostjo mladih nad 25 % (finančna 

podpora). 

»Služba za evropsko solidarnost« Nudi mladim prostovoljno delo v projektih, 

ki prinašajo korist skupnostim po Evropi 

(namenjeno mladim od 18. do 30. leta). 

Vir: European Commission 2017. 

 

Opažamo velik nabor ukrepov, ki jih izvajajo evropske institucije, obenem pa se EU veliko 

poslužuje javnopolitičnih mehanizmov zgleda in vzora s ponujanjem pripravništev za mlade 

kot člane služb Evropske komisije in Evropskega parlamenta – za te menimo, da so eni bolj 
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učinkovitih ukrepov, saj ne samo da mladim nudijo pripravništva, temveč jim s tem tudi 

približajo institucije Evropske unije in njihovo delo. 

 

Evropski parlament spodbuja Jamstvo za mlade in na podlagi obetavnih podatkov o izvajanju 

Jamstva in izboljševanju števila mladih brezposelnih (od leta 2013 do 2016 se je število mladih 

brezposelnih zmanjšalo za 1,4 mio), spodbuja izjemne finančne spodbude programu (Morin-

Chartier 2017). Izpostavili bi radi predvsem, da gre pri evropskih projektih za pomoč pri 

zaposlovanju mladih za globoko sinergijo različnih institucij, kjer ne moremo točno razmejiti, 

kdo sodeluje na katerem projektu, temveč različni akterji delujejo na različnih področjih 

projektov. Na pobudo Evropske komisije je Parlament sprejel tudi regulacijo trga dela, ki 

odpravlja diskriminacijo na podlagi državljanstva, spodbude za vajeništva in pripravništva, 

svetovanje za zaposlitev in čezmejna sodelovanja, ki bi omogočala boljše pogoje za delo v tujini 

(Becker 2017).  

 

Evropski socialni sklad je institucija Evropske komisije, ustvarjen z namenom pomagati 

državljanom pri iskanju službe, zagotavljanju dobrih in poštenih služb. Finančne spodbude 

namenja tistim, ki imajo slabši dostop do delovnih mest. Z namenom ustvarjanja priložnosti 

ESS (Evropski socialni sklad) mladim namenja šolanje za veščine, ki jim omogočijo večjo 

konkurenčnost na trgu dela, podpira projekte kariernega svetovanja, pisanja kvalitetnih 

življenjepisov in učenja veščin kakovostnega intervjuja. Podpira pripravništva in vajeništva v 

kombinaciji z učenjem, ki mladim nudi koristne izkušnje na trgu dela. Rezultat takšnih 

partnerstev so trajne zaposlitve mladih. V sklopu ESS deluje tudi Evropska iniciativa 

zaposlovanja mladih (European Social Fund 2015). 

 

Odbor regij oz. njegov Odbor za družbeno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskovanje 

in kulturo (SEDEC) se je izrekel za večje sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem z 

namenom boljšega usklajevanja veščin mladih iskalcev zaposlitve s potrebami trga. Podpira 

tudi idejo o ustanovitvi Evropske službe za solidarnost, ki mladim med 18. in 30. letom nudi 

prostovoljstvo ali delo v projektih doma in v tujini, kar jim olajša vstop na trg dela v začetku 

njihove kariere (European Committee of Regions 2017).  

 

Evropska investicijska banka s programom »Veščine in službe – Investicije za mlade« 

financira mala in srednje velika podjetja ter izobraževalni sektor z namenom vzpostavljanja 
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možnosti zaposlitve in urjenja veščin za mlade. S finančno pomočjo podjetjem omogočajo 

zaposlovanje več ljudi, z investiranjem v programe izobraževanja mladih pa mladimnudijo 

pridobivanje veščin za vstopanje na trg dela (European Investment Bank 2017).  

 

Evropske agencije (European Union 2017), ki jih še velja omeniti na področju zaposlovanja 

mladih, so Evropski center za razvoj poklicnega šolanja, Fundacija evropskega šolanja, 

EURYDICE – informacijska zveza izobraževanja v Evropi, Izobraževalna, avdiovizualna in 

kulturna izvajalna agencija, Evropski inštitut inovacij in tehnologij in Evropska fundacija 

šolanja (European Union 2017). 

 

Pri preučevanju javnih politik zaposlovanja mladih, sprejetih na evropskem nivoju, lahko 

opazimo, da se delo konkretnih institucij prepleta in tako več institucij skupaj izvaja določene 

ukrepe. Različne institucije posegajo na različne nivoje javnih politik, nekatere institucije imajo 

torej predlagalno vlogo, druge javne politike sprejemajo, tretje skrbijo za njihovo finančno plat. 

Gre za velik nabor ukrepov, ki pa se v implementaciji razlikuje med državami članicami. 

 

6.2 Republika Slovenija 

 

Republika Slovenija je nekatere javne politike zaposlovanja mladih na evropskem nivoju 

prenesla v svoje nacionalne programe. Različne institucije naj bi izvajale ukrepe, ki jih je 

oblikovala Evropska unija. Obenem se odločevalci v Sloveniji posvečajo večanju zaposlovanja 

mladih tudi z lastnimi ukrepi. 

 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino 

2013–2020. V njem so predstavljeni cilji in prioritetna podpodročja, s katerimi se bodo izvajalci 

ukvarjali. V Resoluciji so našteti izvajalci za zaposlovanje mladih sledeči: MDDSZ 

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

gospodarski razvoj in tehnologijo), MF (Ministrstvo za finance), MIZŠ (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport), socialni partnerji, nevladne organizacije, mladinski sektor, 

Inšpektorat za delo. Pod okriljem ministrstev nato delujejo drugi organi, najbolj očiten je Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer so zbrane tudi informacije o večini ukrepov za 

zaposlovanje mladih. 
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V Tabeli 6.3 predstavljamo cilje in podpodročja pri zaposlovanju mladih, ki jih je Državni zbor 

sprejel v Resoluciji o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022. 

 

Tabela 6.3 Cilji in podpodročja pri zaposlovanju mladih v Resoluciji o Nacionalnem programu 

za mladino 2013–2020 

CILJ PODPODROČJA 

Olajšati mladim 

začetek delovne kariere 

Izboljšanje javnih politik omogočanja hitrega in ustreznega vstopa mladih 

na trg dela (poudarek na mladih diplomantih in poznem vstopu na trg dela), 

spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, podjetništva 

(vključno s socialnim podjetništvom) in samozaposlovanja mladih ter 

povečevanja pomena razvijanja družbeno odgovorne podjetniške 

naravnanosti in znanj, boljše povezovanje izobraževalnega sistema s 

potrebami trga dela – odziven in v prihodnost usmerjen sistem 

izobraževanja in usposabljanja 

Izboljšanje kakovosti 

zaposlitev 

Zmanjševanje razširjenosti manj ugodnih oblik zaposlovanja med mladimi 

Omogočiti lažje 

usklajevanje 

poklicnega ter 

zasebnega in 

družinskega življenja 

Okrepiti dejavnosti za odpravo diskriminacije zaradi materinstva in 

starševstva ter za omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega ter 

zasebnega in družinskega življenja 

Vir: Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, Ur. l. RS, št. 90/13. 

 

Ukrepi posegajo na več področij, ki so povezana z zaposlovanjem mladih – tako področja, ki 

omogočajo lažje zaposlovanje mladih (olajšanje začetka kariere in izboljšanje delovnih 

pogojev), kot tudi področij, na katere vpliva zaposlitev mladih (družinsko življenje). 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sodeluje pri že omenjenih ukrepih Jamstvo 

za mlade in Prvi izziv. Obenem pa podeljujejo kadrovske štipendije z namenom povezovanja 

»človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega 
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načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. /…/ 

zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju« (Kadrovske štipendije 2017).  

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo tudi Katalog ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja. V njem so k ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela, k prikrajšanim 

delavcem uvrščene tudi osebe, ki so stare od 15 do 24 let. V katalogu so sledeči ukrepi, ki so 

namenjeni izključno za večanje zaposlovanja mladih (Katalog Aktivne politike zaposlovanja 

2017): 

Usposabljanje in izobraževanje: 

a. Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade: v ciljno skupino so uvrščeni 

mladi, mlajši od 30 let. Z aktivnostjo se veča zaposljivost in boljšajo pogoji vstopa na 

trg dela zaradi večje usposobljenosti in pridobljenih neformalnih veščin in kompetenc. 

Ukrep financirata Operativni program Evropske kohezijske politike, Trajnostno 

vključevanje mladih na trg dela (EU in Slovenija) in integralni proračun. 

b. Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) financirata Operativni program Evropske 

kohezijske politike in Aktivno vključevanje (EU in Slovenija) in Integralni proračun. 

Gre za pridobivanje veščin za lažje zaposlovanje (z dodatnim izobraževanjem, 

splošnimi znanji in formiranjem poklicne identitete). Cilj je pridobivanje izkušenj in 

znanj, ki omogočijo izbiro poklicne kariere ali nadaljnjega izobraževanja. Namenjeno 

je mladim od 15. do 26. leta. 

c. Usposabljanje na delovnem mestu – mladi financirata Slovenija in EU iz proračuna za 

Dostop do delovnih mest, integralnega proračuna in Operativni program Evropske 

kohezijske politike. Gre za izvajanje usposabljanj pri samih delodajalcih z namenom 

večanja izkušenj za boljše zaposlitvene možnosti. Namenjeno mladim do 30 let, 

prijavljenih na ZRSZ najmanj 3 mesece.  

Spodbude za zaposlovanje:  

a. Spodbujanje pripravništev financirata Operativni program Evropske kohezijske politike 

in Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, namenjeno pa je mladim do 30 let. 

Socialna zbornica izbere delodajalce, ki bodo nudili pripravništva in praktična znanja 

na področju socialnega varstva.  

b. Spodbude za trajno zaposlovanje mladih: iz proračuna financirata Slovenija in EU preko 

Trajnostnega vključevanja mladih na trg dela, Operativni program Evropske kohezijske 
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politike in iz integralnega proračuna. Namen je spodbuditi trajno zaposlovanje mladih 

preko podobe med delodajalcem in ZRSZ. 

Kreiranje novih delovnih mest: 

a. Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve se financira iz Integralnega proračuna. 

Gre za mentorstvo iskalcem prve zaposlitve in usposobitev le-teh za samostojno 

opravljanje dela (Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2017).  

 

Opažamo, da je nabor ukrepov Aktivne politike zaposlovanja širok, obenem pa tudi, da je velik 

del ukrepov financiran tudi s strani EU. Ukrepi lepo povzemajo več področij, na katerih je treba 

ukrepati tudi z namenom, da se posredno spodbudi zaposlovanje mladih (kreiranje novih 

delovnih mest in izobraževanje). Ni torej pomembno samo zaposlovanje mladih, temveč tudi 

njihovo prilagajanje potrebam na trgu dela (prilagajanje izobraževanja) in trga dela številu 

mladih izobraženih (kreiranje novih delovnih mest).  

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje deluje z ukrepom Jamstvo za mlade in rešuje 

problematiko brezposelnosti mladih. Po navodilih EU bo vsakemu mlademu do 30. leta starosti 

»ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v 

formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih 

mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje« (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje). 

 

Osrednji cilji Jamstva za mlade so »izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša 

aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih« (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 2017).  

 

Jamstvo za mlade je povečini predvsem projekt ZRSZ, ki pa se mora povezovati tudi z drugimi 

institucijami (to so centri za socialno delo, izobraževalne ustanove, mladinske organizacije, 

nevladne organizacije mladinskega sektorja) (Jamstvo za mlade 2016–2020). Ukrepi se med 

seboj lahko tudi kombinirajo – ena oseba lahko izkoristi več ukrepov. Konkretno ZRSZ 

promovira na svoji spletni strani in izvaja ukrepe, predstavljene v Tabeli 6.4.  

Tabela 6.4 Ukrepi Jamstva za mlade, ki jih izvaja ZRSZ 

 



Istenič, Maruša. 2017. »Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne 

občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina.« Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

33 

 

Ukrep Predstavitev ukrepa 

Trajno zaposlovanje mladih Program, ki delodajalcem ponuja subvencijo v višini 5.000 

EUR za zaposlitev mladih do 30. leta starosti in so na ZRZS 

prijavljeni kot brezposelni vsaj 3 mesece. Mladi se 

vključujejo v delovno razmerje za nedoločen čas. Program je 

sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in 

Republike Slovenije. Program predvideva, da se bo v sklopu 

projekta zaposlilo 5.507 mladih brezposelnih, od katerih 

imajo prednost tisti, ki še niso bili vključeni v druge ukrepe in 

imajo težave na socialnem ali zdravstvenem področju. 

Pripravništva za mlade 

iskalce prve zaposlitve z 

zaključenim študijem prava, 

ekonomije, veterine, živilske 

tehnologije ali živinoreje 

Ponujajo plačano pripravništvo za 10 mesecev na finančni 

upravi ali inšpektoratu za delo ali upravi za varno hrano. 

Stroške poravna Zavod za zaposlovanje (zdravniški pregled, 

plača in prispevki, prevoz, regres za prehrano in letni dopust, 

dodatno pokojninsko zavarovanje, mentorstvo, 

usposabljanje). 

Vračilo prispevkov za prvo 

zaposlitev 

Mladi do 26. leta starosti in matere, ki skrbijo za otroka do 3. 

leta starosti, dobijo, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas, 

vračilo prispevkov za delodajalca. Program se uveljavlja od 

1. 7. 2017. 

Davčna olajšava za 

zaposlovanje 

Delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo osebo, najmanj 6 

mesecev prijavljeno na zavodu kot brezposelno in mlajšo od 

26 let ali več kot 55 let, lahko uveljavijo davčno olajšavo. 

Ukrep velja od leta 2010. 

Prvi izziv Subvencija za zaposlitev brezposelne mlade osebe na 

območju vzhodne Slovenije. Subvencija v višini 7.250 EUR 

je namenjena za 15-mesečno zaposlitev polnega delovnega 

časa s poskusnim delom za 3 mesece. 

Razna usposabljanja Delovni preizkus, lokalni programi neformalnega 

izobraževanja, preverjanje in potrjevanje NPK (Nacionalna 

poklicna kvalifikacija), PUM-O (Projektno učenje za mlajše 

odrasle). 
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

 

V naslednjem poglavju bomo predstavili tudi število mladih, vključenih v posamezne ukrepe 

na Območni službi Nova Gorica. 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa skupaj z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za bolj učinkovito izvajanje ukrepov 

Jamstva za mlade izvaja projekt Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost. Program je 

financiran s strani Evropske komisije (Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in 

enake možnosti). Projekt je sodeloval tudi na pogovoru z Jean-Claudom Junckerjem, Violeto 

Bulc in Mirom Cerarjem in zahteval odgovore glede uspešnosti projekta Jamstvo za mlade. 

Rezultati so pokazali, da je od začetka pobude leta 2013 do danes tudi po zaslugi Jamstva za 

mlade brezposelnost mladih v EU s 24,4 % padla na 18,9 % v koncu leta 2016 (Stanič 2017). 

 

Mladinski svet Slovenije je leta 2013 predstavil programski dokument »Zaposlovanje 

mladih«, v katerem opredeljuje napake, ki se na področju zaposlovanja mladih pojavljajo 

trenutno, predlaga druge sistemske ukrepe, ki bi preprečevali brezposelnost mladih, predstavi 

probleme, ki nastajajo ob prehodu mladih iz izobraževalnih ustanov na trg dela, v odgovor nanje 

pa predstavi možne sistemske izboljšave za ureditev zaposlovanja mladih, ki ga urejajo 

mladinske organizacije, institucije izobraževanja, delodajalce in politične akterje. Program 

opredeljuje tudi tematike zaposlovanja mladih. 

 

Ključne problematike na področju zaposlovanja mladih (Mladinski Svet Slovenije 2013): 

otežen prehod na trg dela, pozen vstop na trg dela, nepriznavanje neformalnih delovnih 

izkušenj, negotove in nestalne oblike dela, neustrezna delovna mesta, nekoriščenje socialnega 

podjetništva kot možne oblike dela, neenakost med skupinami iskalcev zaposlitve pri 

zaposlovanju, prevelika fleksibilnost trga dela in premalo skrbi za varnost na trgu dela, 

diskriminacija na podlagi spola in drugih osebnih okoliščin, neomogočanje razvoja potenciala 

mladih, neskladen razvoj in druge. Ob naštetih ovirah bi radi opozorili na sicer že izpeljavo 

ukrepov za reševanje nekaterih problematik v letih od izdaje dokumenta Mladinskega sveta – 

reševanje priznavanja neformalno pridobljenih kvalifikacij.  
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Vse prej naštete ovire pri zaposlovanju mladih opažajo tudi mladinski sveti na lokalni ravni, v 

odgovor nanje pa v lokalnih skupnostih pri sprejemanju javnih politik sodelujejo s predlogi – 

konkretno je Mladinski svet Ajdovščina sestavil Strategijo za mlade, ki jo je kasneje potrdil 

Občinski svet Občine Ajdovščina.  

 

Občina Ajdovščina je z Mladinskim svetom Ajdovščina v oktobru 2011 sprejela dogovor 

o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih petih let 

strukturirano vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine na področju mladine. 

/…/ V okviru projekta je MSA med mladimi iz občine zbral mnenja in predloge o 

obstoječem in prihodnjem delovanju Občine na področju mladine, raziskoval želje in 

potrebe mladih s področij življenja in dela v občini ter analiziral obstoječe delovanje 

na področju mladine s strani občinske uprave, javnih zavodov in organizacij v 

mladinskem sektorju (Mladinski svet Ajdovščina 2017). 

 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti pri sprejemanju javnih politik sodelujejo s predlogi in 

nadzorovanjem izvajanja dejavnosti na področju mladine. V Ajdovščini je mladinski svet 

sestavil Strategijo za mlade in jo kot vsebinski predlog podal v razpravo. Strategijo je kasneje 

občinski svet potrdil in je od takrat v izvajanju. Ob predstavljenih podatkih lahko sklepamo, da 

je pomanjkanje mladinskega sveta v Novi Gorici tudi eden od ključnih problemov, zakaj 

Mestna občina Nova Gorica še nima sprejete strategije za mlade, kot jo ima Občina Ajdovščina. 

Strategijo in njene cilje bomo predstavili v naslednjem podpoglavju.  

 

6.3 Mestna občina Nova Gorica 

 

Na območju Mestne občine Nova Gorica je odločevalec o javnih politikah občina – torej mestna 

uprava in mestni svet. Za pomoč pri analizi javnih politik in sprejemanja le-teh smo stopili v 

kontakt s Tanjo Gregorčič, vodjo Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Mestna občina 

Nova Gorica je aprila 2017 objavila Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest. 

»Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, 

ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova 

Gorica najmanj en mesec pred oddajo vloge in spada v ciljno skupino iskalcev prve zaposlitve, 

ki ustreza stopnji izobrazbe brezposelne osebe« (Javni razpis za subvencioniranje novih 
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delovnih mest 2017, 2. točka, Predmet javnega razpisa). Višina razpoložljivih sredstev je 

50.000 EUR, je pa ta višina sredstev zbodla civilnodružbenega igralca na področju 

zaposlovanja mladih v občini Nova Gorica – Mladi forum Vrtnica, katerega predsednik se na 

razpis odziva tako: »Predlog je v prvem branju sprejemanja proračuna MONG za leto 2017 

podala svetniška skupina SD na predlog Mladega foruma Vrtnica. Takrat smo predlagali, da se 

za namen subvencioniranja zaposlitev mladih za nedoločen čas nameni vsaj 200.000 EUR, a je 

bil žal tak predlog zavrnjen in oblikovan ta, ki je zdaj rezultiral v razpis« (Židanik 2017). V 

pogovoru nam je Tanja Gregorčič zaupala, da sta se na razpis prijavili le 2 podjetji. To pripisuje 

dejstvu, da je v občini premalo ustreznih delovnih mest, ki bi se skladala z izobrazbo mladih, 

in delodajalcev, ki bi si sploh želeli zaposliti mlade ljudi. Očitno problem ni samo v stroških, 

ki ga mlad kader prinese, saj je občina ponujala sredstva za kritje teh stroškov (5.000 EUR na 

podjetje). Zaposlovanje samo po sebi ni takšen problem, kot so problematične stanovanjske 

stiske mladih in občinska komunalna infrastruktura, ponudba zemljišč, ki bi omogočala vstop 

novih potencialnih delodajalcev, in posledično nova ustrezna delovna mesta (Tatjana 

Gregorčič, v pogovoru z avtorico, september 2017).  

 

V okviru mestnega sveta deluje tudi Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in 

usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica. Stopili smo v kontakt s članom Matijo Klinkonom, 

da nam predstavi delo komisije in svoj pogled na področje zaposlovanja mladih v občini. 

»Komisija izpelje naslednje razpise in podeli nepovratna sredstva: Javni razpis za promocijo, 

Javni razpis za začetne investicije, Javni razpis za zagon novih podjetij in Javni razpis za 

inovacije« (Klinkon 2017). O delovanju mestnega sveta pa meni: »Mestni svet bi lahko bolj 

spodbujal zaposlovanje mladih s sofinanciranjem pripravništev v podjetjih, ki so v solastništvu 

MONG. S pripravništvom bi se mladi, če s tem mislimo na študente, lahko kaj naučili in dobili 

delovne izkušnje, ki jim danes primanjkujejo« (Klinkon 2017). Primer pozitivne prakse z 

izvajanjem javnopolitičnih mehanizmov vzora in zgledov bomo predstavili pri občini 

Ajdovščina. 

 

Mestna občina Nova Gorica ukrepe na področju zaposlovanja in programov finančnih spodbud 

namenja vsem občanom, koristijo pa jih tudi mladi. »V skladu s sprejetim Odlokom o 

spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 

MONG v obdobju finančne perspektive 2014–2020 občina dodeljuje; spodbude za prvo 

zaposlitev brezposelnih oseb, subvencije za zaposlitev preko javnih del, subvencije za zagon 
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novih inovativnih podjetij s sedežem v Primorskem tehnološkem parku in subvencije za začetne 

investicije in projekte inovacij« (Marinka Saksida v pogovoru z avtorico 2017). Vidimo torej 

velik del ukrepov, namenjenih za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja, ki pa 

posledično omogočajo tudi delovna mesta za mlade, katerih po njihovem mnenju najbolj 

primanjkuje in je to tudi največja ovira pri zaposlovanju mladih (Saksida 2017). Za usklajevanje 

povpraševanja na trgu dela po kadrih in izobraženega kadra ima Mestna občina Nova Gorica 

sprejet »Programski dokument na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem, ki 

opredeljuje, katera delovna področja je treba v okolju spodbujati kot perspektivna. Program so 

sestavljali ljudje, ki to področje poznajo, in po vseh razgovorih in razpravah se je izkazalo, da 

je v občini treba spodbujati naravoslovje, skrb za bolne in starejše občane, turizem in kulturno 

dediščino in naravo« (Saksida 2017). Je pa programski dokument namenjen za dolgoročno 

reševanje zaposlovanja mladih. »Podjetja ne vidijo potrebe, da bi se mladi šolali v Novi Gorici, 

temveč da se ustvari okolje, v katerem bi se mladi radi zaposlili in vrnili« (Saksida 2017). 

 

Na mestni upravi občine Nova Gorica prepoznavajo dve ravni izvajanja javne politike: 

horizontalno raven, pri kateri se z urejanjem drugih področij (stanovanjska politika, 

zaposlovanje) skuša vplivati tudi na področje zaposlovanja mladih in jim omogočiti lažjo 

integracijo v družbo; in vertikalno raven, pri kateri se ureja neposredno področje mladih, 

spodbuja njihovo vključevanje v mladinsko delo in pogoje za mladinsko delo, ki je v pomoč pri 

oblikovanju ciljev in ukrepov za mladinsko politiko. V tem kontekstu je treba omeniti mladinski 

center, ki povezuje mlade in občino, v namen bolj celovitega urejanja področja pa pripravlja v 

sodelovanju z mladimi tudi strategijo za mlade (Marinka Saksida v pogovoru z avtorico, 2017). 

Mestna uprava ima kot posamezni oddelki vpliv na odločanje s predlogi. »Gradiva, ki se 

posredujejo mestnemu svetu, je pripravljal župan oz. službe, ki smo zadolžene za področja. 

Predlog je naš, usklajen s terenom. V primeru strategije za mlade so bili vprašalniki, posveti, 

okrogle mize, javno zbiranje predlogov« (Saksida 2017). 

 

V kontaktu s Kladis Kravos iz Območne službe Nova Gorica ZRSZ smo pridobili naslednje 

podatke o vključenosti mladih v ukrepe za mlade: »V obdobju I–VIII 2017 je bilo v različne 

programe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 233 mladih, starih do 29 let, ki so bili 

prijavljeni v evidenci brezposelnih na OS Nova Gorica« (Kladis Kravos, e-mail avtorici, 

september 2017). Mlade, vključene v posamezne programe, predstavljamo v Tabeli 6.5.  
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Tabela 6.5 Število vključenih v ukrepe za mlade leta 20171 

UKREP ŠTEVILO 

VKLJUČENIH 

NPK-potrjevanje 1 

Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja za 

mlade 

27 

Lokalni programi neformalnega izobraževanja in 

usposabljanja 

9 

Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne 

programe 

16 

PUMO Projektno učenje mlajših odraslih 42 

Delovni preizkus 21 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2016/2017 55 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 27 

Javna dela 29 

Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 3 

Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve 1 

Spodbujanje ženskega podjetništva 2 

SKUPAJ 233 

Vir: Podatki, pridobljeni v elektronski komunikaciji s Kladis Kravos, Svetovalko generalnega 

direktorja ZRSZ, septembra 2017. 

 

                                                 
1 Podatki veljajo za celotno Območno službo Nova Gorica. 
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Zavod se prepoznava kot glavnega akterja pri zaposlovanju mladih v občini (Kravos 2017). V 

intervjuju Kladis Kravos z Zavoda za zaposlovanje navaja: »Z doseženimi rezultati 

zaposlovanja mladih v zadnjih letih smo zadovoljni, saj se je število zaposlitev mladih povečalo 

in posledično tudi brezposelnost mladih znižala« (Kravos 2017). 

 

Sistem javnih del, ki ga izvaja ZRSZ, spodbujajo tudi na občini kot sofinancerji. »Vključijo se 

lahko določene skupine brezposelnosti –ranljive skupine. Tudi občina zaposluje preko javnih 

del. Zaposlovanje mladih podpiramo na različne načine« (Saksida 2017).  

 

6.3.1.1  Ureditev zaposlovanja mladih v Mestni občini Nova Gorica 

 

V Mestni občini Nova Gorica strategija za mlade še ni dostopna javnosti, kar daje občutek, da 

v okolju ni gonilne sile, ki bi usmerjala organizacije k skupnim ciljem manjšanja brezposelnosti 

mladih. Tudi v pogovoru z akterji na področju zaposlovanja mladih smo opazili nepovezanost 

ukrepov različnih institucij – torej niso seznanjeni z delom ostalih institucij v občini. V primeru 

strategije se določijo tudi glavni akterji, ki se ukvarjajo z različnimi področji mladinskih 

tematik. Leta 2016 je bil začet projekt za Strategijo za mlade v Novi Gorici, ki še čaka na 

sprejetje. Med drugim je na področju zaposlovanja dejavna nevladna organizacija Mladi Forum 

Vrtnica, ki navaja takšne podatke glede strategije zaposlovanja mladih v Novi Gorici: 

»Strategija je bolj kot ne pripravljena, je pa v preverjanju v oddelkih občine. Predvidoma naj bi 

bil čistopis pripravljen do oktobra, da bi ga lahko obravnavale komisije in odbori mestnega 

sveta, potem pa bi šel v sprejemanje na novembrsko ali decembrsko sejo« (Židanik 2017). To 

pomeni, da premiki v smeri k celoviti strategiji, ki bi urejala področje mladih, definitivno so, 

kar pomeni velik napredek. Izpostavili pa bi radi časovno razliko v sprejetju strategije, ki je bila 

v Ajdovščini sprejeta že leta 2012, v Novi Gorici pa naj bi bila šele konec leta 2017. Kot 

prikazano v analizi od spodaj navzgor v naslednjem poglavju, so razlogi za to tudi v 

pomanjkanju civilnodružbenih igralcev na področju zaposlovanja mladih v Novi Gorici. S 

sprejetjem strategije pričakujemo, da se bodo naloge na področju tematik mladine striktno 

podelile različnim institucijam v občini in bodo tako hitreje vidni tudi rezultati ukrepov. 

 

6.4 Občina Ajdovščina 
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Kot v novogoriški občini je tudi na območju Ajdovščine Občina Ajdovščina eden ključnih 

državnih igralcev na področju zaposlovanja mladih. Deluje kot oblikovalec javnih politik. V 

kontakt smo stopili z Gordano Krkoč, višjo svetovalko za družbene in kadrovske zadeve. O 

svojem delu (na nivoju organizacije) na področju zaposlovanja mladih: »Kot organizacija lahko 

mladim omogočimo obvezno prakso, počitniško delo in s tem možnost pridobivanja zelo 

potrebnih izkušenj. Z zaposlovanjem smo kot javni sektor omejeni. Sprejemamo pa strategijo 

za mlade v sodelovanju z mladinskim svetom.« Prav strategija za mlade pa je eden ključnih 

elementov in korakov k izboljšanju položaja mladih v občini. Ustvarjena je na podlagi Zakona 

o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki v 27. členu navaja: 

 

(1) Samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z 

lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura 

prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem 

sektorju. 

(2) Samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, 

tako da: 

- sprejme lokalni program za mladino, 

- ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, 

- finančno podpira programe v mladinskem sektorju in 

- izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. 

(3) Za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno 

uporabljajo določbe tega zakona (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 2010 

(ZJIMS), Ur. l. RS, št. 42/2010, 27. člen). 

 

To pomeni, da je občina, ki je samoupravna lokalna skupnost, lahko avtonomna pri izvajanju 

javnih politik, med drugim pa ji poda tudi predloge, na kakšen način naj to počne. Občina 

Ajdovščina priporočila konkretno izvaja, saj je sprejela Strategijo za mlade v občini Ajdovščina 

2013–2018. Predstavili bomo cilje in ukrepe, ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja mladih. 

 

Eden od ukrepov, ki ga je Občina Ajdovščina izpeljala poleti 2017, je počitniško delo. »Namen 

počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim 

omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti 

vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti« (Javni poziv – počitniško delo 2017 v 
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ajdovskem javnem sektorju 2017). Svoja vrata so dijakom in študentom odprli v Ljudski 

univerzi Ajdovščina, Lekarni Ajdovščina, Razvojni agenciji ROD, Mladinskem centru in 

Hotelu Ajdovščina, Zdravstvenem domu Ajdovščina, Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina, 

Lavričevi knjižnici Ajdovščina, otroškem vrtcu Ajdovščina, Pilonovi galeriji Ajdovščina, 

Občinski upravi občine Ajdovščina (Javni poziv – počitniško delo 2017 v ajdovskem javnem 

sektorju 2017). Ta javna politika je pomembna z vidika javnopolitičnega mehanizma, ki ga 

zasleduje. S svojim vzorom in zgledom poziva tudi druge institucije in podjetja v okolju, da ji 

sledijo in pri mladih ustvarijo željo, da ostanejo v domačem okolju. Z delom v lokalnih 

institucijah mladi čutijo povezavo z okoljem, v katerem živijo, in hkrati pridobivajo miselnost, 

da so zaželeni in tudi potrebni. Obenem s svojim delom koristi vračajo v lokalno okolje.  

 

Urad za delo Ajdovščina je izvajalec javnih politik na področju zaposlovanja mladih, sprejetih 

na nivoju Evropske unije, Slovenije in Občine Ajdovščina. Konkretne ukrepe, ki jih izvaja, v 

intervjuju navaja Kladis Kravos, in sicer: »Za večje zaposlovanje mladih se uporablja: 

individualno osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, različne delavnice za pridobivanje 

veščin iskanja zaposlitve in dvig motivacije, posredovanje na prosta delovna mesta in ukrepi 

Aktivne politike zaposlovanja (subvencije za zaposlitev, usposabljanja na delovnem mestu, 

delovni preizkus, neformalno izobraževanje in usposabljanje, javna dela, subvencioniranje 

samozaposlitev terciarno izobraženih žensk)2« (Kravos 2017). 

 

6.4.1.1 Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013–2018 

 

Strategijo je na predlog Mladinskega sveta Ajdovščina potrdil Občinski svet Občine 

Ajdovščina. Opredeljuje različna področja strateških ciljev in ukrepov. Predstavili bomo cilje 

in ukrepe na področju izobraževanja in zaposlovanja, ki so del raziskovanja diplomskega dela. 

 

 

 

                                                 
2 Velja tako za občino Ajdovščina kot tudi za mestno občino Nova Gorica – obe spadata pod Območno službo 

Nova Gorica. 
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Tabela 6.6 Cilji in ukrepi na področju izobraževanja in zaposlovanja mladih v občini 

Ajdovščina 2013–2018 

CILJ UKREP 

IZOBRAŽEVANJE 
 

Okrepitev kompetenčne 

opremljenosti mladih 

• sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih 

• zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v 

občinski upravi in javnih zavodih  

Spodbuditev formalnega 

izobraževanja mladih 

• podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene dijake in 

študente ter dijake in študente lokalno pomembnih ali 

deficitarnih poklicev 

• podeljevanje nagrad učencem, dijakom in študentom za 

izjemne dosežke  

• sofinanciranje regijske štipendijske sheme  

ZAPOSLOVANJE 
 

Spodbujanje zaposlovanja 

mladih 

• posebna obravnava mladih v vseh ukrepih občine na 

področju zaposlovanja: družbena skupina mladih med 15 

in 29 let je neposredna koristnica vsakega posameznega 

ukrepa v najmanj 25 % obsega ukrepa 

• pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri iskanju 

zaposlitve in karierne orientacije 

Razvoj podjetništva in 

podjetnosti mladih  

• vzpostavitev mladinskega podjetniškega inkubatorja 

• izvajanje izobraževalnih in svetovalnih programov za 

podjetništvo mladih 

• povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih mladih 

podjetnikov  

Vir: Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013–2018, 2012. 
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Naštete cilje in ukrepe ter doseganje le-teh spremlja in vrednoti Delovna skupina za spremljanje 

in vrednotenje Strategije za mlade in Oddelek za družbene zadeve v Odboru za družbene zadeve 

Občine Ajdovščina, ki vsako leto pripravita Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini 

Ajdovščina za prihodnje leto, v katerem natančno opredeli ukrepe in izvajalce.  

 

6.5 Primerjava med Mestno občino Nova Gorica in Občino Ajdovščina 

 

Na podlagi predstavitev posameznih javnih politik in ukrepov v dveh okoljih lahko kot 

najpomembnejšo razliko izpostavimo Strategijo za mlade v občini Ajdovščina in pomanjkanje 

le-te v mestni občini Nova Gorica. To smo v diplomskem delu poudarili že večkrat, vendar se 

njena relevantnost kaže tudi v posledično manj sprejetih ukrepih, ki urejajo zaposlovanje 

mladih v občini. Na eni strani imamo konkretne cilje, ki jih občina želi doseči in so zapisani v 

strategiji, ter ukrepe, s katerimi bo cilje dosegala – na drugi strani pa imamo občino Nova 

Gorica, ki še ni sprejela strategije in sicer sprejema nekatere ukrepe (predvsem alokacija 

sredstev in sistem javnih del), ki pa niso dovolj za sprejemanje ukrepov k doseganju ciljev, če 

ti niso zapisani. Na tem mestu bi izpostavili pomembnost postavljanja ciljev, tudi iz razloga 

merljivosti ukrepov. Pomembno je, da se javne politike zaposlovanja mladih sprejemajo z 

različnimi javnopolitičnimi mehanizmi.  

 

Opozorili bi na zgled in vzor, ki ga daje Občina Ajdovščina s ponujanjem počitniškega dela za 

mlade in pomanjkanje takšnih praks v Novi Gorici – preko javnih in transparentnih povabil 

mladim. Mladinski svet Ajdovščina je uporabil konstitucijsko javno politiko z ustanovitvijo 

Inštituta za mladinsko politiko, ki je glavni akter zaposlovanja mladih v ajdovski občini in 

usmerja in nadzoruje ter koordinira ukrepe zaposlovanja mladih v občini Ajdovščina. To daje 

velik pomen k strogi usmerjenosti k doseganju ciljev na področju zaposlovanja mladih, saj 

povezuje institucije in jih vodi k skupnemu reševanju problematike. Za izvajanje strategije je 

pomembna tudi Delovna skupina za spremljanje in vrednotenje Strategije za mlade in Oddelek 

za družbene zadeve v Odboru za družbene zadeve Občine Ajdovščina s pripravo vsakoletnega 

tako izvedbenega načrta kot tudi poročila o izvedbenem načrtu. Z razpravo o poročilu o 

izvedbenem načrtu se na dnevnem redu v Občini Ajdovščina pogosto in redno pojavlja tudi 

tematika zaposlovanja mladih, kar ji daje prioriteto in težo.  
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Menimo, da se bo s sprejetjem Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica izboljšalo tudi 

področje zaposlovanja mladih v Novi Gorici, saj bo občina s tem pokazala, da tematika je 

zaskrbljujoča in tudi, da si na področju želi izboljšanje –torej bo ozaveščala tudi o pomembnosti 

tematike. S tem bo v okolju izboljšan položaj mladih tudi na drugih področjih, saj z nižanjem 

brezposelnosti mladih omogočamo, da lažje dostopajo do stanovanj in znižujemo starost, pri 

kateri se mladi odselijo od svojih staršev. Kot oviro pri zaposlovanju mladih, ki izhaja iz 

državnega nivoja, na Občini Ajdovščina navajajo: »Največja ovira je zagotovo zakonodaja, ki 

z izjemo pripravništva zahteva določene delovne izkušnje, ki pa jih mladi nimajo in jih zato ne 

smemo zaposliti. Predstavljajo pa nam zaposlitve mladih zagotovo izziv, saj je njihov pogled 

na svet in reševanje določenih situacij precej drugačen« (Kravos 2017). Z nudenjem 

počitniškega dela v javnem sektorju se tudi te ovire pomanjkanja izkušenj loteva s pozitivno 

izkušnjo mladih v lokalnem okolju in tako tudi večanjem njihovih možnosti za zaposlitev. 

 

V Novi Gorici poteka intenzivno spodbujanje mladih podjetnikov, kar so izpostavili tudi naši 

intervjuvanci, predvsem v Primorskem tehnološkem parku, RRA, pa tudi ukrepi ZRSZ so 

namenjeni spodbujanju samozaposlovanja mladih. V Ajdovščini na tem področju deluje 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Vse te ukrepe smo iz obravnave v diplomskem delu 

izključili, saj smo se želeli osredotočiti izrecno na zaposlovanje in ne podjetništvo za mlade, ki 

bi skupaj predstavljala preobširno temo za obravnavo v diplomski nalogi.  

 

Kritika k pristopu od zgoraj navzdol trdi, da zanemarja »pomembna vprašanja o razmerjih moči 

in vpliva, potencialnih konfliktih, interesih, vrednotah itd. tako tistih javnopolitičnih igralcev, 

ki oblikujejo javne politike, kot tistih, ki jih izvajajo, pa tudi ciljnih skupin« (Lajh v Fink Hafner 

2007, 160). Kritiki poleg tega trdijo, da je v fazi oblikovanja javne politike težko predvideti 

morebitne konflikte in potrebne odločitve pri izvajanju, ki bodo sprejete v skladu s učinki in 

potrebami v fazi implementacije. Pristop od spodaj navzgor preveč podcenjuje pomen drugih 

javnopolitičnih skupin (izvajalci, javnost, ciljne skupine) (Lajh v Fink Hafner 2007). Zato bomo 

pri pristopu »od spodaj navzgor« več pozornosti posvetili tudi ostalim civilnodružbenim 

igralcem na področju zaposlovanja mladih in odnosom med njimi.  
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7 ANALIZA IMPLEMENTACIJE JAVNIH POLITIK »OD SPODAJ 

NAVZGOR« 

 

 

Pri analizi implementacije od spodaj navzgor se za razliko od prejšnjega pristopa bolj 

osredotočamo na interakcije in odnose med igralci na področju zaposlovanja mladih. Na 

podlagi dimenzij odnosov med javnopolitičnimi igralci v javnopolitičnem omrežju smo 

oblikovali vprašanja, ki nam bodo omogočila vpogled v delovanje, sodelovanje in interakcije 

med njimi. V zaključku bomo pregledali pogoje za uspešno implementacijo, predstavljene v 

prejšnjem poglavju, in jih primerjali s trenutnim stanjem v obeh obravnavanih občinah.  

 

Z intervjuji smo preverjali število igralcev, njihove vloge, funkcije odnosov med vključenimi 

igralci (posvetovanje, informiranje, koordinacija), pojav konfliktov med igralci, glavne akterje 

med igralci (realne in potencialne), dostop do odločevalcev in zadovoljivost virov za 

implementacijo javnih politik (Van Waarden 1992, 32–38). 

 

7.1.1 Mestna občina Nova Gorica 

 

V Mestni občini Nova Gorica je število akterjev na področju zaposlovanja mladih glede na 

analizo veliko. Na območju je glavni odločevalec o javnih politikah Mestna občina Nova 

Gorica, civilnodružbeni igralci pa so Mladinski center Nova Gorica (izobraževanje), Mladi 

forum Vrtnica in Razvojna agencija Nova Gorica. Na področju sprejemanja javnih politik ima 

mestna občina monopol, problem pa se pojavlja, ker so sprejete javne politike predvsem 

alokacija virov, s katerimi razpolaga občina. Treba bi bilo sprejemati več različnih javnih politik 

in vključevati več javnopolitičnih mehanizmov, ki bi spodbudili zaposlovanje mladih – velik 

korak v pravo smer pa bo sprejetje strategije za mlade konec leta.  

 

Med civilnodružbenimi igralci opažamo pomanjkanje mladinskega sveta, njegovo vlogo pa po 

zmožnostih nadomeščata Mladi forum Vrtnica, ki »v dialogu z mladimi pripravlja predloge, 

kako pristopiti k reševanju problematike zaposlovanja mladih, in jih posreduje odločevalcem 

na lokalni ravni. Ker nimamo nobene formalne vloge pri zaposlovanju mladih, je naša naloga, 

da uporabimo vsa neformalna sredstva, s katerimi lahko izvajamo pritisk na odgovorne, da to 
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področje uredijo« (Židanik 20017). Razvojna agencija Nova Gorica »poskuša čim več mladih 

vključiti v mednarodne projekte, tako preko programov za mlade (npr. Erasmus) kot tudi z 

raznimi subvencijami za deficitarne poklice, z informiranjem, kako priti do evropskih sredstev« 

(Špacapan 2017). Tudi pri civilnodružbenih igralcih torej opažamo predvsem javnopolitične 

mehanizme informiranja in prerazporejanja sredstev s subvencijami, pomanjkanje pa je zgleda 

in vzora ter konstitucijskih javnih politik.  

 

Občina pogreša samoiniciativnost mladih in njihovo željo po sooblikovanju lokalnih 

politik, ki jih zadevajo in vplivajo na njihovo življenje in razvoj. Že nekaj let se MONG 

dogovarja z mladimi o vzpostavitvi mladinskega sveta, ampak brez uspeha. Zato MONG 

prepušča odločitev o vzpostavitvi mladinskega sveta v rokah mladih. V nasprotju s 

formalno obliko participacije je v MONG precej razširjena neformalna participacija 

(javnomnenjske raziskave, ankete, okrogle mize, pobude, peticije, forumi itd.), pri kateri 

igra ključno vlogo MC NG /…/ Družbeno angažiranost in participacijo mladih v MONG 

lahko zato povezujemo z večjim sodelovanjem v organizacijah v mladinskem sektorju 

(Marinka Saksida v pogovoru z avtorico 2017). Občina je mladim ponudila tudi že 

možnost finančnih spodbud, izgleda pa, kot da se ti ne znajdejo preveč (Saksida 2017). 

 

Funkciji javnopolitičnega omrežja, ki so ju vpleteni igralci povečini izpostavili, sta 

posvetovanje in informiranje. Na oddelku za družbene dejavnosti vsako leto z društvi pripravijo 

posvete glede izboljšanja razpisov in ostalih ukrepov – tudi z namenom pridobivanja informacij 

»s terena«. Dostop do političnih odločevalcev v Mladinskemu forumu Vrtnica opisujejo kot 

neproblematičen, dostop jim je omogočen, problem pa je, da ne upoštevajo njihovih opozoril. 

Oddelek za družbene dejavnosti na tem mestu deluje kot predlagatelj ukrepov. Obenem si želijo 

več odziva na takšna srečanja. Območna služba Nova Gorica pa predloge za izboljšanje dela z 

brezposelnimi osebami posreduje na centralno službo Zavoda za zaposlovanje, kar je potem 

izhodišče za predloge MDDSZ. Pogrešajo fleksibilnost in večjo povezanost vseh vpletenih 

institucij (Židanik 2017; Kravos 2017; Špacapan 2017; Saksida 2017). 

 

Struktura javnopolitičnega omrežja zaposlovanja mladih je za vstop novih igralcev odprta na 

strani civilnodružbenih igralcev, medtem ko je na strani državnih igralcev njihovo število 

določeno z zakonodajo. V intervjuju Židanik (2017) poudari, da je možna izboljšava 

ustanovitev Komisije mestnega sveta za mladinska vprašanja. Sodelovanje v javnopolitičnem 
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omrežju za igralce ni zavezujoče, se ga pa poslužujejo zaradi obojestranskih koristi. »Zavod je 

vedno pripravljen na sodelovanje z vsemi partnerji v okolju v dobro naših strank z namenom 

povečanja zaposlitvenih možnosti« (Kravos 2017). Zavod z nevladnimi organizacijami 

sodeluje na podlagi podpisanega pisma o nameri za sodelovanje. Trenutno je glavni akter na 

področju zaposlovanja mladih, sodeluje pa tudi z drugimi deležniki (Kravos 2017). Predvsem 

pomanjkanje teh deležnikov pa je razlog za pomanjkanje ukrepov na področju zaposlovanja 

mladih. V poglavju, kjer smo preučevali implementacijo javnih politik v občini Nova Gorica 

od zgoraj navzdol, smo opazili, da je ukrepov premalo (strategija za mlade šele v pripravi, 

subvencija za nova delovna mesta in Programski dokument na področju terciarnega 

izobraževanja na Goriškem). Med pogovorom je direktorica Inštituta za mladinsko politiko 

Ajdovščina izpostavila, da je mladinski svet ena najpomembnejših spodbujevalcev ukrepov na 

področju mladine, saj je neodvisna organizacija, medtem ko mladinski centri kot javni zavodi 

nimajo dovolj »moči« za izvajanje pritiska na odločevalce (Mužica 2017). V javnopolitičnem 

omrežju zaposlovanja mladih v Novi Gorici torej manjka ključni akter, ki bi imel tudi 

nadzorovalno vlogo.  

 

Na tem mestu smo se kot na enega ključnih igralcev na področju mladine obrnili na Mladinski 

center Nova Gorica, iz katerega pa nismo dobili odgovorov na naša vprašanja, kar označujemo 

kot pomanjkljivost analize implementacije javnih politik zaposlovanja mladih v Novi Gorici.  

 

7.1.2 Občina Ajdovščina 

 

V Občini Ajdovščina je število akterjev na področju zaposlovanja mladih glede na analizo 

veliko. Ne razlikuje se veliko od števila igralcev v občini Nova Gorica. Odločevalec je Občina 

Ajdovščina, civilnodružbeni igralci pa so Razvojna agencija ROD Ajdovščina (deluje predvsem 

na področju podjetništva), Mladinski center Ajdovščina (izobraževanja za mlade), izpostaviti 

pa je treba Inštitut za mladinsko politiko, katerega ustanovitelj je Mladinski svet Ajdovščina. 

Je »neprofitni zasebni zavod, ki spodbuja razvoj lokalne mladinske politike in ponuja lokalnim 

skupnostim strokovno podporo pri sistemskem urejanju področja mladine z namenom 

ustvarjanja takih pogojev, ki mladim omogočajo učinkovitejše soočanje in reševanje težav, ki 

v zadnjih letih močno zaznamujejo njihovo življenje in razvoj, npr.: visoka stopnja 

brezposelnosti med mladimi, vse pogostejše nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, 
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finančna odvisnost mladih od staršev, občutek negotovosti in daljši časovni okvir pri 

oblikovanju lastne družine in odselitvi od doma« (Inštitut za mladinsko politiko 2017).  

 

Vpliv zakonodajne veje je velik, saj sprejema Strategijo za mlade v občini Ajdovščina v 

sodelovanju s civilnodružbenim igralcem (predlagateljem strategije) Mladinskim svetom 

Ajdovščina. Delovanje zakonodajne veje je precej blizu idealnemu, saj ne samo sprejema 

ukrepov, temveč tudi deluje kot nadzornik izvajanja sprejetih ukrepov skupaj z mladinskim 

svetom, obenem pa se med njimi (tu je vključen tudi Inštitut za mladinsko politiko) izvaja 

posvetovanje in koordinacija ter tudi informiranje. Obenem se zakonodajna veja vpleta tudi v 

implementacijo sprejetih ukrepov – tudi z namenom izboljšav ukrepov. Predvsem se bo to 

videlo po evalvaciji ukrepov (Mužica 2017). Meje za vstop novih civilnodružbenih igralcev so 

odprte. Glede vključevanja novih deležnikov v proces izvajanja javnih politik zaposlovanja 

mladih nas je v pogovoru direktorica Inštituta za mladinsko politiko opozorila: »Spodbude za 

zaposlovanje mladih organizacijam, ki se prej niso ukvarjale s tem, lahko privede do tega, da 

se ukrepi ne izvajajo dovolj kakovostno. Pustimo in spodbujajmo organizacije, ki so 

ustanovljene z namenom zaposlovanja, da se ukvarjajo s tem, in ostale, da se ukvarjajo z 

ostalim, in jim ne vsiljujmo nečesa, kar ne dovolj poznajo« (Mužica 2017). S tem se je treba 

strinjati, saj nestrokovno delo in nepoznavanje tematike in ciljne skupine kvečjemu vodi do 

potrošnje različnih sredstev brez pravega učinka. Na tem mestu ponovno poudarjamo 

pomembnost strategije, ki začrta vloge institucijam, da se ukvarjajo s tematiko in ukrepi, ki so 

jim najbolj blizu. Intenzivnost odnosov v občini Ajdovščina spodbuja »projekt Lokalno 

partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, kjer povezujemo 

potencialne delodajalce v občini in javne institucije, šole, zavod za zaposlovanje, da se res 

večkrat letno srečujejo in razpravljajo o izzivih, ki so na trgu dela za mlade, torej realnih izzivih 

in tudi potencialnih izzivih« (Mužica 2017). Gre za koordinacijo zaradi boljšega izvajanja 

ukrepov in usklajevanja med potrebami ponudbe in povpraševanja, posvetovanje o možnih 

izboljšavah in informiranju, pa tudi za izmenjavo mnenj. Inštitut ne samo organizira projektov 

za pomoč mladim pri zaposlovanju, temveč usklajuje deležnike na področju trga dela s posveti 

in koordinacijo – kot vezni člen pri reševanju problematike. Tako civilnodružbeni igralci kot 

tudi državni igralci svoje medsebojno sodelovanje označujejo kot dobro in nekonfliktno, odnosi 

med njimi niso zavezujoči, vsi akterji pa poudarjajo, da se ga poslužujejo zaradi obojestranskih 

koristi.  
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Mladinski svet, katerega pomen smo večkrat izpostavili, mladim v občini prinaša več prednosti. 

Ene so tiste, ki jih omogoča tistim, ki se v delovanje v organizaciji vključujejo: »potrebne 

izkušnje, ki jih lahko pri zaposlovanju in iskanju službe izkoristijo. Predvsem mladi dobijo 

znanje iz organizacije, sodelovanja, delovne navade, prostovoljstvo … Veščine, ki jih danes v 

šoli ne dobijo in so jim ob prehodu na trg dela tuje« (Harej 2017). Z različnimi ukrepi, ki jih 

izvaja skupaj z Občino Ajdovščina »pomagajo mladim pri prehodu iz šolskega sistema na trg 

dela. /.../ Trenutno pa teče projekt Lokalno partnerstvo, ki pomaga pri dvigovanju ravni 

zaposljivosti mladih v našem okolju. Gre za projekt, pri katerem sodelujejo gospodarstveniki, 

šolstvo, NVO-ji in druge organizacije, ki so posredno ali neposredno vključene pri procesu 

zaposlovanja mladih in se trudijo za boljšo zaposljivost med mladimi, ki je danes velik 

problem« (Harej 2017). Na projektu mladi pridobivajo izkušnje, ki so jih v predhodnih 

raziskavah potencialni delodajalci navedli kot potrebne in jih prepoznava kot pomembne tudi 

mladinski svet: »Predvsem je premalo znanj iz podjetništva, zakonodaje, splošne razgledanosti, 

iznajdljivosti, inovativnosti« (Harej 2017) – Lokalno partnerstvo pa prav s temi znanji opremlja 

mlade, vključene v projekt: »pridobijo izkušnje na področju projektnega dela, timskega dela, 

samozavesti, iskanju svojih močnih strani, korelacijo z okoljem, z drugimi itd.« (Mužica 2017). 

 

»Največje ovire in izzivi za zaposlovanje mladih so pri neusklajenosti in nesodelovanju ter 

neprilagajanju šolskega sistema in zaposlovalcev oz. trga dela. Šolski sistem ne izobrazi mladih 

tako, da so po končanem šolanju sposobni prevzeti delo, za katerega so se šolali. Mladi, ki 

pridejo iz šolskega sistema na trg dela, se morajo ob nastopu zaposlitve na novo učiti, kot da ne 

bi imeli narejene šole, premalo je prakse, premalo je sodelovanja z gospodarstvom tekom 

šolanja« (Harej 2017). Tudi drugi igralci opažajo enake ovire – pomanjkanje izkušenj mladih, 

ki bi jih lahko s prilagoditvijo šolskega sistema pridobili, in zakonodaja, ki ovira delodajalce 

pri zaposlovanju mladih brez izkušenj. Pomanjkanje izkušenj s projektom Lokalno partnerstvo 

za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela Občina Ajdovščina uspešno odpravlja 

in si obenem želi, da bi se projekt pokazal kot »dobra praksa, tako da imamo potem ves čas 

možnost fluktuacije« (Mužica 2017). 
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

Zaposlovanje mladih je eden večjih izzivov, ki jih skuša reševati tako Evropska unija kot tudi 

posamezne države članice in njihove lokalne skupnosti. Tematika je pomembna zato, ker za 

seboj povleče več ovir pri osamosvajanju mladih. Evropska unija ponuja veliko ukrepov, ki 

vsebujejo več javnopolitičnih mehanizmov, s katerimi rešuje problematiko brezposelnosti 

mladih: informiranje in ozaveščanje, zgledi in vzori, razporejanje in prerazporejanje virov, 

štipendiranje, konstitucijske javne politike, subvencioniranje novih delovnih mest in drugi. 

Kljub temu se velikokrat na lokalnem nivoju sprejemanja teh javnih politik ne občuti. Zato smo 

se v diplomskem delu posvetili vprašanju, kje se implementacija sprejetih javnih politik zalomi. 

 

S pomočjo policy analize smo preučili implementacijo javnih politik zaposlovanja mladih na 

območju Občine Ajdovščina in Mestne občine Nova Gorica. Ob preučevanju sprejetih ukrepov 

za zaposlovanje mladih smo v hipotezi predvideli, da se ukrepi, ki urejajo področje 

zaposlovanja mladih, v Občini Ajdovščina intenzivneje izvajajo kot v Mestni občini Nova 

Gorica. Sklenemo lahko, da se v Občini Ajdovščina izbrane organizacije intenzivneje ukvarjajo 

z zaposlovanjem mladih, kar pomeni, da se tudi sami ukrepi izvajajo intenzivneje. S tem 

hipotezo potrjujemo. Sicer tudi v Mestni občini Nova Gorica na področju mladih deluje veliko 

organizacij, vendar ne dovolj usklajeno in se ne ukvarjajo izključno z zaposlovanjem mladih. 

Gre za ukrepe na področju zaposlovanja, ki zajemajo tudi mlade, ne pa izključno mlade. Z 

vidika pomanjkanja mladinskega sveta v Novi Gorici se opaža pomanjkanje celostne strategije 

za mlade, ki bi določala vloge institucijam, ki se s problematiko ukvarjajo. Strategija v Občini 

Ajdovščina je ključnega pomena, saj na podlagi le-te vsako leto poteka priprava izvedbenega 

načrta in poročila o izvedbenem načrtu, ki je osnova za izboljševanje ukrepov na področju 

zaposlovanja mladih glede na pretekle izkušnje. Obenem strategija konkretno začrta in predpiše 

vlogo različnih institucij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, in usklajuje njihovo 

delovanje z razporejanjem področij, s katerimi se ukvarjajo. S tem se odpravi prelaganje 

odgovornosti med institucijami in vzpostavi razmerje, v katerem so vsi akterji seznanjeni z 

delom in nalogami nekega drugega akterja. Občina Ajdovščina izpolnjuje dva od pogojev za 

uspešno implementacijo, ki sta pri novogoriški občini bolj vprašljiva, se pa bosta zagotovo 

izboljšala ob uvedbi strategije. Dva pogoja, ki sta v Ajdovščini izpolnjena in ji omogočajo 
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boljšo implementacijo javnih politik zaposlovanja mladih sta razumevanje in soglasje glede 

ciljev in jasno določene naloge, ki se izvajajo v natančnem zaporedju. 

 

Druga ovira, ki jo opažamo v Novi Gorici, je pomanjkanje raznolikosti javnopolitičnih 

mehanizmov, s katerimi občina in ostale institucije urejajo zaposlovanje mladih. Povečini gre 

za pridobivanje neformalnih znanj v mladinskem centru in drugih civilnodružbenih 

organizacijah ali prerazporejanje sredstev iz mestnega proračuna in subvencije Zavoda RS za 

zaposlovanje. Na drugi strani se Občina Ajdovščina poslužuje tako subvencij kot tudi zgleda in 

vzora z zaposlovanjem mladih v javnem sektorju občine (počitniško delo), konstitucijskimi 

javnimi politikami (ustanovitev Inštituta za mladinsko politiko), intenzivno informiranje in 

ozaveščanje. Prav ustanovitev Inštituta za mladinsko politiko je eden ključnih prednosti 

ajdovske občine, saj zagotavlja učinkovito komunikacijo in koordinacijo. V projekt Lokalno 

partnerstvo za povečevanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela (ki deluje pod okriljem 

Inštituta) se sicer vključujejo tudi mladi iz goriške občine, a se izvaja v ajdovski občini.  

 

Na tem mestu bi izpostavili oviro pri zaposlovanju mladih, ki se pojavlja v goriški občini in so 

jo omenili tudi naši intervjuvanci (v manjši meri se pojavlja tudi v občini Ajdovščina). 

Apatičnost in pasivnost mladih, ki pričakujejo, da jim bodo delovna mesta »postrežena na 

pladnju«. Mladi bi morali veliko več sami vlagati v večanje svojih kompetenc in prilagajanje 

povpraševanja na trgu dela. Zagotovo se pri zaposlovanju mladih opažajo ovire pri 

pomanjkanju izkušenj, vendar se moramo tudi mladi sami zavedati, kot so omenili nekateri 

intervjuvanci, da je treba vlagati vase in ponuditi delodajalcu neko dodano vrednost. 

Pomanjkanju izkušenj navkljub so delodajalci pripravljeni zaposliti mlade ljudi, morajo pa biti 

pripravljeni na trdo delo, biti fleksibilni in prilagodljivi ter se zavedati, da nihče »ne začne na 

vrhu«. Z lokalnimi projekti, kot je partnerstvo v Ajdovščini, se izboljšujejo kompetence 

izkušenosti, treba pa je pridobivati tudi druge kompetence, ki jih študij ne ponuja. Nekritičnost 

do političnih odločevalcev in njihovih ukrepov se kaže v »tarnanju« mladih, da služb ni, v 

resnici pa se ne dovolj potrudijo, da bi se vključili v mladinske organizacije in poskušali na 

situacijo vplivati z različnimi javnimi politikami informiranja, izobraževanja in celo pritiska na 

odločevalce. Z večjo mladinsko participacijo in predlogi za izboljšave bi se tudi njihovo stanje 

na trgu dela lahko krepko izboljšalo. Kritika se nanaša tudi na nevključevanje mladih v ukrepe 

zaposlovanja, ki so jim ponujeni. 
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Opažamo tudi razliko med mnenji glede količine virov. V Ajdovščini večina intervjuvancev 

količino virov prepoznava kot zadostno, medtem ko v Novi Gorici deležniki bolj pogosto 

opozarjajo na pomanjkanje virov – pa ne samo finančno, temveč tudi kadrovsko podhranjenost. 

Edino pomanjkanje, ki ga opažajo v Ajdovščini, je pomanjkanje delovnih mest. Na tem mestu 

je potrebno izboljšanje okolja za privabljanje vlagateljev, ki bi nato omogočili še večjo ponudbo 

ustreznih delovnih mest za delovno silo. S tem bi bila zagotovljena še dva pogoja za uspešno 

implementacijo javne politike: čas in zadostni viri za implementacijo javne politike in pravšnja 

in zadostna kombinacija virov.  

 

V diplomski nalogi smo s pomočjo policy analize ugotovili, da se v Ajdovščini reševanja 

problematike zaposlovanja mladih javnopolitični igralci lotevajo sicer bolj intenzivno, vendar 

na podlagi pozitivnih praks iz omenjene občine tudi Nova Gorica pričenja s sistematičnim 

urejanjem področja. Menimo, da se bo s strategijo za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

položaj mladih na trgu dela izboljšal predvsem zaradi stremenja vseh vključenih institucij k 

istemu cilju in bolj konkretnih usmeritev k mladim in ne populaciji kot celoti. Skupaj s 

povečanjem participacije mladih v občini je problematika brezposelnosti mladih popolnoma 

rešljiva.  

 

Kot možno nadaljevanje raziskovanja področja zaposlovanja mladih vidimo potencial v 

raziskovanju enega od področij zaposlovanja mladih – podjetništvo in samozaposlovanje, ki bo 

igralo ključno vlogo tudi na področju kreiranja novih delovnih mest in posledično izboljševalo 

stanje ponudbe delovnih mest za izobražene mlade. Možna izboljšava diplomske naloge je še 

pogled Mladinskega centra Nova Gorica na položaj mladih na trgu dela, ki pa ga žal nismo 

pridobili. Diplomska naloga ni namenjena kot kritika stanju na področju ukrepov zaposlovanja 

mladih, temveč kot konstruktivna primerjava in predlog za možne izboljšave v obeh občinah. 
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Priloga A: Transkript intervjuja A  

 

Intervju z Matijo Klinkonom, mestnim svetnikom in članom Komisije za povečevanje 

podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja 

 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih v 

občini? 

Če vprašaš mene kot delodajalca, ti lahko povem, da je vse več mladih, ki nima nič oz. zelo 

malo delovnih izkušenj in ni pripravljena začeti delati in se naučiti kaj novega. Tisti, ki so 

pripravljeni oz. imajo delovne izkušnje, pa dobijo delo. 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot mestni svetnik) pri zaposlovanju mladih v občini? 

Mestni svet bi lahko bolj spodbujal zaposlovanje mladih s sofinanciranjem pripravništev v 

podjetjih, ki so v solastništvu MONG. S pripravništvom bi se mladi, če s tem mislimo na 

študente, lahko kaj naučili in dobili delovne izkušnje, ki danes primanjkujejo. 

3. Ali se kdo v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Z zaposlovanjem mladih se ukvarjam sam, do danes nas je v podjetju zaposlenih 14 ljudi, od 

tega je 9 zaposlenih delalo pri nas prej kot študenti, ki so prišli na poletno delo ali prakso in so 

dobili znanje in delovne izkušnje in so sedaj zaposleni. 

4. Kako bi ocenili naravnanost mestnega sveta glede tematike zaposlovanja mladih? 

Mestni Svet je načeloma naravnan k zaposlovanju mladih, ampak dostikrat brez pravega cilja 

in načrta. Imamo pa v MONG Primorski tehnološki park, ki pomaga z raznimi programi mladim 

do uresničitve svoje ideje ali jih malo usmeri ... 

5. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Nova Gorica ni velika občina in mislim, da Agencija M-Servis dobro opravlja njihovo delo, če 

je bilo to vprašanje. Pogrešam pa večjo vpletenost ZZZS-ja pri tem. 

6. S katerimi ukrepi konkretno rešujete problematiko zaposlovanja mladih? 

Ne razumem dobro vprašanja, ali je namenjeno meni kot svetniku ali delodajalcu. Če je meni 

kot svetniku lahko povem, da MONG sofinancira program POPRI, Primorski tehnološki park, 



 

 

kjer je večina mladih, ki si sami ustanovijo podjetje in imajo na voljo celo razpise MONG-a za 

svojo idejo. Primorski tehnološki park ima tudi razne programe izobraževanja, kot je npr. 

StartUp Weekend. 

7. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih? 

Po zgoraj naštetem mi res malo zmanjka idej, kaj bi lahko še naredili. 

8. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih v občini, kdo pa bi po 

vašem mnenju moral biti? 

Kot podjetje, ki se nahaja v občini Nova Gorica, je po mojem na prvem mestu HIT. 

9. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Moja ocena je zelo dobra, govorim iz lastnih izkušenj. 

10. Ali imate prost dostop do odločanja o javnih politikah s svojimi predlogi? 

Mislim, da ga imam. 

11. Ali se po vašem mnenju politični odločevalci dovolj posvečajo tudi izvajanju in 

implementaciji javnih politik in ukrepov, ki jih sprejemajo/uzakonjajo, ali sta ti dve 

fazi popolnoma ločeni? (govorimo o občinskem nivoju) 

Mislim, da sta na občinskem nivoju ti dve fazi popolnoma ločeni. 

12. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih, zadovoljivi (finančni, materialni, 

kadrovski)? 

Mislim, da vseh malo primanjkuje. 

13. Ali mi lahko, prosim, na kratko opišete delo Komisije za podjetništvo, zaposlovanje 

in usposabljanje? Kakšne so naloge, pristojnosti? 

Komisija izpelje naslednje razpise in podeli nepovratna sredstva: Javni razpis za promocijo, 

Javni razpis za začetne investicije, Javni razpis za zagon novih podjetij in Javni razpis za 

inovacije. 

 

 

 



 

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta A 

 

 IZJAVE OSEBE A POJMI KATEGORIJE TEMA 

1A 

»...kot delodajalca ti 

lahko povem, da je vse 

več mladih, ki nima nič 

oz. zelo malo delovnih 

izkušenj in ni 

pripravljena začeti 

delati in se naučiti kaj 

novega.«  

»Tisti, ki so pripravljeni 

oz. imajo delovne 

izkušnje, pa dobijo 

delo.« 

  

Nič delovnih 

izkušenj 

 

Niso pripravljeni 

delati 
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se učiti 

 

Tisti, ki se učijo, 

imajo delo 
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mladih 
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mladih 
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sofinanciranjem 
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Mnenje o 
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organizacije pri 
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Vloga pri 
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3A 

»...se ukvarjam sam,« 

»...do danes nas je v 

podjetju zaposlenih 14 

ljudi, od tega je 9 

zaposlenih delalo pri 

nas prej kot študenti, ki 

so prišli na poletno delo 

ali prakso in so dobili 

znanje in delovne 

izkušnje in so sedaj 

zaposleni.« 

 

Sam 
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Mestni svet 
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mladih 



 

 

6A 

»MONG sofinancira 

program POPRI« 

»Primorski Tehnološki 

Park /.../ StartUp 

Weekend« 

POPRI 
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Popolnoma ločeni 
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implementacije 
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»...vseh malo 
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materialnih in 
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za začetne investicije, 
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Priloga B: Transkript intervjuja B 

 

Intervju s Kladis Kravos, svetovalko generalnega direktorja 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih? 

Največje ovire pri zaposlovanju mladih so pomanjkanje delovnih izkušenj in zaključek 

izobraževanja za suficitarne poklice, ki jih trg dela ne potrebuje v tako velikem številu. Ovira 

je pri nekaterih tudi pomanjkanje motivacije za zaposlitev (tudi preveč zaščitniško domače 

okolje). 

 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot organizacija) pri zaposlovanju mladih v občini? 

Zavod RS za zaposlovanje kot ključni akter na trgu dela ima pomembno vlogo pri zaposlovanju 

na splošno, poseben poudarek pri programih zaposlovanja je namenjen tudi mladim. 

 

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Na Območni službi Nova Gorica imamo preko projekta EU zaposleno svetovalko zaposlitve za 

delo z mladimi do 29. leta, sicer pa se z zaposlovanjem mladih ukvarjajo tudi ostali zaposleni, 

ki delajo na tem področju. 

 

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Mladinski sveti, klubi študentov, karierni centri, Nefiks ... 

 

5. S katerimi ukrepi konkretno rešujete problematiko zaposlovanja mladih? 



 

 

Za večje zaposlovanje mladih se uporablja: individualno osnovno in poglobljeno karierno 

svetovanje, različne delavnice za pridobivanje veščin iskanja zaposlitve in dvig motivacije, 

posredovanje na prosta delovna mesta, ukrepi Aktivne politike zaposlovanja (subvencije za 

zaposlitev, usposabljanja na delovnem mestu, delovni preizkus, neformalno izobraževanje in 

usposabljanje, javna dela, subvencioniranje samozaposlitev terciarno izobraženih žensk). 

 

 

6. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih? 

Z doseženimi rezultati zaposlovanja mladih v zadnjih letih smo zadovoljni, saj se je število 

zaposlitev mladih povečalo in posledično tudi brezposelnost mladih znižala.  

 

7. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih v občini, kdo pa bi po 

vašem mnenju moral biti? 

Zavod za zaposlovanje ima ključno vlogo pri zaposlovanju, seveda v sodelovanju z vsemi 

deležniki na lokalnem trgu dela. 

 

8. Kakšno je vaše sodelovanje z nevladnimi organizacijami? 

Zavod je vedno pripravljen na sodelovanje z vsemi partnerji v okolju v dobro naših strank z 

namenom povečanja zaposlitvenih možnosti. 

Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Največ je informiranja. 

Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Običajno temelji na podpisanem pismu o nameri za sodelovanje. 

Ali je kdaj konfliktno? 

Ne. 

 

9. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Ni večjih težav. Delodajalci pričakujejo motiviranost in pripravljenost za delo, kar je včasih 

težava pri iskalcih zaposlitve, vendar ne izključno pri mladih. 

 

10. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.? 

Strokovne predloge za izboljšanje dela z brezposelnimi osebami posredujemo na centralno 

službo Zavoda za zaposlovanje, kar je potem izhodišče za predloge MDDSZ. 



 

 

 

11. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih, zadovoljivi (finančni, materialni, 

kadrovski)? 

Menimo, da s sedanjimi kadrovskimi in finančnimi viri lahko dosegamo zastavljene cilje, so pa 

tudi obdobja, ko je teh virov manj (vezano na EU sredstva in sprejet državni proračun). 

 

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta B 

 

 IZJAVE OSEBE B POJMI KATEGORIJE TEMA 

1B 

»…pomanjkanje delovnih 

izkušenj…« 

»… zaključek izobraževanja 

za suficitarne poklice..« 

»…pomanjkanje motivacije 

za zaposlitev…« 

 

Pomanjkanje 

delovnih 

izkušenj 

 

Zaključek 

izobraževanja za 

suficitarne 

poklice 

 

Pomanjkanje 

motivacije 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 

2B 

»…ključni akter…« 

»… zaposlovanje na 

splošno…« 

»poseben poudarek pri 

programih zaposlovanja je 

namenjen tudi mladim.« 

 

Ključni akter 

 

Zaposlovanje 

 

Poudarek 

zaposlovanja 

mladih 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 

3B 
»…preko projekta EU 

zaposleno svetovalko 

Svetovalka za 

delo z mladimi 

do 29.leta 

Kdo se ukvarja 

z 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 



 

 

zaposlitve za delo z mladimi 

do 29. leta…« 

»…tudi ostali zaposleni, ki 

delajo na tem področju.« 

 

Ostali zaposleni 

zaposlovanjem 

mladih 

4B 

»Mladinski sveti, klubi 

študentov, karierni centri, 

Nefiks« 

Mladinski sveti 

 

Klubi študentov 

 

Karierni centri 

 

Nefiks 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

5B 

»Individualno osnovno in 

poglobljeno karierno 

svetovanje, različne 

delavnice za pridobivanje 

veščin iskanja zaposlitve in 

dvig motivacije, 

posredovanje na prosta 

delovna mesta, ukrepi 

Aktivne politike 

zaposlovanja (subvencije za 

zaposlitev, usposabljanja na 

delovnem mestu, delovni 

preizkus, neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanje, javna dela, 

subvencioniranje 

samozaposlitev terciarno 

izobraženih žensk)« 

Individualno 

osnovno in 

poglobljeno 

karierno 

svetovanje 

 

Različne 

delavnice za 

pridobivanje 

veščin iskanja 

zaposlitve in 

dvig motivacije 

 

Posredovanje na 

prosta delovna 

mesta 

 

Ukrepi Aktivne 

politike 

zaposlovanja 

(subvencije za 

zaposlitev, 

Ukrepi Ukrepi 



 

 

usposabljanja na 

delovnem mestu, 

delovni 

preizkus, 

neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanje, 

javna dela, 

subvencioniranje 

samozaposlitev 

terciarno 

izobraženih 

žensk) 

6B 

»…smo zadovoljni, saj se je 

število zaposlitev mladih 

povečalo in posledično tudi 

brezposelnost mladih 

znižala.« 

Smo zadovoljni 

 

Večja 

zaposlenost 

mladih 

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

7B 

»Zavod za zaposlovanje ima 

ključno vlogo pri 

zaposlovanju, seveda v 

sodelovanju z vsemi 

deležniki na lokalnem trgu 

dela.« 

Zavod za 

zaposlovanje 

 

Drugi deležniki 

 

Sodelovanje 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

8B 

»…vedno pripravljen na 

sodelovanje z vsemi 

partnerji v okolju v dobro 

naših strank z namenom 

povečanja zaposlitvenih 

možnosti.« 

»…informiranja…« 

Sodelovanje s 

partnerji 

 

Informiranje 

 

Podpisano 

pismo o nameri 

za sodelovanje 

 

Odnos z 

nevladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

vladnimi 

organizacijami 



 

 

»…temelji na podpisanem 

pismu o nameri za 

sodelovanje.« 

»Ne.« 

Ni konfliktno 

9B 

»Ni večjih težav.« 

 

»…pričakujejo motiviranost 

in pripravljenost za delo, kar 

je včasih težava pri iskalcih 

zaposlitve, vendar ne 

izključno pri mladih.« 

Ni večjih težav 

 

Motiviranost 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 

10B 

»Strokovne predloge za 

izboljšanje dela z 

brezposelnimi osebami 

posredujemo na centralno 

službo Zavoda za 

zaposlovanje, kar je potem 

izhodišče za predloge 

MDDSZ.« 

 

Predlogi  

 

Centralna služba 

ZRSZ 

 

Predlogi MDDZ 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 

11B 

»…s sedanjimi kadrovskimi 

in finančnimi viri lahko 

dosegamo zastavljene cilje, 

so pa tudi obdobja, ko je teh 

virov manj (vezano na EU 

sredstva in sprejet državni 

proračun).« 

Spremenljiva 

sredstva 

 

Odvisno od EU 

in državnega 

proračuna 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih 

virov 

Viri 

 

  



 

 

Priloga C: Transkript intervjuja C 

 

Intervju z Rokom Židanikom, predsednikom Mladega foruma Vrtnica 

 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih? 

Pomanjkanje delovnih izkušenj pri mladih, ko iščejo prvo zaposlitev, na eni strani in 

nepripravljenost delodajalcev, da bi si vzeli več časa za uvajanje mladih v delovni proces, na 

drugi.  

2. Kje vidite svojo vlogo (kot organizacija) pri zaposlovanju mladih v občini? 

Kot največja mladinska politična organizacija na Goriškem svojo vlogo vidimo v tem, da v 

dialogu z mladimi pripravljamo predloge, kako pristopiti k reševanju problematike 

zaposlovanja mladih in jih posredujemo odločevalcem na lokalni ravni. Ker nimamo nobene 

formalne vloge pri zaposlovanju mladih, je naša naloga, da uporabimo vsa neformalna sredstva, 

s katerimi lahko izvajamo pritisk na odgovorne, da to področje uredijo. 

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Glede na to, da je za nas problematika zaposlovanja mladih tema številka ena, se več ali manj 

vsi aktivni v Mladem forumu Vrtnica ukvarjamo s to problematiko. Aktivneje se pa sicer s tem 

ukvarja podpredsednica, ker podrobneje pozna delovno-pravno zakonodajo in tudi redno sledi 

statistikam trga dela. 

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Poleg Mladega foruma Vrtnica, ki je na tem področju vseskozi zelo aktiven, opažamo še Klub 

goriških študentov (aktivni so bili pri pripravi strategije za mlade v MONG). Mladinski center 

Nova Gorica kot edini občinski javni zavod, ki se ukvarja izključno z mladimi, izvaja 

izobraževalne tečaje, podjetniške delavnice in organizira zaposlitveno areno, kjer lokalna 

podjetja mladim predstavijo možnosti zaposlovanja. Primorski tehnološki park je dejaven na 

področju ustvarjanja pogojev za pomoč start-up podjetjem, tudi tistim, ki jih ustanavljajo mladi. 

Pogrešamo predvsem vključenost ostalih političnih podmladkov in drugih mladinskih 

organizacij. Vidna je odsotnost mladinskega sveta v občini.  

5. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih? 



 

 

Kot zunanja organizacija, ki lahko le opozarja na omenjeno problematiko in pripravlja predloge 

ukrepov, že vodimo številne pobude v tej smeri. Med še neuresničenimi je javni posvet o 

zaposlovanju mladih s predstavniki odločevalcev na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

6. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih, kdo pa bi po vašem 

mnenju moral biti? 

Glavni akter je lokalno gospodarstvo, ki vsesplošno zaposluje (ne samo mlade in počasneje kot 

v drugih delih države). Po našem mnenju mora gospodarstvo tudi ostati glavni zaposlovalec, 

pri tem pa mu mora s spodbudami pomagati, poleg države, predvsem lokalna skupnost. 

7. Kakšno je vaše sodelovanje z vladnimi organizacijami?  

Vzorno. 

Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Namen je posvetovanje in informiranje. 

Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Sodelovanje ni zavezujoče, ampak se ga vseeno poslužujejo. 

Ali je kdaj konfliktno? 

Samo ko pride do nestrinjanja glede načina reševanja problematike brezposelnosti mladih. 

Kakšne so možne izboljšave? 

Ustanovitev lokalnega mladinskega sveta, ustanovitev komisije mestnega sveta za mladinska 

vprašanja in sprejetje strategije za mlade v MONG s konkretnimi rešitvami na področju 

zaposlovanja mladih. 

8. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Odnos je odvisen od vsakega delodajalca posebej. Nekateri razumejo potrebo po uvajanju 

mladih v delovni proces in vse prednosti, ki jih to prinaša in za to tudi namenijo sredstva, 

nekateri pa se raje odločajo za zaposlovanje že izkušene delovne sile. 

9. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.? 

Kot mladinska politična organizacija imamo neposreden dostop samo do štirih svetnikov 

Socialnih demokratov v Mestnem svetu MONG. Do vseh ostalih, vključno z županom, lahko 

dostopamo na enak način kot lahko vse organizacije v občini ter občanke in občani. Do zdaj 

nismo imeli nikakršnih problemov z dostopnostjo do odločevalcev. Bolj je problematično, da 

smo slišani, a nismo upoštevani. 

 



 

 

10. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih v občini, zadovoljivi (finančni, 

materialni, kadrovski)? 

Niso. Aprila 2017 je MONG objavila javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest za 

iskalce prve zaposlitve, v ta namen pa je zagotovljenih 50.000 EUR v proračunu za leto 2017. 

Predlog je v prvem branju sprejemanja proračuna MONG za leto 2017 podala svetniška skupina 

SD na predlog Mladega foruma Vrtnica. Takrat smo predlagali, da se za namen 

subvencioniranja zaposlitev mladih za nedoločen čas nameni vsaj 200.000 EUR, a je bil žal tak 

predlog zavrnjen in oblikovan ta, ki je zdaj rezultiral v razpis.  

11. Za konec, bili ste eden glavnih pobudnikov in ustvarjalcev strategije za mlade v 

občini Nova Gorica. Zanima nas, kaj se je zgodilo s strategijo?  

Strategija je bolj kot ne pripravljena, je pa v preverjanju v oddelkih občine. Predvidoma naj bi 

bil čistopis pripravljen do oktobra, da bi ga lahko obravnavale komisije in odbori mestnega 

sveta, potem pa bi šel v sprejemanje na novembrsko ali decembrsko sejo.  

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta C 

 IZJAVE OSEBE C POJMI KATEGORIJE TEMA 

1C 

»Pomanjkanje delovnih 

izkušenj pri mladih…« 

»…nepripravljenost 

delodajalcev, da bi si vzeli 

več časa za uvajanje mladih 

v delovni proces…« 

 

Pomanjkanje 

izkušenj mladih 

 

Nezadostno 

uvajanje v 

delovni proces 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 

2C 

»…da v dialogu z mladimi 

pripravljamo predloge, kako 

pristopiti k reševanju 

problematike zaposlovanja 

mladih in jih posredujemo 

odločevalcem na lokalni 

ravni…« 

»…da uporabimo vsa 

neformalna sredstva, s 

 

Dialog z 

mladimi 

 

Predlogi 

 

Posredovanje 

odločevalcem 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 



 

 

katerimi lahko izvajamo 

pritisk na odgovorne, da to 

področje uredijo.« 

3C 

»…se več ali manj vsi 

aktivni v Mladem forumu 

Vrtnica ukvarjamo s to 

problematiko.« 

»Aktivneje se pa sicer s tem 

ukvarja podpredsednica…« 

Več ali manj vsi 

aktivni 

 

Aktivneje 

podpredsednica 

Kdo se ukvarja 

z 

zaposlovanjem 

mladih 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 

4C 

»…opažamo še Klub 

goriških študentov (aktivni 

so bili pri pripravi strategije 

za mlade v MONG).« 

»Mladinski center Nova 

Gorica kot edini občinski 

javni zavod…« 

»Primorski tehnološki park 

je dejaven na področju 

ustvarjanja pogojev za 

pomoč start-up podjetjem…« 

»…odsotnost mladinskega 

sveta…« 

Klub Goriških 

študentov 

Mladinski 

center Nova 

Gorica 

Primorski 

tehnološki park 

Mladinskega 

sveta ni 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

5C 

»Med še neuresničenimi je 

javni posvet o zaposlovanju 

mladih s predstavniki 

odločevalcev na lokalnem in 

nacionalnem nivoju.« 

Javni posvet o 

zaposlovanju 

mladih  

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

6C 

»…je lokalno gospodarstvo, 

ki vsesplošno zaposluje…« 

»…pri tem pa mu mora s 

spodbudami pomagati, poleg 

države, predvsem lokalna 

skupnost.« 

Lokalno 

gospodarstvo 

 

Lokalna 

skupnost 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 



 

 

7C 

»Vzorno.« 

 

»Namen je posvetovanje in 

informiranje.« 

 

»Sodelovanje ni zavezujoče, 

ampak se ga vseeno 

poslužujejo.« 

 

»Samo ko pride do 

nestrinjanja glede načina 

reševanja problematike 

brezposelnosti mladih.« 

 

»Ustanovitev lokalnega 

mladinskega sveta…« 

 

»…ustanovitev komisije 

mestnega sveta za mladinska 

vprašanja…« 

 

»…sprejetje strategije za 

mlade v MONG s 

konkretnimi rešitvami na 

področju zaposlovanja 

mladih.« 

Vzorno 

 

Posvetovanje in 

informiranje 

 

Je prisotno 

 

Konfliktno 

glede načina 

reševanja 

problematike 

 

Ustanovitev 

lokalnega 

mladinskega 

sveta 

 

Ustanovitev 

komisije 

mestnega sveta 

za mladinska 

vprašanja 

 

Sprejetje 

strategije za 

mlade v MONG 

Odnos z 

vladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

vladnimi 

organizacijami 

8C 

»Odnos je odvisen od 

vsakega delodajalca 

posebej.« 

 

»…razumejo potrebo po 

uvajanju mladih v delovni 

proces in vse prednosti, ki jih 

Odvisen od 

delodajalca 

 

Razumejo 

potrebo po 

uvajanju mladih 

v delovni proces 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 



 

 

to prinaša in za to tudi 

namenijo sredstva…« 

 

»…nekateri pa se raje 

odločajo za zaposlovanje že 

izkušene delovne sile…« 

 

Razumejo 

prednosti 

uvajanja mladih 

v delovni proces 

 

Namenijo 

sredstva za 

uvajanje mladih 

v delovni proces 

 

Se raje odločajo 

za zaposlovanje 

že izkušene 

delovne sile 

 

9C 

»…imamo neposreden 

dostop samo do štirih 

svetnikov Socialnih 

demokratov v Mestnem 

svetu MONG.« 

 

»Do vseh ostalih, vključno z 

županom, lahko dostopamo 

na enak način, kot lahko vse 

organizacije v občini ter 

občanke in občani.« 

 

»Do zdaj nismo imeli 

nikakršnih problemov.« 

 

»…problematično, da smo 

slišani, a nismo upoštevani.« 

Neposreden 

dostop do 4 

svetnikov SD v 

MS MONG 

 

Do ostalih in 

župana 

dostopamo kot 

ostali 

 

Ni problemov 

 

Neupoštevanje 

predlogov 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 



 

 

10C 

»Niso.« 

 

»…smo predlagali, da se za 

namen subvencioniranja 

zaposlitev mladih za 

nedoločen čas nameni vsaj 

200.000 EUR, a je bil žal tak 

predlog zavrnjen in 

oblikovan ta, ki je zdaj 

rezultiral v razpis.« 

Premalo virov 

 

Predlog o večji 

količini 

finančnih virov 

zavrnjen 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih 

virov 

Viri 

11C 

»Strategija je bolj kot ne 

pripravljena, je pa v 

preverjanju v oddelkih 

občine.« 

»…čistopis pripravljen do 

oktobra, da bi ga lahko 

obravnavale komisije in 

odbori mestnega sveta, 

potem pa bi šel v 

sprejemanje na novembrsko 

ali decembrsko sejo.« 

Strategija 

pripravljena 

 

V preverjanju 

 

Čistopis do 

oktobra 

 

Obravnava 

mestnega sveta 

novembra ali 

decembra 

Stanje 

Strategije za 

mlade v MONG 

Strategija za 

mlade 

 

  



 

 

Priloga D: Transkript intervjuja D 

Intervju z Rozano Mužica, direktorico Inštituta za mladinsko politiko 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih? 

Jaz bi rekla, da so tukaj ovire in izzivi, ki se tičejo celotne Slovenije. Pri zaposlovanju mladih 

res Občina Ajdovščina veliko sama dela, kot si že sama ugotovila, predvsem za tisti prvi prehod 

iz izobraževanja na trg dela. Tisto, kar se mi zdi, da pri zaposlovanju manjka, kar tudi mi v 

Lokalnem partnerstvu ugotavljamo, so praktične izkušnje. Torej, mladi ob prihodu na trg dela 

nimajo izkušenj in zato delodajalci premislijo, ali mladega vzeti, ali ne. To so tudi sami izrekli. 

Je pa po drugi strani tudi res, da imate mladi neke prednosti na trgu dela, in sicer sigurno ste 

visoko izobražena delovna sila, seveda odvisno, katero podjetje zaposluje, kaj išče. In hkrati ste 

bolj fleksibilni, recimo prilagodljivi itd. Torej imate prednosti in slabosti. Tiste praktične 

izkušnje, bi rekla, da so res ključni izziv pri zaposlovanju mladih, upam pa, da se bo s sistemom 

vajeništva in podobnega to res počasi uredilo. 

 

2. Kje vidite svojo vlogo kot organizacija pri zaposlovanju mladih v občini? 

Res je, da Inštitut izvaja projekt Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na 

lokalnem trgu dela, kjer povezujemo potencialne delodajalce v občini in javne institucije, šole, 

zavod za zaposlovanje, da se res večkrat letno srečujejo in razpravljajo o izzivih, ki so na trgu 

dela za mlade, torej realnih izzivih in tudi potencialnih izzivih. Z namenom, da se pravočasno 

odzovejo na morebitne težave, ki so se pred leti, ko je bila kriza, tudi odražale z visoko 

brezposelnostjo predvsem oz. tudi med mladimi. To je res ta konkreten projekt, ki po drugi 

strani spodbuja tudi večanje kompetenc mladih na različnih področjih, tako da mladi gredo 

skozi trofazna usposabljanja. V prvem delu nekatera teoretična znanja pridobijo, potem pa se 

urijo in pridobijo praktična znanja in izkušnje, kar se mi zdi bistveno, v mladinskih 

organizacijah oz. nevladnih organizacijah in na koncu gredo še do potencialnih delodajalcev. 

Zakaj nevladne oz. mladinske organizacije – ker lahko pridobijo izkušnje na področju 

projektnega dela, timskega dela, samozavesti, iskanju svojih močnih strani, korelacijo z 

okoljem, z drugimi itd. In potem seveda na konkretnem delovnem mestu, potencialni 

delodajalec ga spozna, po drugi strani pa tudi zato, da se sam izuri v poklicu, ki si ga želi 

opravljati (ali ugotovi, da si ga ne želi), v vsakem primeru gre za izkušnjo. Drugače pa kot 

nevladna oz. mladinska organizacija tudi mi v tem projektu vidimo, da tukaj mladi pridobivajo 

tiste praktične izkušnje, kompetence v nekem varnem okolju. To pomeni – v mladinskih 

organizacijah pod mentorstvom konec koncev pridobivajo neka res konkretna znanja – priprava 



 

 

projekta, prijava, priprava prireditve, pisanje člankov, pridobivanje sredstev –vse tisto, kar se 

je v okviru lokalnega partnerstva izkazalo kot tisto, kar delodajalci iščejo.  

 

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih?  

Uradno 2 osebi, ki sta zaposleni na projektu, ampak seveda gre za velik projekt, zato večkrat 

staknemo glave skupaj, pomagamo s svojimi predlogi in tako se tudi s tem projektom vsi 

ukvarjamo. Uradno torej 2 osebi, neuradno pa tudi več. 

 

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, opažate pri 

svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Veliko zadnje čase – o mladih se govori kot o ranljivi skupini, ki ji je treba posvečati več 

pozornosti zato, da lažje preidejo na trg dela in konec koncev do neke avtonomije. Sigurno se 

jih več ukvarja kot pred leti – kar je v redu, včasih pa je mogoče vseh občinskih razpisov, ki jih 

država spodbuja, preveč. Dajmo se fokusirat raje na tistih nekaj organizacij, ki lahko pridobijo 

prava sredstva. Lokalno gledano je tu Zavod za zaposlovanje (tudi nacionalno), ki ima določene 

ukrepe za mlade. Potem je tu občina, ima ogromno ukrepov za mlade – njihova prisotnost je 

nujna in nenadomestljiva. Mislim, da jih je veliko, dovolj, ne še preveč. Spodbude 

organizacijam, da se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, ki se prej niso, lahko privede do tega, 

da se ukrepi ne izvajajo dovolj kakovostno. Pustimo in spodbujajmo organizacije, ki so 

ustanovljene z namenom zaposlovanja, da se ukvarjajo s tem, in ostale, da se ukvarjajo z 

ostalim, in jim ne vsiljujmo nečesa, kar ne poznajo dovolj.  

 

5. S katerimi ukrepi konkretno rešujete problematiko zaposlovanja mladih? 

Študentsko delo, odpravljanje dolgotrajne brezposelnosti – javna dela, vse občine ne plačajo 

razlike, ki jo mora zagotoviti zavod. Coworking prostor v Hiši mladih – sicer v manjši meri, 

kot se je v začetku planiralo, vendar služi svojemu namenu. 

 

6. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko izpeljali bolje pri zaposlovanju 

mladih? 

Tukaj vidim predvsem možnost nadgradnje tega projekta, ki upam, da bo primer dobre prakse, 

predvsem glede sosledja poteka projekta – in sicer dolgoročen način delovanja projekta. Zakaj 

– ker smo financirani s strani Evropskega socialnega sklada in MIŠZ, kar pomeni, da smo 

časovno res omejeni. Imamo točno opredeljeno časovnico, ampak potrebe na trgu dela so 

različne v različnih časovnih obdobjih, recimo mladinska organizacija bo lažje vzela nekoga 



 

 

pod svoje okrilje (tudi v okviru mentorstva) takrat, ko potrebuje delavce, in ima prostovoljce, 

ki so temu mlademu lahko v podporo. Enako v določenih podjetjih imajo obdobja, ko 

potrebujejo več delovne sile, kar pomeni, da bodo takrat lažje vzeli nekoga – mi pa smo pod 

časovnimi okviri. Želimo si, da bi se tak projekt prepoznal kot dobra praksa, tako da imamo 

potem ves čas možnost fluktuacije. Obenem se bodo možnosti pokazale ob evalvaciji projekta. 

 

7. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih v občini in kdo bi po 

vašem mnenju moral biti? 

Ne morem reči, da smo mi sami glavni akter pri samem zaposlovanju, tukaj menim, da so res 

pomembne sinergije – mi brez javnih zavodov, brez nevladnih organizacij, ki so te mlade 

sprejeli, res ne bi zmogli, brez spodbud lokalnih skupnosti k zaposlovanju in reševanju izzivov. 

Ja, delamo na tem, dajemo mladim tisto, kar se kaže kot pomanjkanje na trgu dela, skušamo 

biti vezni člen, tudi z Zavodom za zaposlovanje sodelujemo. Kar hočem povedati je, da je 

potrebno sodelovanje med različnimi organizacijami in ne prelaganje odgovornosti na drugega, 

in menim, da nam to v občini Ajdovščina uspeva.  

 

8. Kakšno je vaše sodelovanje z vladnimi organizacijami?  

Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Največ je posvetovanja in koordinacije, pa tudi informiranja. Ko se srečujemo, je razprava 

prosta, izmenjujejo se mnenja, izzivi, tako da se v bistvu informirajo, kaj se dogaja na trgu dela.  

Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Uradno seveda ni zavezujoče, a ko pristopi k tako velikemu projektu toliko neformalnih 

partnerjev, se zavežejo, da bodo pri tem dobro delali. Če si deležniki prisvojijo projekt kot 

svojega, bodo potem ustrezno sodelovali. 

Ali je kdaj konfliktno? 

Do konfliktov ne prihaja, do izmenjave mnenj pa ja. 

Kakšne so možne izboljšave? 

Možnosti so – pri evalvacijah bomo imeli še boljši vpogled, kje bi bilo možno napredovati. 

Moram reči, da je v Ajdovščini odnos z občino res dober.  

 

 

 

Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 



 

 

Pozitivna. Se zavedajo prednosti, ki jih imajo, izpostavljajo pa pomanjkanje izkušenj. To je 

dobro, ker nam potem povejo, kaj narediti, da mlade prilagodimo potrebam trga dela. Drugače 

pa imajo res pozitiven odnos.  

 

9. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.? 

Glede na to, da smo praktično partnerji na projektu, nimamo nobenih težav.  

 

10. Ali se po vašem mnenju politični odločevalci dovolj posvečajo tudi izvajanju in 

implementaciji javnih politik in ukrepov, ki jih sprejemajo/uzakonjajo, ali sta ti dve 

fazi popolnoma ločeni? (govorimo o občinskem nivoju) 

V Ajdovščini ja. Spodbujajo tudi nove ukrepe, tako da so vpeti v izvajanje ukrepov. Mladinski 

svet Ajdovščina je prevzel iniciativo za sodelovanje z občino za predlog ukrepov, se je pa 

zavezal tudi k spremljanju ukrepov. V nekaterih primerih res nastane prelom med sprejemanjem 

ukrepov in samo implementacijo (ne v Ajdovščini), ne smemo pa tu kriviti samo občine, ker 

ste tudi mladi sami malce krivi za to. Spremljati morate dogajanje in če vidite, da v proračunu 

za naslednje leto npr. del sredstev ni namenjen za mlade, se oglasiti in povedati županu – torej 

participacija, kaj je v redu, kaj ni. Vidimo, da je v Ajdovščini velika želja po sodelovanju z 

mladimi, tudi na Inštitutu je veliko ukrepov, se je pa zgubila participacija pri mladih, ki pomaga 

pri izboljševanju ukrepov, njihovi implementaciji, feedbacku. 

 

11. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih, v občini zadovoljivi (finančni, 

materialni, kadrovski)? 

Za to vprašanje je pristojna predvsem občina.  

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta D 

 

 IZJAVE OSEBE D POJMI KATEGORIJE TEMA 

1D 

»…ovire in izzivi, ki se 

tičejo celotne Slovenije.« 

»…Občina Ajdovščina 

veliko sama dela…« 

 

Državni 

problem 

 

Prehod na trg 

dela 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 



 

 

»…predvsem za tisti prvi 

prehod iz izobraževanja na 

trg dela…« 

»…manjka,…so praktične 

izkušnje…« 

»…imate mladi neke 

prednosti na trgu dela, in 

sicer sigurno ste visoko 

izobražena delovna sila…« 

»…hkrati ste bolj fleksibilni, 

recimo prilagodljivi itd.« 

 

Praktične 

izkušnje 

 

Visoko 

izobražena 

delovna sila 

 

Bolj fleksibilni, 

prilagodljivi 

2D 

» povezujemo potencialne 

delodajalce v občini in javne 

institucije, šole, Zavod za 

zaposlovanje, da se res 

večkrat letno srečujejo in 

razpravljajo o izzivih, ki so 

na trgu dela za mlade, torej 

realnih izzivih in tudi 

potencialnih izzivih.« 

»Z namenom, da se 

pravočasno odzovejo na 

morebitne težave…« 

»…konkreten projekt, ki po 

drugi strani spodbuja tudi 

večanje kompetenc mladih 

na različnih področjih, tako 

da mladi gredo skozi 

trofazna usposabljanja. V 

prvem delu nekatera 

teoretična znanja pridobijo, 

potem pa se urijo in 

pridobijo praktična znanja in 

 

Povezovanje 

 

Potencialni 

delodajalci, 

javne institucije, 

šole, ZRSZ 

 

Srečanja večkrat 

letno 

 

Izzivi 

 

Potencialni 

izzivi 

 

Odzivanje na 

težave 

 

Projekt 

 

Usposabljanja 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 



 

 

izkušnje, kar se mi zdi 

bistveno, v mladinskih 

organizacijah oz. nevladnih 

organizacijah in na koncu 

gredo še do potencialnih 

delodajalcev.« 

»…konkretna znanja – 

priprava projekta, prijava, 

priprava prireditve, pisanje 

člankov, pridobivanje 

sredstev – vse tisto, kar se je 

v okviru lokalnega 

partnerstva izkazalo kot tisto, 

kar delodajalci iščejo.« 

 

Teoretična 

znanja 

 

Praktična znanja 

in izkušnje 

 

Konkretna 

znanja 

 

Želje 

delodajalcev 

3D 

»Uradno 2 osebi, ki sta 

zaposleni na projektu…« 

»…staknemo glave skupaj, 

pomagamo s svojimi 

predlogi in tako se tudi s tem 

projektom vsi ukvarjamo.« 

»…neuradno pa več.« 

Uradno 2 

 

Neuradno več 

(vsi) 

Kdo se ukvarja 

z 

zaposlovanjem 

mladih 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 

4D 

»…več kot pred leti…« 

»Zavod za zaposlovanje…« 

»..občina…« 

»…veliko…« 

ZRSZ 

 

občina 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

5D 

»Študentsko delo…« 

»odpravljanje dolgoročne 

brezposelnosti – javna dela, 

vse občine ne plačajo razlike, 

ki jo mora zagotoviti zavod.« 

»Coworking prostor« 

Študentsko delo 

 

Javno delo 

 

Coworking 

prostor  

Ukrepi Ukrepi 



 

 

6D 

»…nadgradnje tega 

projekta…« 

»…primer dobre prakse…« 

»…dolgoročen način 

delovanja projekta…« 

»…se bodo možnosti 

pokazale ob evalvaciji 

projekta.« 

Nadgradnje 

projekta 

 

Dolgoročen 

projekt 

 

Možnosti ob 

evalvaciji 

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

7D 

»…sinergije pomembne – mi 

brez javnih zavodov, brez 

nevladnih organizacij, ki so 

te mlade sprejeli, res ne bi 

zmogli, brez spodbud 

lokalnih skupnosti k 

zaposlovanju in reševanju 

izzivov.« 

»…skušamo biti vezni člen, 

tudi z Zavodom za 

zaposlovanje sodelujemo.« 

»… ne prelaganje 

odgovornosti na drugega…« 

Sinergije 

 

Spodbude 

lokalne 

skupnosti 

 

Vezni člen 

 

Ne prelaganje 

odgovornosti 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

8D 

»Največ je posvetovanja in 

koordinacije, pa tudi 

informiranja.« 

»… razprava prosta, 

izmenjujejo se mnenja, 

izzivi…« 

»…informirajo, kaj se dogaja 

na trgu dela.« 

»Ni zavezujoče…« 

»…se zavežejo, da bodo pri 

tem dobro delali.« 

 

Posvetovanje 

 

Koordinacija 

 

Informiranje 

 

Razprava 

 

Mnenja 

 

Ni zavezujoče 

Odnos z 

vladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

vladnimi 

organizacijami 



 

 

»Če si deležniki prisvojijo 

projekt kot svojega, bodo 

potem ustrezno sodelovali.« 

»Do konfliktov ne prihaja, 

do izmenjave mnenj pa ja.« 

»pri evalvacijah bomo imeli 

še boljši vpogled, kje bi bilo 

možno napredovati.« 

»Moram reči, da je v 

Ajdovščini odnos z občino 

res dober.« 

 

Se zavežejo 

 

Ustrezno 

sodelovanje 

 

Izmenjava 

mnenj 

 

Nekonfliktno 

 

Evalvacija 

 

Dober odnos z 

občino 

9D 

»Pozitivna.« 

»Se zavedajo prednosti, ki 

jih imajo, izpostavljajo pa 

pomanjkanje izkušenj.« 

»… dobro, ker nam potem 

povejo, kaj narediti, da 

mlade prilagodimo potrebam 

trga.« 

Pozitivna 

 

Prednosti 

 

Pomanjkanje 

izkušenj 

 

Kaj narediti 

 

Prilagajanje 

mladih trgu dela 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 

10D 

»…smo partnerji na 

projektu, nimamo nobenih 

težav.« 

 

 

Dostop do 

odločevalcev 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 



 

 

11D 

»V Ajdovščini ja.« 

»Spodbujajo tudi nove 

ukrepe, tako da so vpeti v 

izvajanje ukrepov.«  

»MS Ajdovščina je prevzel 

iniciativo za sodelovanje z 

občino za predlog ukrepov, 

se je pa zavezal tudi k 

spremljanju ukrepov.« 

»V Občini Ajdovščina 

vidimo, da je velika želja po 

sodelovanju z mladimi, tudi 

na Inštitutu je veliko 

ukrepov, se je pa zgubila 

participacija pri mladih, ki 

pomaga pri izboljševanju 

ukrepov, njihovi 

implementaciji, feedbacku.« 

 

Ajdovščina 

 

Tudi novi 

ukrepi 

 

MS Ajdovščina 

predlaga 

 

MS Ajdovščina 

spremlja 

 

Pomanjkanje 

participacije 

mladih 

 

Politični 

odločevalci 

vpleteni v 

implementacijo 

Povezava 

procesa 

ukrepov 

12D 

»Za to vprašanje je pristojna 

predvsem občina.« 

 

»Menim, da jih je dovolj, ker 

jih je res veliko.« 

Dovolj 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih 

virov 

Viri 

 

 

 

  



 

 

Priloga E: Transkript intervjuja E 

 

Intervju z Gordano Krkoč, višjo svetovalko za družbene in kadrovske zadeve 

 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih?  

Največja ovira je zagotovo zakonodaja, ki z izjemo pripravništva zahteva določene delovne 

izkušnje, ki pa jih mladi nimajo in jih zato ne smemo zaposliti. Predstavljajo pa nam zaposlitve 

mladih zagotovo izziv, saj je njihov pogled na svet in reševanje določenih situacij precej 

drugačen. 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot organizacija) pri zaposlovanju mladih v občini?  

Kot organizacija lahko mladim omogočimo obvezno prakso, počitniško delo in s tem možnost 

pridobivanja zelo potrebnih izkušenj. Z zaposlovanjem smo kot javni sektor omejeni. 

Sprejemamo pa strategijo za mlade v sodelovanju z mladinskim svetom. 

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Izključno z zaposlovanjem mladih se ne ukvarja posamezna oseba, ampak se zaposlovanje 

izvaja v okviru kadrovske službe, za katero je zadolžena ena oseba in direktorica občinske 

uprave. 

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč?  

Poleg Zavoda za zaposlovanje opažamo vsaj dve zunanji organizaciji, ki se ukvarjata z 

zaposlovanjem mladih (mladinski svet, inštitut za mladinsko politiko). 

5. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih?  

Se trudimo po najboljših močeh. 

6. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih v občini, kdo pa bi po 

vašem mnenju moral biti?  



 

 

Inštitut za mladinsko politiko je glavni akter, kar je tudi prav, bolj aktivni pa bi morali biti na 

Zavodu za zaposlovanje. Primarna naloga občine zagotovo ni zaposlovanje občanov. 

7. Kakšno je vaše sodelovanje z nevladnimi organizacijami? 

 Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Informiranje in koordinacija. 

 Ali je sodelovanje zavezujoče?  

Ne. 

 Ali je kdaj konfliktno?  

Ne. 

 Kakšne so možne izboljšave?  

Vključevanje več deležnikov. 

8. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb?  

Menimo, da so naši delodajalci odprti do mladih kadrov, problem pa je pomanjkanje delovnih 

mest. 

9. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.?  

Da, vedno pa obstaja še vprašanje upoštevanja predlogov. 

10. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih, zadovoljivi (finančni, materialni, 

kadrovski)? 

Ne, na trgu je pomanjkanje delovnih mest. Delovna mesta, ki so prosta, so slabo plačana in se 

zato mladi niti ne odločajo za zaposlitev, saj gledajo na zaposlitev samo skozi finančno 

prednost. Pozabljajo na socialni vidik, povezovanje, iskanje stika z drugimi delodajalci, osebno 

napredovanje ... 

 



 

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta E 

 IZJAVE OSEBE E POJMI KATEGORIJE TEMA 

1E 

»…je zagotovo zakonodaja, 

ki z izjemo pripravništva 

zahteva določene delovne 

izkušnje, ki pa jih mladi 

nimajo in jih zato ne smemo 

zaposliti.« 

»…je njihov pogled na svet in 

reševanje določenih situacij 

precej drugačen.« 

 

Zakonodaja 

 

Zahteva 

določene 

izkušnje 

 

Jih ne smemo 

zaposliti 

 

Njihov pogled 

na svet in 

reševanje 

določenih 

situacij precej 

drugačen 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 

2E 

»…mladim omogočimo 

obvezno prakso, počitniško 

delo in s tem možnost 

pridobivanja zelo potrebnih 

izkušenj.« 

»Sprejemamo pa strategijo 

za mlade v sodelovanju z 

mladinskim svetom.« 

 

Omogočimo 

prakso 

 

Omogočimo 

počitniško delo 

 

Omogočimo 

pridobivanje 

izkušenj 

 

Sprejemanje 

strategije 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 



 

 

3E 

»…se ne ukvarja posamezna 

oseba, ampak se 

zaposlovanje izvaja v okviru 

kadrovske službe, za katero 

je zadolžena ena oseba in 

direktorica občinske 

uprave.« 

Kadrovska 

služba 

 

Direktorica 

občinske uprave 

Kdo se ukvarja 

z 

zaposlovanjem 

mladih 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 

4E 

»…Zavoda za 

zaposlovanje…« 

 

»…mladinski svet…« 

 

»…inštitut za mladinsko 

politiko…« 

Zavod za 

zaposlovanje 

 

Mladinski svet 

 

Inštitut za 

mladinsko 

politiko 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

5E 
»Se trudimo po najboljših 

močeh.« 
/  

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

6E 

»Inštitut za mladinsko 

politiko…« 

»…bolj aktivni pa bi morali 

biti na Zavodu za 

zaposlovanje.« 

Inštitut za 

mladinsko 

politiko je in 

mora biti 

 

Premalo aktiven 

ZRSZ 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

7E 

»Informiranje in 

koordinacija.« 

 

»Ne.« 

 

»Ne.« 

 

Namen je 

informiranje in 

koordinacija 

 

Ni zavezujoče 

 

Ni konfliktno 

 

Odnos z 

nevladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

nevladnimi 

organizacijami 



 

 

»Vključevanje več 

deležnikov.« 

Vključevanje 

več deležnikov 

 

8E 

»…so odprti do mladih 

kadrov…« 

 

»problem je pomanjkanje 

delovnih mest.« 

Odprti do 

mladih kadrov 

 

Pomanjkanje 

delovnih mest 

 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 

9E 

»Da.« 

»…obstaja še vprašanje 

upoštevanja predlogov.« 

Prost dostop do 

odločevalcev 

 

Vprašanje 

upoštevanja 

predlogov 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 

10E 

»Ne, na trgu je pomanjkanje 

delovnih mest.« 

 

»Delovna mesta, ki so prosta, 

so slabo plačana…« 

Pomanjkanje 

delovnih mest 

 

Prosta delovna 

mesta slabo 

plačana 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih 

virov 

Viri 

 

  



 

 

Priloga F: Transkript intervjuja F 

 

Intervju s Heleno Harej, predsednico Mladinskega sveta Ajdovščina 

 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih? 

Največje ovire in izzivi za zaposlovanje mladih so pri neusklajenosti in nesodelovanju ter 

neprilagajanju šolskega sistema in zaposlovalcev oz. trga dela. Šolski sistem ne izobrazi mladih 

tako, da so po končanem šolanju sposobni prevzeti delo, za katerega so se šolali. 

Mladi, ki pridejo iz šolskega sistema na trg dela, se morajo ob nastopu zaposlitve na novo učiti, 

kot da ne bi imeli narejene šole, premalo je prakse, premalo je sodelovanja z gospodarstvom 

tekom šolanja. Mladi pridejo iz izobraževalnega sistema, ne samo brez izkušenj, ampak brez 

znanja, ki ga dejansko potrebuje stroka oz. ki ga zahteva delovno mesto, na katerem nastopijo, 

četudi je iz njihove stroke, to, za kar so se šolali. Šolski sistem je tog in neprilagodljiv. Mladi 

se na trgu dela ne znajdejo, ker nimajo primernih znanj. 

Predvsem je premalo znanj iz podjetništva, zakonodaje, splošne razgledanosti, iznajdljivost, 

inovativnosti …  

Problem je tudi, ker mladi, predvsem tisti z univerzitetno izobrazbo, niso več pripravljeni delati, 

se jim ne da delati, niso navajeni sploh delati, so neprilagodljivi, poznajo samo svoje pravice in 

nobenih dolžnosti, so razvajeni in nevzgojeni. Takoj zahtevajo visoko plačo, podjetju pa ne 

prinašajo nobene dodane vrednosti, ker nimajo primernega znanja. 

 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot organizacija) pri zaposlovanju mladih v občini? 

Organizacije, kot je naša, dajejo mladim potrebne izkušnje, ki jih lahko pri zaposlovanju in 

iskanju službe izkoristijo. Predvsem mladi dobijo znanje iz organizacije, sodelovanja, delovne 

navade, prostovoljstvo … Veščine, ki jih danes v šoli ne dobijo in so jim ob prehodu na trg dela 

tuje. Glavni namen Mladinskega sveta Ajdovščina je vzpostavitev in razvoj lokalnih mladinskih 

politik, med katere spada tudi področje zaposlovanja mladih, na katerem smo v Ajdovščini 

naredili veliko. Skupaj z Občino Ajdovščina smo uvedli kar nekaj ukrepov, ki pomagajo 

mladim pri prehodu iz šolskega sistema na trg dela. Več o samih ukrepih si lahko preberete v 

Strategiji za mlade, ki jo ima Občina Ajdovščina sprejeto in pri izdelavi katere smo intenzivno 

sodelovali. Trenutno pa teče projekt Lokalno partnerstvo, ki pomaga pri dvigovanju ravni 



 

 

zaposljivosti mladih v našem okolju. Gre za projekt, pri katerem sodelujejo gospodarstveniki, 

šolstvo, NVO-ji in druge organizacije, ki so posredno ali neposredno vključene pri procesu 

zaposlovanja mladih in se trudijo za boljšo zaposljivost med mladimi, ki je danes velik problem. 

Dobre delovne sile primanjkuje, tudi zaradi vzrokov, ki sem jih zgoraj naštela.  

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Naša organizacija je trenutno kadrovsko zelo podhranjena, ker nimamo mladih, ki bi bili 

prostovoljno pripravljeni organizacijo razvijati in peljati naprej. Tako se z zaposlovanjem 

mladih ukvarja zgolj 2–3 ljudje v tesnem sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko, 

lokalnim partnerstvom in Občino Ajdovščina.  

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Kar nekaj organizacij in drugih družb se ukvarja z zaposlovanjem mladih in se trudijo za večjo 

zaposljivost mladih. Gospodarstveniki intenzivno iščejo dobre kadre, ki jih danes težko dobijo, 

šolstvo (OŠ in SŠ) se, vsaj tiste šole, ki imajo dobre in razgledane ravnatelje, trudi, da se kolikor 

se da prilagajajo trgu dela, potem pa je tu še en kup nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z 

zaposlovanjem mladih. Mislim, da je glede na kritično maso v naši občini dovolj zunanjih 

organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih. Veliko bolje bi bilo, če bi se tudi mladi 

sami malce bolj potrudili za svojo večjo zaposljivost, fleksibilnost, prilagodljivost … 

5. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih? 

Veliko, če bi se mladi sami več vključevali v našo organizacijo in nam podobne organizacije. 

Z večjo participacijo, glasnostjo in teženjem lokalnim in državnim oblastem, predvsem pa z 

udeležbo mladih na volitvah, za kar pa je potrebna množica, bi lahko naredili marsikaj.  

6. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih, kdo pa bi po vašem 

mnenju moral biti? 

Ne vem točno, kaj je mišljeno pri tem vprašanju. Menim pa, da je glavni akter denar – kapital, 

morala bi pa biti celotna družba, vsem bi moralo biti mar, kje se bodo mladi zaposlili, ali bodo 

ostali v naši državi ali bodo odšli v tujino, kar se z dobrimi kadri dogaja. 

7. Kakšno je vaše sodelovanje z vladnimi organizacijami? 



 

 

Z vladnimi organizacijami sodelujemo predvsem preko Mladinskega sveta Slovenije, ki se 

vključuje v pripravo različnih vladnih razvojnih programov, zakonov in drugih dokumentov, ki 

se tičejo mladih, vendar smo vse premalokrat slišani, ker ne vplivamo na izid volitev. 

 Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Namen odnosa je spreminjati svet in ustvarjati okolje, ki bo mladim prijaznejše. 

 Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Ne, sodelovanje ni zavezujoče, je pa koristno in nujno potrebno. 

 Ali je kdaj konfliktno? 

Seveda se mladi in vladna stran velikokrat ne strinjamo in tako pride do konfliktov. 

 Kakšne so možne izboljšave? 

Najprej vsi mladi na volitve in potem se bomo pogovarjali dalje. Tako bomo vplivali na 

izvolitev politikov in bodo ti več koristne pozornosti namenjali mladim. 

8. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Bila sem že v vlogi delodajalca in delojemalca in ugotavljam, da je velikokrat slabši odnos 

mladih do delodajalcev in dela kot odnos delodajalcev do mladih. 

9. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.? 

Seveda, ali nas upoštevajo ali ne, je pa druga pesem. To so dolgotrajni procesi, ki trajajo toliko 

časa, da ko se jih lotiš, si mlad, in ko dosežeš prvi mali rezultat, nisi niti približno več mlad, 

tako da dejansko delaš za svoje potomce in tako veliko mladih na tej poti obupa. 

10. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih v občini, zadovoljivi (finančni, 

materialni, kadrovski)? 

Občina lahko posredno veliko naredi za zaposlovanje mladih in menim, da se naša Občina 

Ajdovščina za zaposlovanje mladih precej dobro trudi, z različnimi ukrepi, ki jih izvaja, 

vključno z urejanjem poslovnih con. 

 

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta F: 



 

 

 

 IZJAVE OSEBE F POJMI KATEGORIJE TEMA 

1F 

»...neusklajenosti in 

nesodelovanju ter 

neprilagajanju šolskega 

sistema in zaposlovalcev 

oz. trga dela.« 

»Šolski sistem ne 

izobrazi 

mladih tako, da so po 

končanem šolanju 

sposobni prevzeti delo, 

za katerega so se šolali.« 

»...se morajo ob nastopu 

zaposlitve na novo 

učiti, kot ne bi imeli 

narejene šole, premalo je 

prakse, premalo je 

sodelovanja z 

gospodarstvom tekom 

šolanja.« 

»...brez znanja, ki ga 

dejansko potrebuje stroka 

oz. ki ga zahteva delovno 

mesto, na katerem 

nastopijo, četudi je iz 

njihove stroke in to, za 

kar so se šolali.« 

»Šolski sistem 

je tog in neprilagodljiv.« 

»...ne znajdejo, ker 

nimajo primernih znanj.« 

Neusklajenost, 

nesodelovanje, 

neprilagajanje 

šolskega sistema 

 

Nesposobni 

prevzeti delo, za 

katerega so 

izobraženi 

 

Učenje na novo 

 

Premalo prakse 

 

Premalo 

sodelovanja med 

gospodarstvom in 

izobraževanjem 

 

Pomanjkanje 

pravega znanja 

 

Premalo 

podjetništva, 

zakonodaje 

 

Pomanjkanje 

inovativnosti in 

iznajdljivosti 

 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 



 

 

»premalo znanj iz 

podjetništva, zakonodaje, 

splošne razgledanosti, 

iznajdljivost, 

inovativnosti,« 

»mladi, predvsem tisti z 

univerzitetno izobrazbo, 

niso več pripravljeni 

delati, se jim ne da delati, 

niso navajeni sploh 

delati, so neprilagodljivi, 

poznajo samo svoje 

pravice in nobenih 

dolžnosti, so razvajeni in 

nevzgojeni.«  

»podjetju pa ne prinašajo 

nobene dodane vrednosti, 

ker nimajo primernega 

znanja.« 

 

Nepripravljenost 

delati 

 

Lenoba, 

razvajenost, 

nevzgojenost 

 

Neprinašanje 

koristi podjetju 

2F 

»...dajejo mladim 

potrebne izkušnje, ki jih 

lahko pri zaposlovanju in 

iskanju službe 

izkoristijo.« 

»...znanje iz organizacije, 

sodelovanja, delovne 

navade, prostovoljstvo … 

Veščine, ki jih danes v 

šoli ne dobijo in so jim ob 

prehodu na trg dela tuje.« 

 

Izkušnje 

 

Znanje 

organizacije, 

sodelovanja, 

delovne navade, 

prostovoljstvo 

 

Kar ne pridobijo v 

šoli 

 

Lokalne mladinske 

politike 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 



 

 

»... vzpostavitev in razvoj 

lokalnih mladinskih 

politik, med katere spada 

tudi področje 

zaposlovanja mladih, na 

katerem smo v 

Ajdovščini naredili 

veliko.«  

»Skupaj z Občino 

Ajdovščina smo uvedli 

kar nekaj ukrepov, ki 

pomagajo mladim pri 

prehodu iz šolskega 

sistema na trg dela.« 

»...projekt Lokalno 

partnerstvo, ki pomaga 

pri dvigovanju ravni 

zaposljivosti mladih v 

našem okolju. » 

»...projekt, pri katerem 

sodelujejo 

gospodarstveniki, 

šolstvo, NVO-ji in druge 

organizacije, ki so 

posredno ali neposredno 

vključene pri procesu 

zaposlovanja mladih in se 

trudijo za boljšo 

zaposljivost med 

mladimi, ki je danes velik 

problem.« 

 

Ukrepi 

 

Lokalno 

partnerstvo 

 

Sodelovanje 

gospodarstva, 

šolstva, NVO 



 

 

3F 

»...nimamo mladih, ki bi 

bili 

prostovoljno pripravljeni 

organizacijo razvijati in 

peljati naprej.« 

»... zgolj 2–3 ljudje v 

tesnem sodelovanju z 

Inštitutom za mladinsko 

politiko, 

Lokalnim partnerstvom 

in Občino Ajdovščina.« 

 

Pomanjkanje 

kadrov 

 

2–3 ljudje 

 

Sodelovanje z 

Inštitutom za 

mladinsko politiko, 

Lokalnim 

partnerstvom in 

Občino Ajdovščina 

Kdo se ukvarja 

z zaposlovanjem 

mladih 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 

4F 

»Gospodarstveniki 

intenzivno iščejo dobre 

kadre, ki jih danes težko 

dobijo,...« 

»...šolstvo (OŠ in SŠ) se, 

vsaj tiste šole, ki imajo 

dobre in razgledane 

ravnatelje, trudi da se 

kolikor se da prilagajajo 

trgu dela,...« 

»v naši občini dovolj 

zunanjih organizacij, ki 

se ukvarjajo z 

zaposlovanjem mladih.« 

»... mladi sami malce 

bolj potrudili za svojo 

večjo zaposljivost, 

fleksibilnost, 

prilagodljivost …« 

Gospodarstveniki 

 

Šolstvo 

 

Zunanje 

organizacije 

 

Pomanjkanje 

angažiranosti 

mladih samih 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 



 

 

5F 

»Veliko, če bi se mladi 

sami več vključevali v 

našo organizacijo in nam 

podobne organizacije.« 

»Z večjo participacijo, 

glasnostjo in teženjem 

lokalnim in državnim 

oblastem, predvsem pa z 

udeležbo mladih na 

volitvah, za kar pa je 

potrebna množica, bi 

lahko naredili marsikaj.« 

Veliko 

 

Pomanjkanje kadra 

 

Večja participacija 

 

Naslavljanje oblasti 

 

Udeleževanje 

volitev 

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

6F 

»...denar – kapital, 

morala bi pa biti celotna 

družba, vsem bi moralo 

biti mar, kje se bodo 

mladi zaposlili, ali bodo 

ostali v naši državi ali 

bodo odšli v tujino, kar 

se z dobrimi kadri 

dogaja« 

 

Kapital je 

 

Morala bi biti 

družba 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

7F 

»preko Mladinskega 

sveta Slovenije, ki se 

vključuje v pripravo 

različnih vladnih 

razvojnih programov, 

zakonov in drugih 

dokumentov, 

ki se tičejo mladih, 

vendar smo vse 

premalokrat slišani, ker 

Preko Mladinskega 

sveta Slovenije 

 

Priprava vladnih 

razvojnih 

programov, 

zakonov 

 

Premalokrat slišani 

 

Odnos z 

vladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

vladnimi 

organizacijami 



 

 

ne vplivamo na izid 

volitev.« 

»Namen odnosa je 

spreminjati svet in 

ustvarjati okolje, ki bo 

mladim prijaznejše.« 

»Ne, sodelovanje ni 

zavezujoče, je pa 

koristno in nujno 

potrebno.« 

»Seveda se mladi in 

vladna stran velikokrat 

ne strinjamo in tako pride 

do konfliktov.« 

»Najprej vsi mladi na 

volitve in potem se bomo 

pogovarjali dalje. Tako 

bomo vplivali na 

izvolitev politikov in 

bodo ti več koristne 

pozornosti namenjali 

mladim.« 

 

Spreminjati svet 

 

Ustvarjati mladim 

prijaznejše okolje 

 

Sodelovanje 

koristno in nujno 

potrebno 

 

Konflikti 

 

Izboljšanje v 

participaciji 

8F 

»velikokrat slabši odnos 

mladih do delodajalcev 

in dela kot odnos 

delodajalcev do mladih.« 

Mladi slab odnos 

do delodajalcev 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 

9F 

»Seveda, ali nas 

upoštevajo ali ne, je pa 

druga pesem.« 

»...dolgotrajni procesi…« 

»...tako veliko mladih na 

tej poti obupa.« 

Dostop 

 

Neupoštevanje 

 

Dolgotrajni procesi 

 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 



 

 

Mladi obupajo 

10F 

»...naša Občina 

Ajdovščina za 

zaposlovanje mladih 

precej dobro trudi, z 

različnimi ukrepi, ki jih 

izvaja, 

vključno z urejanjem 

poslovnih con.« 

 

Občina Ajdovščina 

se trudi 

 

Ukrepi 

 

Urejanje poslovnih 

con 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih 

virov 

Viri 

 

 

Priloga G: Transkript intervjuja G 

 

Intervju z direktorjem RRA Nova Gorica, Črtomirjem Špacapanom 

 

1. Kakšni so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih v občini 

Nova Gorica? 

Največje ovire pri zaposlovanju mladih v naši občini so v tem, da se odpira zelo malo kvalitetnih 

delovnih mest, predvsem za mlade izobražence. Večina delovnih mest, ki so na razpolago, je 

za enostavna opravila, kjer mesečna plača ne preseže 700 EUR mesečno. To pa ni zanimivo za 

mlade. Zaradi tega je še vedno kar precejšnja strukturna brezposelnost, na eni strani mladi z 

izobrazbo, velikokrat tudi težje zaposljivi, na drugi strani pa neatraktivna delovna mesta. 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot organizacija) pri zaposlovanju mladih v občini? 

Naša organizacija oz. podjetje poskuša čim več mladih vključiti v mednarodne projekte, tako 

preko programov za mlade – npr. Erasmus, kot tudi z raznimi subvencijami za deficitarne 

poklice, preko programov za Mlade podjetnike (Podjetno v svet podjetništva), z informacijami, 

kako priti do evropskih sredstev. 



 

 

3. Koliko ljudi se v vaši organizaciji ukvarja izključno z zaposlovanjem mladih? 

Pri nas delajo trije zaposleni na programih za mlade. 

4. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, je kar nekaj – regijske razvojne 

agencije, ljudska univerza, MIC, tehnološki park. Lahko bi jih bilo več. 

 

 

5. Kaj bi po vašem mnenju kot organizacija lahko bolje izpeljali pri zaposlovanju 

mladih? 

Kot RRA bi lahko organizirali več delavnic za mlade, za prve zaposlitve, vendar za to ni dovolj 

denarja, ne občinskega ne državnega oz. evropskega. 

6. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri zaposlovanju mladih, kdo pa bi po vašem 

mnenju moral biti? 

Eden glavnih akterjev bi moral biti Zavod za zaposlovanje, a nima te funkcije, da bi skrbel samo 

za mlade brez dela, ampak se posveča preveč starejšim kategorijam brezposelnih. Več bi lahko 

naredile tudi občine z bolj spodbudnim okoljem za vlagatelje. Lep pozitiven primer je tukaj 

Občina Ajdovščina. 

7. Kakšno je vaše sodelovanje z vladnimi organizacijami?  

Naše sodelovanje z vlado, ministrstvi in ostalimi institucijami je dobro. Lahko bi bilo še boljše, 

če bi bili bolj fleksibilni in hitri pri objavi razpisov za pomoč mladim. Tudi z občinami dobro 

sodelujemo. 

 Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Zelo zgledno sodelujemo. Na politiko zaposlovanja vpliva več dejavnikov –gospodarska klima, 

podjetniško okolje, lokalna politika in nevladne organizacije. 



 

 

 Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Sodelovanje je prostovoljno. 

 Ali je kdaj konfliktno? 

Običajno ni konfliktno. 

 Kakšne so možne izboljšave? 

Izboljšave so možne v večji povezanosti vseh činiteljev, ki vplivajo na zaposlovanje mladih. 

8. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Odnos delodajalcev je zelo različen, nekje pozitiven, drugje bi mlade samo izkoristili kot 

ceneno delovno silo. Zelo različno, odvisno od delodajalcev. 

Na splošno pa bi ta odnos ocenil kot slab oz. strogo kapitalističen, čim manj jih plačati, saj so 

mladi in bodo že počasi napredovali do boljše plače. 

9. Ali imate prost dostop do političnih odločevalcev s svojimi predlogi ipd.? 

Dostop do odločevalcev imamo. 

10. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih v občini, zadovoljivi (finančni, 

materialni, kadrovski)? 

Virov za zaposlovanje mladih ne bo nikoli dovolj. 

Problem je tudi v usmerjanju mladih v zaposljive poklice. Sicer pa je v zadnjem času veliko 

evropskih sredstev namenjenih prav zaposlovanju mladih. 

Odprto odnosno kodiranje transkripta H: 

 IZJAVE OSEBE G POJMI KATEGORIJE TEMA 

1G 

»...se odpira zelo malo 

kvalitetnih delovnih mest, 

predvsem za mlade 

izobražence.« 

Slaba delovna 

mesta 

 

Razkol med 

izobrazbo mladih 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 



 

 

»Zaradi tega je še vedno 

kar precejšnja strukturna 

brezposelnost, na eni 

strani mladi z izobrazbo, 

velikokrat tudi težje 

zaposljivi, na drugi strani 

pa neatraktivna delovna 

mesta.« 

in ponudbo 

delovnih mest 

2G 

»...čimveč mladih 

vključiti v mednarodne 

projekte, tako preko 

programov za mlade – npr. 

Erasmus, kot tudi z 

raznimi subvencijami za 

deficitarne poklice, preko 

programov za Mlade 

podjetnike (Podjetno v 

svet podjetništva), z 

informacijami, kako priti 

do evropskih sredstev.« 

Vključevanje v 

mednarodne 

projekte 

 

Subvencije za 

deficitarne 

poklice 

 

Podjetno v svet 

podjetništva 

 

Informiranje o 

dostopu do 

sredstev 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 

3G 
»...trije zaposleni na 

programih za mlade.« 
Trije zaposleni 

Kdo se ukvarja z 

zaposlovanjem 

mladih 

Osebje, ki se 

ukvarja s 

tematiko 

4G 

»...Regijske razvojne 

agencije, ljudska 

univerza, MIC, tehnološki 

park. Lahko bi jih bilo 

več.« 

RRA 

 

Ljudska univerza 

 

MIC 

 

Tehnološki park 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Igralci na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 



 

 

5G 

»...več delavnic za mlade, 

za prve zaposlitve.« 

»...za to ni dovolj denarja, 

ne občinskega ne 

državnega oz. 

evropskega.« 

Delavnice za 

mlade 

 

Delavnice za 

prve zaposlitve 

 

Ni denarja 

Možne 

izboljšave pri 

svojem delu 

Pomanjkljivosti 

6G 

»...Zavod za zaposlovanje, 

a nima te funkcije, da bi 

skrbel samo za mlade brez 

dela, ampak se posveča 

preveč starejšim 

kategorijam 

brezposelnih.« 

»Več bi lahko naredile 

tudi občine z bolj 

spodbudnim okoljem za 

vlagatelje.« 

»Lep pozitiven primer je 

tukaj Občina 

Ajdovščina.« 

ZRSZ 

 

Dela tudi z 

ostalimi 

 

Občine premalo 

 

Spodbudno 

okolje za 

vlagatelje 

 

Občina 

Ajdovščina vzor 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

7G 

»... je dobro. 

»...fleksibilni in hitri pri 

objavi razpisov za pomoč 

mladim.« 

»... z občinami dobro 

sodelujemo.« 

Dobro 

 

Pomanjkanje 

fleksibilnosti in 

hitrosti 

 

Prostovoljno 

 

Ni konfliktno 

 

Odnos z 

vladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

vladnimi 

organizacijami 



 

 

»Sodelovanje je 

prostovoljno in običajno 

ni konfliktno.« 

»... vpliva več dejavnikov 

– gospodarska klima, 

podjetniško okolje, 

lokalna politika in 

nevladne organizacije.« 

»... večji povezanosti vseh 

činiteljev, ki vplivajo na 

zaposlovanje mladih.« 

Dejavniki: 

gospodarska 

klima, 

podjetniško 

okolje, lokalna 

politika, nevladne 

organizacije 

 

Povezanost 

činiteljev 

8G 

»...zelo različen, nekje 

pozitiven, drugje bi mlade 

samo izkoristili kot 

ceneno delovno silo.«  

»... odvisno od 

delodajalcev.« 

»... ocenil kot slab oz. 

strogo kapitalističen, čim 

manj jih plačati, saj so 

mladi in bodo že počasi 

napredovali do boljše 

plače.« 

 

Različen 

 

Pozitiven 

 

Izkoriščevalen 

 

Odvisno od 

delodajalca 

 

Slab 

 

Kapitalističen 

Ocena odnosa 

delodajalcev do 

zaposlovanja 

mladih oseb 

Odnos 

delodajalcev do 

mladih oseb 

9G »...imamo.« Je 
Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 

10G 

»... ne bo nikoli dovolj.« 

»... usmerjanju mladih v 

zaposljive poklice.  

Nikoli dovolj 

 

Usmerjanje v 

zaposljive 

poklice 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih virov 

Viri 



 

 

»... v zadnjem času veliko 

evropskih sredstev 

namenjenih prav 

zaposlovanju mladih.« 

 

 

Sredstva za 

zaposlovanje 

mladih 

 

  



 

 

Priloga H: Transkript intervjuja H 

 

Intervju z Marinko Saksida, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti  

 

1. Kakšne so po vašem mnenju največje ovire in izzivi pri zaposlovanju mladih v 

občini? 

Zagotovo to, da ni dovolj novih delovnih mest, kar je povezano z gospodarstko krizo, ki naj bi 

sicer minevala, vemo pa, da je šlo veliko podjetij v stečaj, kar pomeni izgubo delovnih mest in 

večanje brezposelnosti. Predvsem v družboslovju ni novih delovnih mest in tudi v gospodarstvu 

težko dobijo ustrezne kadre. Imamo sprejet Programski dokument na področju terciarnega 

izobraževanja na Goriškem, ki opredeljuje, katera delovna področja je treba v okolju spodbujati 

kot perspektivna. Program so sestavljali ljudje, ki to področje poznajo, in po vseh razgovorih 

in razpravah se je izkazalo, da je v občini treba spodbujati naravoslovje, skrb za bolne in starejše 

občane, turizem in kulturno dediščino in narava.  

 

2. Kje vidite svojo vlogo (kot institucija, torej mestna uprava) pri zaposlovanju mladih 

v občini? 

Sistem javnih del je program države, ki ga izvajajo na ZRSZ, je pa občina sofinancer 

programov. Vključijo se lahko določene skupine brezposelnosti – ranljive skupine. Tudi občina 

zaposluje preko javnih del. Zaposlovanje mladih podpiramo na različne načine. Programski 

dokument na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem je dolgoročna usmeritev občine.  

 

3. Koliko zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih v občini, 

opažate pri svojem delu? Se vam zdi to premalo, dovolj, preveč? 

Vsi, ki iščejo nove ljudi za zaposlitev. V okviru našega oddelka pokrivamo 20 javnih zavodov. 

Financiramo sredstva za plače zaposlenih, v razpisih pa ne sme biti starostnih omejitev. 

 

4. S katerimi ukrepi konkretno rešujete problematiko zaposlovanja mladih? 

Subvencioniranje za prvo zaposlitev. Spremljamo želje, potrebe mladih, kam se želijo vpisati, 

in jih potem usmerjamo. Strategija za mlade, ki se bo sprejela – razprava s samimi mladimi in 

razprava v mestnem svetu. Včasih smo razpisovali štipendije za nadarjene mladostnike, niso pa 

imele pogoja, da so se mladi zavezali k zaposlitvi v občini. Podjetja ne vidijo potrebe, da bi se 

mladi šolali v Novi Gorici, temveč da se ustvari okolje, v katerem bi se mladi radi zaposlili in 

vrnili.  



 

 

Res bi si želeli, da bi se oživilo mladinski svet v Novi Gorici, smo jih pozvali k temu, smo jim 

našli tudi možnosti subvencioniranja, a se nekako ne znajdejo. 

 

5. Kdo je v tem trenutku glavni akter pri izboljševanju brezposelnosti mladih v občini, 

kdo pa bi po vašem mnenju moral biti? 

Težko bi izpostavila enega. Gre za preplet različnih področij – stanovanjska politika in druge.  

 

6. Kakšno je vaše sodelovanje z nevladnimi organizacijami? 

Glavnina sodelovanja z društvi je v našem oddelku. Imamo osem razpisov za društva: sociala, 

zasvojenost, šport, tehnična kultura, kultura, šport, namenjenih je okoli 1 milijon sredstev, 

sodelujemo pa z njimi zelo različno. Trenutno imamo odprta vprašanja na področju kulture, o 

pričakovanju in naših zmožnostih ponudbe. Se ravno usklajujemo. Sodelujemo zelo dobro. Za 

vsak razpis prejemamo akte, ki opredeljujejo, kdo se lahko prijavi in ostale pogoje. Vsako leto 

se s prijavitelji sestanemo in se pomenimo, ali bi bilo treba kaj dodati ipd. 

 

 Je namen odnosa posvetovanje, informiranje, koordinacija? Česa je največ? 

Posvetovanje, ker so društva za nas zelo pomembna, saj nam prinašajo informacije s terena – 

kakšne so želje, kaj se dogaja med ljudmi, kakšne so potrebe. Tudi informiranje. Zadnja leta se 

veliko prijavljamo na državne in mednarodne razpise, pri katerih velikokrat sodelujemo z 

društvi. 

 

 Ali je sodelovanje zavezujoče? 

Zavezujoče v tistem delu, ki se nanaša na javni razpis – urejanje razmerij, sredstev ... 

Zavezujoče je tudi v smislu, da nekaterim nudimo prostore (so potrebe po več prostoru, a Nova 

Gorica, ki je mlado mesto, nima ustreznih prostorov v lasti občine, ki bi jim jih lahko nudila).  

 

 Ali je kdaj konfliktno? 

Včasih. Nič takega do sedaj, da ne bi rešili. 

 

 

 

7. Kakšne so možne izboljšave? 



 

 

Srečanja pred kakšnimi spremembami so dobrodošla, želeli bi si več odziva, predvsem v športu, 

ki je res obsežen del. Nekateri se ne udeležujejo srečanj in potem nastanejo neprimerne 

govorice, a mi se moramo držati določenih pravil in postopkov.  

 

8. Kakšna je vaša ocena odnosa delodajalcev do zaposlovanja mladih oseb? 

Težko rečem. Kar je naših zavodov, se v njihove razpise ne vtikamo. 

 

9. Ali imate prost dostop do odločanja o javnih politikah s svojimi predlogi?  

Oddelek ima vpliv. Gradiva, ki se posredujejo mestnemu svetu, je pripravljal župan oz. službe, 

ki smo zadolžene za področja. Predlog je naš, usklajen s terenom. V primeru strategije za mlade 

so bili vprašalniki, posveti, okrogle mize, javno zbiranje predlogov.  

 

10. Ali se po vašem mnenju dovolj posvečate tudi izvajanju in implementaciji javnih 

politik in ukrepov, ki jih sprejemate/uzakonjate, ali sta ti dve fazi popolnoma ločeni? 

(govorimo o občinskem nivoju) 

To je cilj. Če se dokument sprejme, se ga potem tudi izvaja. Delno sta ločeni priprava in 

izvedba. Pri javnih razpisih smo striktni do poročil (naša občina), zahtevamo poročila, račune, 

kako so bila naša sredstva porabljena. Pojavil se je že očitek, da preveč. Niso pa vse občine 

takšne.  

 

11. Ali so viri, namenjeni za zaposlovanje mladih, zadovoljivi (finančni, materialni, 

kadrovski)? 

Materialni viri so stvar vsakega delodajalca. Pri javnih delih pokrijemo vse, kar je prijavljenih, 

je pa omejeno število na Zavodu za zaposlovanje.  

 

Odprto odnosno kodiranje transkripta H: 

 IZJAVE OSEBE H POJMI KATEGORIJE TEMA 

1H 

»... ni dovolj novih 

delovnih mest, kar je 

povezano z gospodarsko 

krizo, ki naj bi sicer 

minevala, vemo pa, da je 

šlo veliko podjetij v 

Pomanjkanje 

delovnih mest 

 

Gospodarska kriza 

 

Ovire pri 

zaposlovanju 

mladih 

 

Zaposlovanje 

mladih 

 



 

 

stečaj, kar pomeni izgubo 

delovnih mest in večanje 

brezposelnosti.« 

»Predvsem v 

družboslovju ni novih 

delovnih mest in tudi v 

gospodarstvu težko 

dobijo ustrezne kadre.« 

»... Programski dokument 

na področju terciarnega 

izobraževanja na 

Goriškem, ki opredeljuje, 

katera delovna področja 

je treba v okolju 

spodbujati kot 

perspektivna.« 

 

»... je v občini treba 

spodbujati naravoslovje, 

skrb za bolne in starejše 

občane, turizem in 

kulturno dediščino in 

naravo.« 

Pomanjkanje 

ustreznih kadrov 

 

Programski 

dokument na 

področju 

terciarnega 

izobraževanja na 

Goriškem 

 

Spodbujati 

perspektivna 

delovna mesta 

 

Naravoslovje, skrb 

za bolne in starejše 

občane, turizem in 

kulturna dediščina 

in narava 

2H 

»Sistem javnih del … je 

pa občina sofinancer 

programov.« 

»...občina zaposluje preko 

javnih del.« 

»Zaposlovanje mladih 

podpiramo na različne 

načine.« 

»Programski dokument 

na področju terciarnega 

Sistem javnih del 

 

Sofinanciranje 

programov 

 

Zaposlovanje 

 

Različni načini 

 

Mnenje o 

položaju 

organizacije pri 

zaposlovanju 

mladih 

Vloga pri 

zaposlovanju 

mladih 



 

 

izobraževanja na 

Goriškem je dolgoročna 

usmeritev občine.« 

 

Programski 

dokument 

 

Dolgoročne 

usmeritve 

3H 

»Vsi, ki iščejo nove ljudi 

za zaposlitev.« 

»20 javnih zavodov … 

sredstva za plače 

zaposlenih, v razpisih pa 

ne sme biti starostnih 

omejitev.« 

Iskalci delavcev 

 

Sredstva za plače 

zaposlenim 

Organizacije v 

občini, ki 

delujejo na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Organizacije 

zaposlovanja 

mladih 

4H 

»Subvencioniranje za 

prvo zaposlitev.« 

»Spremljamo želje, 

potrebe mladih, kam se 

želijo vpisati, in jih potem 

usmerjamo.« »Strategija 

za mlade, ki se bo 

sprejela – razprava s 

samimi mladimi in 

razprava v mestnem 

svetu.« 

»... štipendije za 

nadarjene mladostnike, 

niso pa imele pogoja, da 

so se mladi zavezali k 

zaposlitvi v občini.« 

»... ustvari okolje, v 

katerem bi se mladi radi 

zaposlili in vrnili.« 

»oživilo mladinski svet v 

Novi Gorici, smo jih 

Subvencioniranje 

za prvo zaposlitev 

 

Usmerjanje mladih 

 

Strategija za mlade 

 

Razprave 

 

Štipendije 

 

Ustvariti primerno 

okolje 

 

Pomanjkanje 

mladinskega sveta 

Reševanje 

zaposlovanja 

mladih 

 

Ukrepi 



 

 

pozvali k temu, smo jim 

našli tudi možnosti 

subvencioniranja, a se 

nekako ne znajdejo.« 

5H 

»Težko bi izpostavila 

enega.« 

»... preplet različnih 

področij – stanovanjska 

politika in druge.« 

Ni glavnega 

 

Preplet več 

področij 

Akterji na 

področju 

zaposlovanja 

mladih 

Glavni akter 

6H 

»Glavnina sodelovanja z 

društvi je v našem 

oddelku. Imamo osem 

razpisov za društva – 

sociala, zasvojenost, 

šport, tehnična kultura, 

kultura, šport, namenjenih 

je okoli 1 milijon 

sredstev, sodelujemo pa z 

njimi zelo različno.« 

»... odprta vprašanja na 

področju kulture, o 

pričakovanju in naših 

zmožnostih ponudbe.« 

»... usklajujemo.« 

»... zelo dobro. Za vsak 

razpis prejemamo akte, ki 

opredeljujejo, kdo se 

lahko prijavi in ostale 

pogoje.« 

»... se s prijavitelji 

sestanemo in se 

pomenimo, ali bi bilo 

treba kaj dodati ipd.« 

Sodelovanje z 

društvi 

 

Odprta vprašanja 

 

Usklajevanje 

 

Zelo dobro 

 

Akti z pogoji 

 

Sestanki o 

izboljšavah 

 

Posvetovanje 

 

Informacije s terena 

 

Informiranje 

 

Zavezujoči razpisi 

 

Konfliktno včasih 

 

Odnos z 

nevladnimi 

organizacijami 

Sodelovanje z 

nevladnimi 

organizacijami 



 

 

»Posvetovanje, ker so 

društva za nas zelo 

pomembna, saj nam 

prinašajo informacije s 

terena – kakšne so želje, 

kaj se dogaja med ljudmi, 

kakšne so potrebe.« 

»... informiranje.« 

»Zadnja leta se veliko 

prijavljamo na državne in 

mednarodne razpise, pri 

katerih velikokrat 

sodelujemo z društvi.« 

»Zavezujoče v tistem 

delu, ki se nanaša na javni 

razpis – urejanje razmerij, 

sredstev.. /.../ tudi v 

smislu, da nekaterim 

nudimo prostore.« 

»Včasih. Nič takega do 

sedaj, da ne bi rešili.« 

»Srečanja pred kakšnimi 

spremembami so 

dobrodošla, želeli bi si 

več odziva, /.../ se ne 

udeležujejo srečanj in 

potem nastanejo 

neprimerne govorice, a 

mi se moramo držati 

določenih pravil in 

postopkov.« 

Srečanja pred 

spremembami 

 

Premalo odziva 

7H »... imamo vpliv.« 
Imamo vpliv 

 

Predlogi 

odločevalcem 

Dostop do 

odločevalcev 



 

 

»Gradiva, ki se 

posredujejo mestnemu 

svetu, je pripravljal župan 

oz. službe, ki smo 

zadolžene za področja.« 

»Predlog je naš, usklajen 

s terenom. V primeru 

strategije za mlade so bili 

vprašalniki, posveti, 

okrogle mize, javno 

zbiranje predlogov.« 

Predlagamo 

 

Usklajevanje s 

terenom 

 

Vprašalniki, 

okrogle mize, javno 

zbiranje predlogov 

8H 

»To je cilj. Če se 

dokument sprejme, se ga 

potem tudi izvaja.« 

»Delno sta ločeni 

priprava in izvedba. Pri 

javnih razpisih smo 

striktni do poročil (naša 

občina), zahtevamo 

poročila, račune, kako so 

bila naša sredstva 

porabljena.« 

»Pojavil se je že očitek, 

da preveč.« 

»Niso pa vse občine 

takšne.« 

Cilj 

 

Priprava in izvedba 

 

Striktna poročila 

 

Očitek, da preveč 

 

Ne vse občine 

Povezanost 

sprejemanja 

ukrepov in 

implementacije 

Sprejemanje 

ukrepov vs. 

implementacija 

9H 

»Materialni viri so stvar 

vsakega delodajalca.« 

»Pri javnih delih 

pokrijemo vse, kar je 

prijavljenih, je pa 

omejeno število na 

Zavodu za zaposlovanje.« 

Materialni viri stvar 

delodajalca 

 

Javna dela 

pokrijemo vse 

 

Zadovoljivost 

finančnih, 

materialnih in 

kadrovskih virov 

Viri 



 

 

Omejitve na 

zavodu 

 


