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UVOD
Večina mladih, starih od 15 do 29 let, se kar nekaj časa ukvarja s vprašanjem o svoji karieri.
Že v osnovni šoli razmišljajo kje bodo nadaljevali šolanje, na katero srednjo šolo naj gredo. Po
opravljeni maturi zopet razmišljajo kako najprej, naj gredo na študij, naj se zaposlijo. Vedno
jih spremlja eno vprašanje, kje bom delal, kaj bo moja služba. To je ključno pri ustvarjanju
njihove lastne kariere.
Kariera je eden tistih pojmov, ki ga je težko enolično opredeliti, ne bomo o njej našli le ene
razlage. Kariera se ne zgodi, potrebno jo je ustvariti, zgraditi. Tudi se ne bo zgodila iz danes
na jutri, gre za zasledovanje dolgotrajne odločitve, ki bo imela vpliv na našo prihodnost.
Potrebno je vložiti trud, določiti cilje, ki si jih želimo izpolniti, vse pa se začne z izbiro šole,
kasneje študijskega programa in se tako rekoč nikoli ne končna, saj tudi ko prideš na delovno
mesto, se proces gradnje kariere ne ustavi, ampak se k večjemu zopet začne. Tak proces od
posameznika zahteva različne kompetence, motivacijo, veliko truda, dodatna izobraževanja,
ter veliko ostalih aktivnosti in delavnic, ki povečujejo možnosti za pridobitev zaposlitve,
napredovanja ali zamenjavo delovnega mesta. Najboljše je, ko ta proces ne prinese le
zaposlitve, ampak tudi osebno zadovoljstvo, če delaš to za kar si se vedno trudil.
S pomočjo izbrane literature bomo opredelili kariero in z njo povezane pojme, kot so karierna
odločitev, izzivi in izvori kariernih odločitev. Spoznavali bomo sebe, svet dela, kakšne so
možnosti za zaposlitev ali izbiro študija, kako si lahko povečamo opcije zaposlitve, pridobili
informacije o poklicih možnostih, pogledali kako poteka gradnja ter razvoj kariere in kaj je
pomembno pri določanju kariernih ciljev. Opisano je tudi mladinsko delo, aktivno
državljanstvo in življenje mladih nasploh. V gradivo smo vključili tudi dva intervjuja. Prvega
smo izvedli z Urbanom Krevl, s katerim smo se pogovarjali o delu mladinskega delavca. Na
vprašanja pa so nam odgovorili tudi iz Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna
služba Sevnica, s tem pa smo pridobili strokoven pogled na karierne odločitve, ovire pri
zaposlovanju in ustvarjanje poklicnih poti mladih.
Namen je, da s to analizo pomagamo mladim razumeti pomen gradnje karierne poti, katere so
ključne ovire, zakaj si morajo postaviti karierne cilje, kako to najlažje naredijo in kaj s tem
pridobijo. Poleg tega jim želimo približati mladinsko delo in predstaviti kaj lahko počne
mladinski delavec.
Cilj naše analize je ugotoviti, kako poteka karierno odločanje, na kaj je treba biti pozoren, kako
si lahko postavimo karierne cilje, kakšen so naše možnosti, kaj moramo vedeti o svetu dela,
kaj o sebi, katere kompetence morajo mladi krepiti, da si širijo svoje opcije na karierni poti.
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1 KARIERNE ODLOČITVE
Karierna odločitev se nanaša na odločitve glede izobraževanja, zaposlitve, usposabljanja ter
usklajevanja dela in osebnega življenja. Karierno odločitev lahko umestimo v kontekst karierne
poti, ki predstavlja rezultat mnogoterih odločitev na področju osebnega življenja,
izobraževanja in dela (Lovšin, 2017).
1.1 Opredelitev kariere, kariernega razvoja in kariernega odločanja
Pri karieri gre za soodvisnost osebnega in poklicnega življenja ter izobraževanja (Lovšin,
2017). Pojem kariera se je skozi zgodovino spreminjal in razvijal. Tradicionalno pojmovanje
kariere se je osredotočalo izključno na področje dela oz. obdobje zaposlitve. Sodobno
pojmovanje kariere pa poleg obdobja zaposlitve vključuje tudi obdobje izobraževanja in
obdobje po upokojitvi. Vidimo, da je kariera tesno prepletena s procesom učenja, ki se odvija
od rojstva do smrti (t. i. vseživljenjsko učenje, zaradi vseh sprememb, ki se dogajajo okoli nas).
S širšega vidika kariera pomeni vseživljenjsko pot skozi izobraževanje in delo. Pojem kariere
poleg dela vključuje tudi druga življenjska področja oz. posameznikove življenjske vloge:
področje učenja, področje hobijev in prostega časa, področje družbenega in kulturnega
udejstvovanja, družinsko življenje idr. Danes objektivnemu pogledu na kariero dodajamo tudi
subjektivni, notranji vidik, o tem, kako posamezniki sami zaznavajo in doživljajo svojo
življenjsko, osebno, izobraževalno in poklicno pot (Zagoričnik, 2016).
Karierni razvoj lahko opredelimo na različne načine. Gre za proces, v katerem posameznik
načrtuje svojo osebno, izobraževalno in delavno pot. Hkrati gre pri kariernem razvoju za
implementacijo vrste kariernih odločitev, ki določajo enoto vseživljenjsko karierno pot.
Karierni razvoj je torej vseživljenjski proces upravljanja z učenjem, prehodi ter delom, z
namenom doseganja prihodnosti, ki se bo odvijala v željeni smeri (Lovšin, 2017, str. 14).
Karierni razvoj je koncept, ki zajema dinamično, spreminjajočo in razvijajočo se naravo kariere
oz. dela in učenja (Zagoričnik, 2016).
Znotraj kariernega razvoja se odvija tudi proces kariernega odločanja. Gre za to, da se
posameznik odloča o svoji karieri, sem štejemo odločanje o svojem delovanju, življenju na
določenem področju. Karierna odločitev, pravimo ji tudi karierna izbira je je rezultat procesa
kariernega odločanja. Gre za odločitev posameznika, povezano z njegovo kariero in zajema
odločitev za opravljanje določenega poklica, funkcije, za sprejemanje odgovornosti, kot tudi
odločitev za izobraževanje, podjetniško pot, ali odločitev za usklajevanje osebnega življenja in
dela. Tudi izbira študija poklicna oziroma karierna odločitev (Zagoričnik, 2016).
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Slika 1: Kariera

Vir: Lovšin, 2017

Karierne situacije so situacije, ko se posameznik odloča o svoji, le te imajo nekaj ključnih
značilnosti:
1. posameznika, ki se mora odločiti;
2. število alternativ, (npr. število različnih poklicev, poklicnih tečajev, študijskih
programov, srednješolskih programov itn.);
3. ogromna količina informacij;
4. upoštevati se mora veliko aspektov, da karierne alternative in posameznika opišemo
ustrezno in dovolj natančno;
5. negotovost (Zagoričnik, 2016).
Karierna prilagodljivost je zmožnost lastnega spreminjanja brez večjih težav, prilagajanja
novim ali spremenjenim okoliščina, vključuje sposobnost, da se soočimo in sprejmemo
spreminjajoče karierne vloge in uspešno prenesemo karierne prehode (npr. prehod iz šolanja v
zaposlitev, izguba, iskanje ali menjava zaposlitve ipd.). Je psihosocialni konstrukt, s katerim
označujemo posameznikovo pripravljenost in vire za spoprijemanje s trenutnimi in
pričakovanimi kariernimi razvojnimi nalogami, prehodi in težavami v poklicnih vlogah in
karieri, ki spodbujajo posameznikovo socialno vključevanje. Poudarek je na kontinuiteti, ki
predstavlja stalno potrebo po odzivanju na nove okoliščine. Ljudje z bolj razvito karierno
prilagodljivostjo so bolj uspešni pri upravljanju s kariernimi prehodi in soočanju z
brezposelnostjo (Savickas in Porfeli, 2015).
1.1.2 Izzivi kariernih odločitev
Proces kariernega odločanja je proces, skozi katerega gre vsak posameznik. Pri tem se nekateri
odločijo enostavno in pri tem nimajo večjih težav, drugi pa v tem procesu naletijo na določene
težave. Najprej je potrebno najprej izvor(e) teh težav (Pečjak in drugi, 2018).
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V današnji dinamični družbi in družbi zaposlitvenih negotovosti so mladi zaznamovani z
različnimi prehodi iz izobraževalnih ustanov v prvo zaposlitev, iz ene zaposlitve v drugo, dela
preko študentskega servisa, do dela preko podjemne pogodbe, do brezposelnosti, dela na črno
ipd. Zaposljivost je tista lastnost, ki posamezniku omogoča, da so ti prehodi čim hitrejši, lažji
in čim manj boleči (Miloševič, 2013).
Da bi se mladi izognili še večjim težavam pri iskanju zaposlitve, je njihov glavni adut
vzpostavljanje in ohranjanje lastne zaposljivosti skozi nenehno aktivnost ter vseživljenjsko
učenje (Miloševič, 2013).
Zaposljivost je sposobnost pridobitve zaposlitve oz. sposobnost, da posameznik zaposlitev
obdrži. Odvisna je od posameznikovega znanja, izkušenj, izkušenj in sposobnosti (Miloševič,
2013).
Pomembno je pridobivanje različnih mehkih veščin preko neformalnega izobraževanja, kot so
veščine komunikacije, zmožnost odločanja, sposobnost timskega dela, samozavest,
organizacijske veščine, in numerične spretnosti. Vedno več delodajalcev povprašuje po mehkih
veščinah, ki pa jih mladi lahko razvijejo z delom v mladinskih organizacijah, drugih nevladnih
organizacijah, s projektnim delom, preko študentskega dela, prakse ali pripravništva
(Miloševič, 2013).
V teoriji pa so težave pri kariernem odločanju klasificirane v tri širše kategorije, te pa se nadalje
delijo na 10 specifičnih kategorij težav (slika 2) (Pečjak in drugi, 2018).
Slika 2: Težave pri kariernem odločanju

Vir: Pečjak in drugi, 2018
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1.1.3 Znanje o poklicih in kariernem odločanju
Eden zahtevnejših in ključnih prehodov je tisti s področja izobraževanja na področje dela.
Delodajalci vedno bolj odklanjajo standardno zaposlitev v obliki delovnega razmerja za
nedoločen čas in se usmerjajo v iskanje drugačnih zaposlitvenih razmerij. Med nove oblike
zaposlitve oziroma dela uvrščamo delo po pogodbi o delu, izmensko delo, delo na domu, delo
na vpoklic ter delitev delovnega mesta. V prihodnje je pričakovati, da se bodo takšne oblike
zaposlitve še razširile, saj so cilji širjenja takšnih oblik zaposlitve lahko usmerjeni v
zaposlovanje dodatnih delavcev, v socialno varnost delavcev ali pa v večjo prožnost podjetij
pri prilagajanju tržnim spremembam (Univerza v Mariboru, brez datuma).
Pomembna značilnost na trgu dela v Evropski uniji je tudi naraščanje stopnje izobrazbe
zaposlenih. Saj v podjetjih, kjer veliko investirajo v novo tehnologijo, potrebujejo visoko
kvalificirano delovno silo (Univerza v Mariboru, brez datuma).
1.1.3.1 Dejavniki odločanja za študij
Po raziskavi Visokošolsko in raziskovalnega središča Primorske lahko iz rezultatov
povzamemo, da se dijaki in dijakinje odločajo za smer študija glede na zanimivost poklica
oziroma kaj je tisto, kar je skladno z njihovim poslanstvom. Plača, ki jo prejema posameznik
ob zaposlitvi je drugi pomembnejši dejavnik za odločitev svoje študijske smeri. Nekateri dijaki
se za smer študija odločajo na podlagi vpisnih pogojev, stroški študija, študijski pogoji, ob
študijske dejavnosti, priznanost fakultetnih profesorjev, štipendija, ki pa predstavlja le majhen
procent dejavnikov. Posamezniki se odločajo tudi na podlagi vpliva poklica staršev oziroma
družinske tradicije (VIRS Primorske, 2008).
1.1.3.2 Izobraževanje in pridobivanje informacij o karieri
Izobraževanja so bodisi formalna bodisi neformalna, je pa vsekakor vseživljenjsko
izobraževanje edina stalnica za kariero. Formalno izobraževanje nam daje javno veljavno
izobrazbo, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino, a je pri gradnji kariere predvsem
za mlade, izrednega pomena tudi neformalno izobraževanje. Formalno izobraževanje je
namerno in časovno opredeljeno, strukturirano, načrtovano, izvaja ga šolska institucija, rezultat
pa je pridobitev javno veljavne kvalifikacije. Neformalno izobraževanje se ne konča
pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, a je kljub temu namerna, časovno opredeljena,
institucionalizirana, strukturirana in načrtovana dejavnost. Izvajajo ga različne neprofitne
organizacije, podjetja pa tudi lokalne skupnosti in državne institucije. Neformalna
izobraževanja hitreje sledijo potrebam in uvajajo nove in bolj učinkovite načine učenja:
izkustveno učenje, delo v malih skupinah. Informalno ali priložnostno izobraževanje je
namerna, časovno opredeljena dejavnost, ki ne poteka v za to določeni instituciji in se ne konča
s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsakdanjem življenju, delu, družini,
prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano (Univerza Maribor, brez datuma).
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Veliko o svojih kariernih možnosti lahko izveste tudi na kariernih dneh. Največ kariernih dni
organizira Karierni center UL v pomladnih mesecih, v sodelovanju z vodstvom fakultet in/ali
predstavniki študentov. Na kariernih dnevih se organizirajo srečanja in povezovanja iskalcev
zaposlitve s potencialnimi delodajalci. Z vključitvijo na karierne dneve na posameznih
fakultetah, se lahko pridobijo osebne izkušnje, izveš kako se predstaviti potencialnemu
delodajalcu, vadiš zaposlitveni razgovor v varnem okolju, se povežeš z delodajalci in
informiraš o zaposlitvenih možnosti (InfoSKUC, 2020).
Svetovalna služba svetuje učencem, dijakom, učiteljem in staršem, hkrati sodeluje z
vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca
oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba skupaj z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole pomaga vsem učencem
in dijakom do informacij, ki jih potrebujejo za odločitev o nadaljnjem izobraževanju in izbiri
poklica. Učenci in dijaki imajo tudi možnost, da si informacije pridobivajo osebno od šolskih
svetovalnih delavcev in učiteljev. Šola organizira in koordinira individualno in skupinsko
poklicno svetovanje, predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki, poklicnimi svetovalci
Zavoda RS za zaposlovanje, obiske podjetij in drugih delodajalcev, informativne dneve, sejme
izobraževanja in poklicev, itd. Informacije o poklicih in poklicnem izobraževanju posredujejo
tudi drugi, kot so Center RS za poklicno izobraževanje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in drugi (European Commission, 2019).
Informacije o različnih poklicih, lahko dobimo tudi na primer od prijateljev, na
informativnem razgovoru ali s spletnih strani. Med primerne načine pridobivanja informacij
spada pogovor z osebo (prijatelj ali znanec), ki za vas aktualen poklic že opravlja. Informativni
razgovor je namenjen pridobivanju informacij o možnostih zaposlitve in spoznavanju novih
ljudi. Informativni razgovor je uspešna oblika mreženja; več ljudi kot poznamo z določenega
področja, več možnosti obstaja za pridobitev aktualnih informacij o prostih delovnih mestih.
Veliko informacij o poklicih pridobite tudi s spletnih strani zaposlitvenih portalov oziroma
kadrovskih agencij. Tudi forumi so lahko vir informacij o poklicih (Univerza Maribor, brez
datuma).
Posameznik lahko svojo kariero razvija samostojno ali s pomočjo drugih ljudi. Med
neformalne vire pomoči uvrščamo pogovore, informiranje, spodbude, priporočila, nasvete
staršev, sorodnikov, znancev, vrstnikov in prijateljev. Na meji med formalnimi in
neformalnimi oblikami pomoči so različne radijske in televizijske oddaje s poklicno/karierno
tematiko ter informativni dnevi, letni sejem Informativa v Ljubljani, Karierni dnevi ipd. Med
formalne vire pomoči pri kariernem razvoju v Sloveniji uvrščamo: šolske svetovalne službe,
visokošolsko prijavno-informacijsko službo, centre za poklicno informiranje in svetovanje –
CIPS, pa tudi redke nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s kariernim svetovanjem (Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ) (Zagoričnik, 2016).
V grobem lahko ločimo dve osnovni obliki pomoči pri kariernem razvoju: karierno
izobraževanje in karierno svetovanje. Karierno izobraževanje (angl. career education) je
6

program načrtovanih dejavnosti, s pomočjo katerega posameznik razvije predstave, znanja in
veščine, ki mu omogočajo ustrezno vodenje kariere v izobraževanju in delu. Za otroke in
mladostnike v Sloveniji to dejavnost izvajajo šolske svetovalne službe. Karierna
orientacija/karierno svetovalno delo/svetovanje pri izbiri karier, tudi karierno svetovanje ali
svetovanje za kariero (angl. career guidance) je poglobljeno, navadno individualno
svetovanje v zvezi s posameznikovo kariero. Gre za storitev, pri kateri se posameznik ob
pomoči kariernega svetovalca odloča o kariernih ciljih in sprejema karierne odločitve na
podlagi sebe. Karierno svetovanje v Sloveniji tako izvajajo v CIPS, ZRSZ, kariernih centrih in
nekaterih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in razvijanjem kariere
(Zagoričnik, 2016, str. 9).
1.1.3.3 Karierne možnosti
Obstaja več oblik dela, s katerimi se lahko srečate na svoji karierni poti. Najbolj pogosta je
pogodba o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je pravna podlaga pravno razmerje med delavcem
in delodajalcem. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za določen ali za nedoločen čas. Pri
obeh variantah se lahko delo opravlja v polnem ali krajšem delovnem času. Naslednja je
podjemna pogodba (pogodba o delu), ki se sklepa za izvedbo točno določenega in časovno
zamejenega dela, ki je lahko umsko ali pa telesno. Podobna podjemni pogodbi je avtorska
pogodba, ki pa se sklepa le za dela, ki se smatrajo za avtorska dela. Študentje lahko opravljajo
študentsko delo. Študentsko delo (enako velja tudi dijaško delo) je občasno ali začasno delo,
ki ga študent opravlja preko pooblaščene organizacije na podlagi študentske napotnice
(Setnikar, 2016).
Nenazadnje se lahko delo opravlja preko samozaposlitve v obliki s.p., ustanovitve d.o.o. ali
katere od drugih oblik gospodarskih družb. Tisti, ki delo opravljajo preko pogodbe za
zaposlitev za polni delovni čas, lahko odprejo t.i. popoldanski s.p.. Pri “navadnem” s.p.
obstajata dve možnosti ugotavljanja davčne osnove, in sicer preko dejanskih odhodkov ali pa
preko normiranih odhodkov. Podjetniku lahko na pomoč priskočijo tudi ožji družinski člani, v
obliki kratkotrajnega dela (Setnikar, 2016).
1.1.3.4 Poklic
Poklic je vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Poklic
sestavlja niz del, katerih naloge in dolžnosti so si zelo podobne. V življenju lahko opravljamo
več poklicev, ne glede na izobrazbo. Poklici se tudi spreminjajo, dobivamo nove, stari se
pozabljajo (ZRSZ, brez datuma).
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1.1.3.5 Razgovor
Pri zaposlitvenem razgovoru se dobri kandidati pogosto slabo predstavljajo. Razlog je
predvsem v tem, da se preveč kandidatov zares ne zaveda svojih prednosti in posledično na
razgovoru niso uspešni. Veliko kandidatov ima občutek, da se morajo predstaviti ”na ukaz” in
zadovoljiti svoje ”občinstvo”. To kandidatom otežuje, da bi ostali zbrani na tisto, kar se želijo
naučiti in izraziti na razgovoru. Kadar so kandidati najbolj osredotočeni na to, da ne bi naredili
napake, se lahko zgodi, da njihove dejanske pozitivne lastnosti ne pridejo do izraza. Pomembno
je, da se kandidat na razgovoru ne trudi zadovoljiti delodajalca niti prikrivati svojih
pomanjkljivosti, temveč se osredotoči na prikaz svojih pozitivnih posebnosti –izkušnje,
vrednote, sposobnosti, tako lahko postane opazen. Če kandidat sporoča svojo osebno zgodbo
in ne podaja le preprostih deklarativnih izjav, s tem prikaže svoje bistvo in posledično postane
drugačen (Psihologija dela, 2016).
Slika 3: Razgovor

Vir: Psihologija dela, 2016

1.2 Gradnja kariere
Dejavnike, ki vplivajo na izvajanje kariere, lahko razdelimo v dve skupini. V prvem so osebni
dejavniki zaposlenega, sem štejemo to kaj ga zanima, kakšno dejavnost želi, kaj ga motivira,
povečuje možnosti za uspeh. Dobro karierno spremlja tudi trdnost in strah, odločnost in ocena
zunanjega okolja. Drugo skupino sestavljajo dejavniki, ki so odvisni od razmerja med
zaposlenim in organizacijo ter njenimi člani. To je vpliv ljudi okoli sebe na promocijo osebe v
službi in na način, kako podjetje deluje, njegov videz, značilnosti in naloge (Recrutementbasicsystem, brez datuma).
Na proces kariernega razvoja vplivajo štirje dejavniki: genetske predispozicije, okoljski pogoji
in dogodki, učne izkušnje in spretnosti pristopanja k nalogi. Vsak na svoj način do določene
mere vpliva na razvoj posameznikovih spretnosti, izbiro aktivnosti in posameznikova
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nagnjenja/preference/interese. Genetske predispozicije se nanašajo na tiste lastnosti
posameznika, za katere pravimo, da so v večji meri podedovane oz. prirojene. Sem spadajo
fizična zunanja podoba (npr. telesna višina, barva kože, las), nagnjenost k določenim boleznim,
posebne specifične sposobnosti – nadarjenost (npr. za glasbo, umetnost, jezik, tek) idr. Okoljski
pogoji in dogodki predstavljajo dejavnike, na katere navadno posameznik nima neposrednega
vpliva. Tu govorimo o geografskih značilnostih okolja, o političnih, ekonomskih družbenih,
religijskih in kulturnih vplivih. Učne izkušnje so tiste, ki odločilno vplivajo na razvoj poklicnih
interesov. Vsak posameznik ima svojo edinstveno zgodovino učnih izkušenj, ki pomembno
vpliva na njegove karierne odločitve. Interakcije med učnimi izkušnjami, genetskimi
predispozicijami in dejavniki okolja vplivajo na razvoj spretnosti pristopanja k nalogi oz.
spoprijemanja z nalogo (angl. task approach skills). Te vključujejo različne sete veščin, ki jih
posameznik razvije sčasoma: npr. osebni standardi izvedbe, spretnosti reševanja problemov,
delovne navade, stališča in prepričanja, čustveno odzivanje, kognitivno delovanje idr.
Določene spretnosti spoprijemanja z nalogo oz. problemi so še posebej pomembni pri
kariernem odločanju: npr. postavljanje ciljev, razjasnjevanje vrednot, predvidevanje dogodkov
v prihodnosti, ustvarjanje alternativ in iskanje poklicnih informacij (Zagoričnik, 2016, str. 61–
63).
1.2.1 Karierna sidra
Karierno sidro je sklop talentov, motivov, vrednot in stališč, ki dajejo stabilnost in smer
posameznikovi karieri. Posameznik bo nenehno usmerjal svojo dejavnost v smeri oziroma na
področju, ki ga zanima, kjer doživlja uspehe, potrditev (Rotar & Reš, 2014). Zadovoljen
delavec je tisti, ki dela nekaj, kar ga veseli, tisti, ki je zase izbral pravi poklic, v katerem lahko
pokaže svoje ambicije, sposobnosti in znanje. Karierna sidra so predstavljena kot najbolj
zaželena razvojna pot, ki jo posameznik v svojem kariernem razvoju izbere (Teuta, 2015).
1.3 Razvoj kariere
Planiranje kariere lahko definiramo kot proces, za katerega je značilno, da se posameznik
osredotoča na cilje, ki jih želi doseči v svojem kariernem razvoju. Pri tem je pomembna pot, ki
je potrebna, da se cilji uresničijo. Posamezniki ugotavljajo, kateri so njihovi cilji, interesi in
stališča, ter oblikujejo pot po kateri bodo uresničevali svojo kariero. Proces opravljajo
samostojno ali s pomočjo organizacije. Osredotočijo se na posameznikov razvoj sposobnosti
in izboljšanje delovnih aktivnosti. Izobraževanje in učenje sta ključna instrumenta za
načrtovanje kariere (Teuta, 2015).
Načrtovanje kariere je daljši proces, vseživljenjski bi lahko rekli. Tukaj posameznik ugotavlja,
v čem je dober, kaj so njegove slabosti, kaj si želi od svoje kariere, kaj so njegove vrednote,
prepričanja in potrebe v različnih življenjskih ciljih. Ko pa se lotimo razvijanja kariere,
govorimo o uresničevanju lastnega načrta o karieri. Razvijanje kariere usklajuje interese
posameznika in njegove značilnosti, z zahtevami delovnega mesta (Teuta, 2015).
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Koraki pri razvoju lastne kariere so:





Samoocena (ocenitev lastnih znanj, interesov, veščin, vrednot, prednosti in slabosti),
Raziskovanje (zbiranje informacij o področju, ki nas zanima);
Določitev kariernih ciljev (postavljanje kratkoročnih ciljev SMART);
Priprava akcijskega načrta za dosego ciljev (Univerza Maribor, brez datuma).

1.3.1 SMART cilji






Specific – Specifični (Kaj želite doseči, kaj je vaš cilj?)
Measurable – Merljivi (Kako lahko »izmerite« ali dosegate postavljene cilje?)
Achievable – Dosegljivi (Ali so postavljeni cilji dosegljivi?)
Relevant – Ustrezni (Ali lahko dosežete postavljene cilje z »sredstvi«, ki jih imate?)
Time-sensitive – Časovno omejeni (Do kdaj boste dosegli postavljene cilje?)

Za učinkovito postavljanje ciljev je smiselno, da razmislite o tem, katera področja kariere so
za vas najpomembnejša, postavite dolgoročne cilje za vsako področje, te cilje pa nato po
principu SMART razdelajte na več manjših (kratkoročnih), hitreje dosegljivih ciljev (Univerza
Maribor, brez datuma). Najbolje je, da si vsak svoj SMART cilj zapišete. Pri tem dodajte vse
korake, ki jih morate narediti, da ga uresničite. Prvi korak je postavljanje SMART cilja. Takoj
zatem si naredite načrt, kako boste ta cilj dosegli. Bodite čim bolj natančni. Večina ciljev (ali
pa želja), ki jih ljudje želijo uresničiti, ni uresničljiva v enem kosu oz. takoj. Zato si zapišite še
korake, kako jih boste uresničili. Vprašajte se: »Kaj moram za to narediti?«. Spremljajte, kaj
se dogaja z vašim ciljem. Če si želite cilj doseči, ga morda boste ali ne boste. Pogosto se zgodi,
da se zdi, da se nič ne dogaja v želeni smeri in cilja ne boste mogli uresničiti. Če se vam zdi,
da se cilj odmika, ste morda nekje precenili svoje zmožnosti. Morda pa se je nekaj spremenilo
ali ste nekaj spregledali ali se nečesa novega naučili in bi bilo to vredno upoštevati. Takrat je
potrebno cilj ali korake do njega ustrezno prilagoditi (Stopar, brez datuma).
1.3.2 SWOT analiza
SWOT lahko uporabimo kot samoanalizo osebnosti, da bi lažje spoznali in razumeli lastne
vrednote, interese, sposobnosti, izkušnje, zmožnosti in poklicna nagnjenja. Pri načrtovanju
kariere je bistveno, da spoznate svoje prednosti in slabosti, meje in nevarnosti ter izzive in
priložnosti. Pri analizi prednosti in pomanjkljivosti, se dejavniki nanašajo na prepoznavanje
lastne osebnosti, glede priložnosti in nevarnosti pa moramo poznati tudi trenutne razmere na
trgu dela, dinamiko in zakonitosti vlog ter narave dela (Univerza Maribor, brez datuma).
SWOT analiza vključuje štiri dejavnike:
 Prednosti: katere so vaše prednosti, kje ste močni, kje ste že dosegli rezultate?
 Slabosti: katere so vaše šibke strani, česa ne zmorete, kaj se morate še naučiti?
 Priložnosti: kje so vaše priložnosti in izzivi, kaj je za vas izziv, katere so vaše vrednote?
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Nevarnosti: kje so vaše meje, katere nevarnosti prežijo na vas, kaj se zgodi, če
sprejmete določeno rešitev? (Univerza Maribor, brez datuma).

SWOT analizo lahko naredi vsak posameznik zase, kjer pogleda svoj lasten profil in kakšne
so njegove značilnosti. V tabeli 1 je predstavljen hipotetičen primer SWOT analize.
Tabela 1: SWOT analiza
Spol: M
Starost: 23 let
Status: absolvent tehnične smeri
PREDNOSTI
Tik pred diplomo, prilagodljiv, komunikativen,
željan novih znanj, ogromno tehničnega znanja,
ima delovne navade
PRILOŽNOSTI
Veliko povpraševanje po tehničnih poklicih,
možnost izboljšave določenih procesov, širok
izbor poklicev

SLABOSTI
Brez delovnih izkušenj, brez ekonomskih veščin

NEVARNOSTI
Prevelika odgovornost, pregorelost, prevelika
zasičenost delovnih mest

Vir: lastno delo

1.3.3 Razvojna obdobja
Vseživljenjska teorija kariernega razvoja pove, kako posameznik gradi svojo kariero skozi
posamezne razvojne stopnje in opisuje razvojne naloge, ki jih mora posameznik opraviti za
uspešen karierni razvoj. Pomemben poudarek je na tem, da je karierna odločitev proces in ne
dogodek. Teorijo po Superju sestavlja pet razvojih obdobij: obdobje rasti (0–14 let),
raziskovanja (14–25 let), ustanovitve (25–45 let), ohranjanja (45–65 let) in pojemanja (od 65
leta dalje) (Pečjak in drugi, 2018).
Za mlade sta najbolj pomembna obdobje rasti in raziskovanj. Obdobje rasti, ki traja do
konca osnovne šole, zajema razvoj sposobnosti in interesov učenca za delo preko razvijanja
učinkovitih delovnih navad in produktivnih stališč do dela. V obdobju raziskovanja (14–24
let), torej v obdobju srednješolskega izobraževanja in študija, morajo posamezniki za učinkovit
karierni razvoj opraviti razvojne naloge kristalizacije, specifikacije in implementacije poklicne
izbire (Pečjak in drugi, 2018).
Kristalizacija poklicne izbire je proces, v katerem posameznik poveže svoje delovne navade,
svoje želje po dosežku in sposobnost predvidevanja v idejo o tem, kaj vse bi lahko postal.
Zaključi se z jasno (kristalizirano) poklicno identiteto (nagnjenost za določene poklice). Sledi
faza specifikacije, tukaj posameznik raziskuje preferenčne poklice, zbira informacije, zaključi
se z določeno izobraževalno oz. poklicno izbiro (npr. z izbiro nadaljnjega šolanja in študija).
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Pri implementaciji pa posameznik udejanji poklicno izbiro z zaključkom izobraževanja in
zaposlitvijo v izbranem poklicu (Pečjak in drugi, 2018).
Faza kristalizacije in specifikacije sta fazi, ki sodita v čas srednješolskega izobraževanja. Če
sta dobro opravljeni vodita h karierni zrelosti, to je pojem, ki ga Super uporablja kot oceno
stopnje kariernega razvoja dijaka/študenta. Tukaj je za karierni razvoj mladostnikov
pomemben proces dozorevanja, ki povečuje pripravljenost za karierno odločanje. Ta proces ni
odvisen ne le od značilnosti posameznika, pač pa tudi od psihosocialnih spodbud okolja
(pričakovanj družine, šole, širše družbe), kar zahteva od dijaka/študenta prilagajanje, zato lahko
namesto o karierni zrelosti govorimo o karierni prilagodljivosti. Odločanje za študij je torej
kompleksen proces, ki zahteva precejšnjo karierno prilagodljivost mladostnikov. In čeprav
pridejo nekateri mladostniki do teh odločitev tako rekoč brez težav, se mnogi med njimi
soočajo z manjšimi ali večjimi težavami pri tem odločanju (Pečjak in drugi, 2018).

Slika 4: Obdobja in naloge v razvoju kariere posameznika

Vir: Pečjak in drugi, 2018

12

1.4 Načrtovanje kariere
Karierno pot moramo začeti z zgodnjim načrtovanjem, saj se ne zgodi kar tako. Študentje bi se
morali zavedati, da bi svojo kariero morali začeti načrtovat morda že med študijem. Zgodi se,
da se nekateri znajdejo z diplomo, a ne vedo kaj bi pravzaprav radi počeli v življenju. Za
uspešno pot do kariere in za lažji prehod na trg dela, je pomembno, da se posameznik informira,
posveti oblikovanju lastnih ciljev in kariere. Posameznik se lahko ravna po petih korakih
načrtovanja lastne karierne poti in potem za iskanje zaposlitve (Karierni center UP, brez
datuma).
Prvi korak je usmerjenost nase, kjer se posameznik osredotoči na spoznavanje samega sebe.
S pomočjo odgovorov na določena vprašanja ugotovi svoje lastne interese in motive,
osebnostne lastnosti, vrednote ter stališča. Vprašanja so osredotočena na veščine oziroma
kompetence (»kaj znam, zmorem, v čem sem dober?«) , osebnostne lastnosti (»kakšna oseba
sem, kakšne lastnosti so prisotne pri meni?«), interese in motivacijo (»kaj me veseli, zanima,
v čem uživam?«), vrednote (»kaj mi je v življenju pomembno, kaj me usmerja?«). S pomočjo
poznavanje sebe, se začnemo spoznavati naše življenjsko poslanstvo, ki je pomemben osebni
uvid v procesu samospoznavanja (Karierni center UP, brez datuma).
Ko smo spoznali sebe pa sledi drugi korak, kjer moramo raziskati svoje možnosti, ki jih
imamo na trgu dela ter med njimi najti tiste, ki so najbolj skladne z nami. To je pomembno, da
pridemo do pravih delovnih mest, kjer bomo uspešni in tudi zadovoljni. Skoraj za nikogar ne
velja, da je zanj primeren le en poklic oziroma eno delovno mesto. Za vsakogar jih je mogoče
najti več. Ravno tako ne obstaja idealen poklic, kjer bi se vse skladalo z našimi pričakovanji,
vendar pa lahko ob dobrem raziskovanju in tehtni odločitvi, pridemo precej blizu svojemu
idealu. Pri raziskovanju lastnih možnosti je najpomembneje si vzeti čas. Ljudje se tekom
življenja učimo, spreminjamo, naši interesi se razvijajo, prav tako naše vrednote, zato se
moramo vprašati o tem, katera delovna mesta so zame sploh možna ter o možnostih dodatnega
izobraževanja. K temu bolj v podpoglavju Karierne možnosti ter Izobraževanje in pridobivanje
informacij o karieri. Torej o naši karieri ne odloča zgolj izobrazba, ampak tudi naši interesi in
vrednote (Karierni center UP, brez datuma).
Tretji korak je postavljanje naših ciljev. Učinkovito postavljanje ciljev je sposobnost in
veščina, ki jo lahko razvijemo. Cilj je stanje in želeni rezultat ter vir motivacije. Je odgovor na
vprašanje »kaj želim?«. Pogosto nam je bolj jasno, česa ne želimo, kot pa to, kaj želimo. Vedeti
česa nočemo, pa še ni dovolj, da bi znali usmerjati svojo voljo, angažiranost in znanje v pravo
izbiro. Postavljanje ciljev prispeva k temu, da sledimo svoji poti. Z izbiro kratkoročnih in
dolgoročnih ciljev, ki podpirajo naše veščine in sposobnosti, vrednote, interese in življenjsko
poslanstvo, zagotavljamo, da se pri doseganju ciljev počutimo izpolnjene in zadovoljne, da
smo dosegli še en cilj (Karierni center UP, brez datuma).
Veliko ljudi spusti prve tri korake in se loti četrtega, akcije (kontaktiranje delodajalcev,
pisanje prošenj...). Vendar je pomembno, da se iskanja lotimo po tem, ko dobro poznamo sebe,
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naše možnosti in imamo zastavljene cilje, saj bo akcija tako učinkovitejša, vendar mora biti
tudi ta korak pravilno izpeljan. Iskanja zaposlitve se lotite aktivno in se znebite miselnosti, da
se delo lahko dobi le takrat, ko delodajalec to objavi ali pa preko vez in poznanstev. Delodajalci
iščejo primernega kandidata, ki bo pomagal ustvarjati dobiček, reševati probleme in se trudil
biti uspešen. Zato razvijte pravi odnos do iskanja zaposlitve in se prelevite v tržnika, ki prodaja
svoje znanje, spretnosti ter sposobnosti (Karierni center UP, brez datuma).
Peti korak nas usmerja k temu, da spremljamo svojo uspešnost in se učimo iz izkušenj.
Povratna informacijo, ki jo dobimo pri tem je zelo pomembna za naše nove dosežke v prihodnje
(Karierni center UP, brez datuma).
1.5 Zaposlitveni trendi
Pomoč pri načrtovanju kariere nam nudi prepoznavanje lastnih vrednot, interesov, spretnosti
in ciljev, kakor tudi poznavanje realnosti trga dela. Najzahtevnejši prehod je ravno s področja
izobraževanja na področje dela. Značilnost, ki je pomembna za trg dela v EU je naraščanje
stopnje izobrazbe zaposlenih, saj z veliko investicijo v novo tehnologijo, podjetja potrebujejo
visoko kvalificirano delovno silo. Delodajalci vedno bolj odklanjajo standardno zaposlitev v
obliki delovnega razmerja za nedoločen čas in se usmerjajo v iskanje drugačnih zaposlitvenih
razmerij. Med nove oblike zaposlitve oziroma dela uvrščamo delo po pogodbi o delu, delo na
domu, izmensko delo, delitev delovnega mesta ter delo na vpoklic. V prihodnje lahko
pričakujemo širjenje takšnih fleksibilnih oblik zaposlitve (Univerza v Mariboru, brez datuma).
Prebivalstvo v Sloveniji se stara, število delovno sposobnih pa se zmanjšuje že od leta. V
prihodnje lahko pričakujemo nadaljevanje tovrstnega trenda. Vedno večje število starejših
prebivalcev in podaljševanje življenjske dobe bosta vplivala na večje javnofinančne izdatke za
pokojnine ter zdravstveno in socialno varstvo (Moje delo, 2020).
1.5.1 Trendi zaposlovanja mladih
Cilj kakovostna zaposlitev za vse, se navezuje tudi na temo mojega razpisa, ki v prvi vrsti skrbi
za širjenje kompetenc mladih, in hkrati za njihov nastop na trgu dela. Svetovna stopnja
brezposelnosti mladih je 13,6-odstotna, s precejšnjimi regionalnimi razlikami. Mladi imajo
trikrat večjo verjetnost, da bodo brezposelni kot odrasli (25 let in več). Do tega prihaja
predvsem zaradi omejenih delovnih izkušenj mladih, delovna mesta pa le te po navadi
zahtevajo. Mlade po svetu skrbi tudi to, da bi jim službo odvzele nove tehnologije, zlasti
robotika in umetna inteligenca (International Labour Office, 2020).
Zadnji dve leti vključenost mladih na trg dela upada. To je deloma zato, ker mladi več časa
preživijo v izobraževalnem procesu, kar zagotavlja boljšo usposobljenost delovne sile v
prihodnosti in sposobnost obvladovati spremembe v delovnem svetu, ki jih prinašajo nove
tehnologije. Slabo vključenost mladih na trg dela pa odraža tudi to, da približno ena petina
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mladih po vsem svetu ni zaposlena, se ne izobražuje ali kako drugače usposablja. Drugi izzivi,
ki zahtevajo močan politični odziv so trajne razlike med spoloma na trgu dela ter razširjenost
neformalne zaposlitve in delovne revščine. Oblikovalci politike se morajo lotiti ovir na trgu
dela in negotovih razmer pri delu za mlade v mnogih državah. Prehod mladih na trg dela ima
namreč dolgoročne posledice za njihovo življenje, prav tako pa tudi na socialno-ekonomski
razvoj njihovih držav (International Labour Office, 2020).
1.5.2 Vpliv pandemije covid-19 na zaposlovanje mladih
Pojav COVID-19 je svet nenadoma ustavil in posledice za gospodarstva po vsem svetu so se
izkazale za daljnosežne. Evropska unija je vstopila v najglobljo recesijo po drugi svetovni
vojni, nadaljnje poglabljanje vpliva COVID-19 na gospodarstvo in trg dela pa bo odvisno od
obsega in trajanja pandemije ter od potrebe po nadaljnjih ukrepih »zapiranja« meja.
Napoveduje se, da se bodo razlike med državami članicami še povečale (Eurofound, 2020).
COVID-19 bo prispeval k obstoječemu trgu dela še z dodatnimi izzivi, s katerimi se soočajo
tudi mlade ženske in moški. Že sedaj lahko občutimo hud vpliv pandemije COVID-19 na
gospodarstvo in trg dela po vsem svetu, v prihodnjih letih pa razmere ne bodo nič boljše. Kriza
bo verjetno še posebej huda za mladino, in sicer v treh dimenzijah:




motnje v izobraževanju, usposabljanjih in učenju na delovnem mestu;
povečale se bodo težave za mlade iskalce zaposlitve (manj delovnih mest);
izguba delovnih mest in dohodka, skupaj z poslabšanjem kakovosti zaposlitve (ILO,
2020, str. 1).

1.5.3 Raziskava in analiza zaposlitvenega stanja mladih pri nas
Na Uradu za delo Brežice je bilo novembra 2020 prijavljenih 234 mladih do 29 let. Med vsemi
brezposelnimi je delež mladih do 29 let 20,5%. Od tega jih je 97 brezposelnih od 0-2 meseca,
73 od 3-11 mesecev, 64 pa jih je dolgotrajno brezposelnih (od enega leta do 8 let ali več). 129
jih je starih med 25 in 29 let, 76 med 20 in 24 let, 29 pa je takšnih, ki so stari od 15-19 let. Med
vsemi je 121 žensk in 113 moških. Povprečno so stari 24,3 let, povprečna brezposelnost pa
traja 10,6 mesecev. Po izobrazbi jih ima 81 končano osnovno šolo, 35 nižjo, srednjo poklicno
šolo, 73 jih je končalo srednjo strokovno šolo oziroma gimnazijo, 45 pa višjo, visoko šolo ali
več. Največ se jih je na Urad za delo prijavilo, saj se jim je izteklo delovno razmerje za določen
čas (152), 106 pa je iskalcev prve zaposlitve. Zaposlilo oz. samozaposlilo se je 230 mladih.
Če pa se osredotočimo na celotno območno službo Sevnica je bilo novembra 2020 tam
prijavljenih 737 mladih, starih do 29 let. Delež teh med vsemi zaposlenimi pa je znašal 21,6%.
Dolgotrajno brezposelnih je bilo 258, tistih, ki pa so brezposelni od 0 do 2 meseca pa je bilo
267. 127 je bilo takšnih, ki so bili stari med 15 in 19 let, 252 jih je bilo med 20-24 let, največ
358 pa jih je bilo starim med 25 in 29 let. Povprečna starost je znašala 23,7 let, povprečno
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trajanje brezposelnosti pa 13,7 mesecev. Med mladimi prijavljenih na OS Sevnica je bilo
več žensk, in sicer 390, moških pa 347. Od tega jih ima največ zgolj osnovnošolsko izobrazbo
(306), 142 jih ima nižjo, srednjo poklicno šolo, 178 mladih je končalo srednjo strokovno oz.
splošno šolo. 111 pa je takšnih, ki so končali tudi višjo, visoko šolo ali več.
1.6 Aktivno državljanstvo
Aktivno državljanstvo zajema vsesplošno delovanje državljank in državljanov na različnih
področjih in je v veliki meri povezano s sodelovanjem v demokratičnih procesih okolja, v
katerem živimo. Ni pa omejeno zgolj na udeležbo (aktivno ali pasivno) na volitvah ali
referendumih. Temelji na medsebojnem spoštovanju, nenasilju, upoštevanju demokratičnih
vrednot in na zagotavljanju človekovih pravic. Bistvo aktivnega državljanstva je, da imamo
možnost, prostor, podporo in željo, da lahko sodelujemo pri odločanju in vplivamo na
odločitve, ki se sprejemajo ter s tem soustvarjamo družbo na lokalnem, državnem ali
evropskem nivoju (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).
O aktivnem izobraževanju se moramo izobraziti. Vsak od nas mora spoznati, kako delujejo
lokalne skupnosti, država in Evropska unija, katere vloge opravljajo institucije na teh ravneh.
Potrebujemo znanje o naših pravicah, o političnih procesih, o postopkih, demokraciji ipd. Velik
del učenja za aktivno državljanstvo pa lahko poteka tudi izven šol in fakultet, preko
neformalnega izobraževanja (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).
Neformalno izobraževanje je organiziran, načrtovan in strukturiran učni proces, kjer mladi
lahko razvijajo tako imenovane »mehke veščine« (kompetence). Znanje in kompetence, ki jih
mladi lahko pridobijo z neformalnim izobraževanjem, jim lahko zelo koristijo, ko bodo vstopali
na trg dela., Izvajalci neformalnega izobraževanja pa so:




mladinske organizacije (skavti, mladinski sveti lokalnih skupnosti…),
organizacije za mlade (mladinski centri),
druge nevladne organizacije, ki izvajajo izobraževalne programe, temelječe na
neformalnem izobraževanju (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).

Tudi lokalne skupnosti lahko mladim omogočijo aktivno participacijo oz. sodelovanje pri
oblikovanju politik in sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo, in sicer z ustanovitvijo struktur.
Te pa so naslednje:





Mladinski svet lokalne skupnosti (MSLS): združuje mladinske organizacije v občini
in lahko vpliva na stvari, ki se tičejo mladih.
Komisija za mladinska vprašanja: imenuje jo župan s sklepom kot svoje
posvetovalno telo za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. Komisija
sprejema sklepe ter podaja predloge in pobude županu.
Odbor za mladino: obravnava tematiko iz pristojnosti občinskega sveta in podaja
občinskemu svetu mnenja in predloge (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).
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Poznamo več mehanizmov aktivnega državljanstva:







Strukturirani dialog na področju mladine. Gre za inštrument, s katerim se mladi in
mladinske organizacije, v katere so vključeni, vključujejo v politični dialog z
odgovornimi za mladinsko politiko. Dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, državni
in evropski ravni. V Sloveniji strukturirani dialog izvaja Mladinski svet Slovenije.
Okrogla miza obsega srečanje, ki vključuje opis obravnavane teme, razpravo in
izmenjavo mnenj ter stališč med gosti, včasih je aktivno vključeno tudi občinstvo.
Ustanovitev mladinske organizacije. Mladinska organizacija je prostovoljna
organizacija, kjer so v večini člani mladi v starosti od 15. do 29. let in je njen namen
predstavljanje ter razvijanje interesov mladih.
Akcije na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so zelo razširjena med mladimi ter
tako primerna za organizacijo različnih akcij in nabiranju podpornikov (Cink, Kofol, &
Pušnik, brez datuma).

Evropska unija v okviru različnih programov ponuja mladim različne priložnosti in možnosti,
katere vsebujejo konkretne ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Strategija Evropa
2020 zajema tudi pobudo Mladi in mobilnost, katere namen je izboljševanje izobraževanja in
zaposljivosti mladih. Nekateri izmed teh programov so:








Jamstvo za mlade, ki mladim v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja
ali nastopu brezposelnosti zagotavlja kakovostno ponudbo delovnega mesta,
vajeništva, pripravništva ali nadaljnjega izobraževanja, ki ustreza potrebam
posameznika;
Prva zaposlitev EURES, program poklicne mobilnosti, ki mladim med 18. in 30.
letom starosti pomaga pri iskanju dela v drugih državah EU;
Erasmus+, program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport omogoča
veliko priložnosti na različnih področjih. V višješolskem izobraževanju je namenjen
študentom od 5. do 8. stopnje (3 do 12 mesecev v tujini z možnostjo finančne podpore),
pripravnikom, magistrskim študentom integriranega mednarodnega programa ter
udeleženim v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (dvotedensko do enoletno
pridobivanje delovnih izkušenj), mladinskih izmenjavah, Evropski prostovoljski službi
itd.;
Erasmus za mlade podjetnike omogoča šest mesecev učenja od izkušenega
podjetnika v njegovem malem ali srednje velikem podjetju v drugi državi EU;
Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service, EVS) je mednarodni
prostovoljski program, ki omogoča mladim med 18. in 30. letom, da od dveh mesecev
do enega leta opravljajo prostovoljsko delo v organizaciji ali javni ustanovi v Evropi,
Afriki, Aziji ali Južni Ameriki (Cink, Kofol, & Pušnik, brez datuma).
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2 MLADINSKO DELO
Mladinsko delo je omejeno ali določeno s starostjo (v vsaki državi drugače). Poteka v vrstniških
skupinah, kjer mladi preko svojih lastnih izkušenj in spoznanj prispevajo k širši družbi. Mladi
pridobivajo drugačne kompetence kot doma ali v šoli, zato lahko rečemo, da je neformalni
sistem izobraževanja. Za pridobivanje znanja in veščin se mladim nudi varen prostor za
izražanje, delovanje in učenje (Mikolič, 2015).
Obstajajo različne oblike ali manifestacije mladinskega dela. K temu spada tudi prostovoljsko
mladinsko delo, kjer imajo mladi možnost vstopati in izstopati po želji. Mladinski delavci
razvijajo programe, ki privabljajo in hkrati vključujejo mlade. S tem jim omogočajo, da so
mladi predani, imajo priložnosti za posvet in prevzemati odločitve. Odnos je nekoliko bolj
prijateljski ter neformalen (Ferjančič, 2009).
Delo se v praksi izvaja na različnih nivojih: lokalno, regionalno, nacionalno ali mednarodno.
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju se mladinsko delo definira kot »organizirana
in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi
lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter
prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela na prostovoljnem
sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve«.
Usmerjeno je k razvoju mladih v aktivne državljane in je aktivno družbeno udejstvovanje
mladih v vsakdanjem življenju (LMIT, brez datuma).
Področja mladinskega dela (Kuhar, Leskovšek, 2008):










neformalno učenje,
prostovoljstvo,
povezovanje (nevladne mladinske organizacije in druge oblike kolektivnega
angažiranja),
možnost za participacijo,
kreativnost in izražanje,
medkulturno učenje,
informiranje in svetovanje,
vrstniška podpora,
preventiva pred rizičnim vedenjem in preprečevanje škodljivega vedenja.

Področja mladinskega sektorja opredeljuje ZJIMS (ur. 1.RS, 24/2010) v 4. členu:




avtonomija mladih; neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc
mladih;
dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; prostovoljstvo, solidarnost in
medgeneracijsko sodelovanje mladih;
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mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih;
sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

2.1 Kadri pri mladinskem delu
Mladinski voditelj in mladinski delavec. Mladinski delavec izhaja iz bolj strokovne sfere
(centri za socialno delo, fakulteta za socialno delo) in je oseba, ki naj bi imela veliko znanja na
področju mladine, bogate izkušnje in tudi posebne osebnostne značilnosti. Z izkušnjami in
znanjem se lažje vključi v interakcijo z mladimi. Svojemu delu mora bit predan in dovolj
empatičen, da lahko drugim mladim pomaga (Podvratnik, 2015).
Posameznik, ki opravlja del mladinskega delavca je usposobljen za organizacijo, izvedbo in
vrednotenje mladih. Jih informira, zagovarja njihove pravice, načrtuje in vodi neformalno
izobraževanje. Mladinski delavec je mlade spodbuja k participaciji in nudi možnost mladim,
da samostojno, le z usmerjanjem, izvajajo programe, delavnice in projekte. Sodeluje tudi s
strokovnjaki in starši. Najbolj pomembno je, da mlade spodbuja k kreativnemu izkoriščanju
prostega časa. Pri tem pridobivajo nova znanja in kompetence in hkrati prispevajo k razvoju
družbe in mladinskem sektorju (MSS, brez datuma).
Mladinski voditelj s svojim delom omogoča mladim, da se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih
zanimajo in jim bodo koristile. Pomagajo jim razvijati kompetence, veščine in zmožnosti.
2.2 Mladinske organizacije
Mladinske organizacije so združenje mladih, kamor se mladi vključujejo prostovoljno in
avtonomno. S svojim delovanjem omogočajo mladim omogočajo pridobivanje izkušenj z
oblikovanjem in izražanjem njihovih stališč. Organizirajo različne dejavnosti z njihovo
interesno , kulturno ali politično usmeritvijo. Mladinske organizacije lahko delimo na
mladinske centre, mladinske svete, nacionalne mladinske organizacije ter druge nevladne
organizacije. Pravimo, da predstavljajo neko osrednjo strukturo za izvajanje dejavnosti in
procesov mladinskega dela. Delo je organizirano in vedno ciljno usmerjeno za delovanje
mladih. Je zelo pomembna zanje , saj pospešuje osebni in socialni razvoj mladih v družbi
(Inštitut za mladinsko politiko, brez datuma).
2.3 Primer mladinskega dela
Največ informacij lahko pridobimo iz praktičnih primerov, zato smo k intervjuju povabili
mladinskega delavca Urbana Krevl, ki je pridobil tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo
mladinskega delavca. Urban je zaposlen na Mreži MaMa, organizaciji, ki združuje in zastopa
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organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore
mladim. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj vse nam je zaupal.
2.3.1 Intervju z Urbanom Krevl
1. Za opredelitev mladinskega dela najdemo več definicij, kako pa bi ga vi opredelili?
Urban Krevl: »Po definiciji iz Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju je »mladinsko
delo« organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere
mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo
svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Menim, da je najbolj pomembno, da se
aktivnosti mladinskega dela izvajajo in oblikujejo z mladimi. Prav tako pa je pomembno, da se
mladi počutijo sprejete ne glede na njihovo ozadje.«
2. Katere kompetence mora imeti mladinski delavec?
Urban Krevl: »Za mladinskega delavca je najbolj pomembno, da mladim pomaga razvijati
njihove sposobnosti in talente, ki se dopolnjujejo s šolskim znanjem, da je strokovnjak za
organiziranje, izvedbo in vrednotenje dejavnosti mladih. Mladinski delavec skrbi za razvoj
organizacij, ki delajo z mladimi ter motivira mlade za mladinsko delo. Pomembno je, da mlade
privablja k projektom in aktivnostim ter ima neposreden stik z mladimi. Mladinski delavec
potrebuje tudi znanja iz vodenja (prostovoljnega dela, informiranja, skupin, organizacije,
projektov, neformalnega izobraževanja, strokovne podpore mladim).«
3. Kakšni so bili vaši začetki? Kaj vas je pripeljalo na pot mladinskega delavca?
Urban Krevl: »Moja zgodba v mladinskem sektorju sega cca. 8 let nazaj, ko sem po slabem
obdobju na fakulteti, dobil študentsko delo kot natakar ter receptov mladinskega hotela v
Mladinskem centru Trbovlje (zdaj Zavod za mladino in šport Trbovlje). Kot pa se za mladinske
delavce spodobi so tudi mene spodbudili, da se udeležim prve mladinske izmenjave. Kmalu po
tem sem z drugimi mladimi načrtoval in oblikoval svojo prvo mladinsko izmenjavo. Vse bolj
sem se začel vključevati tudi v oblikovanje programa mladinskega centra ter tako pridobival
nove izkušnje in znanja s tega področja. Sklop nekih srečnih naključij me je pripeljal na
Mladinsko mrežo MaMa, kjer sem sprva prostovoljno koordiniral Skupinski EVS (Evropsko
prostovoljsko službo). Na Mladinski mreži MaMa ostajam še danes, kjer sem ob neštetih
projektih in aktivnostih zaposlen kot vodja projektov. Tekom izvajanja projektov in aktivnosti
mladinskega dela sem odkril še eno strast v mladinskem delu - trenerstvo. Tako sem letos postal
tudi trener bazen Mladinskega sveta Slovenije, kjer izvajam različne delavnice.«
4. Kaj je NPK mladinskega delavca in kako se pridobi?
Urban Krevl: »Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska
delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica
in priznavanje njihovega znanja s potrdilom o usposobljenosti za opravljanje tega poklica. Z
20

NPK mladinski delavec je mladinski delavec bolj mobilen znotraj mladinskega sektorja, ker
delodajalci opazijo, da že poseduje znanja in spretnosti za izvajanje mladinskega dela.«
Urban Krevl: »Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije poteka v treh fazah. Prva faza je
prijava kandidata in individualno svetovanje kandidatu pri pripravi njegove osebne zbirne
mape, ki vsebuje referenčna pisma, Europass življenjepis, potrdila, dokazila, priznanja…
Kandidat se lahko za pridobitev NPK prijavi na Ljudsko univerzo Kranj, Ormož ali Žalec.
Druga faza zavzema pregled osebnih zbirnih map, ustreznost vstopnega pogoja in potrditev
NPK oz. napotitev na V tretji fazi sledi preverjanje in potrjevanje NPK. Poseben vstopni pogoj
za pridobitev NPK mladinski delavec je "Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega
dela, ki jih kandidat/ka dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju
mladinskega dela."«
5. Kaj vse lahko mladinski delavec počne?
Urban Krevl: »Mladinski delavec ni super heroj, vendar pa njegovo delo obsega cel kup
različnih področij. Mladinski delavec je usposobljen za organiziranje, izvedbo in vrednotenje
(evalvacijo) dejavnosti mladih, informiranje mladih, zagovarjanje pravic mladih, načrtovanje
in vodenje neformalnih izobraževanja ter nudenje strokovne podpore mladim. Mladim pomaga
pridobivati kompetence in sposobnosti ter prispeva k osebnostni rasti posameznikov. Mlade
spodbuja k participaciji in skupaj z njimi načrtuje in izvaja programe, delavnice in projekte,
vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki,
starši, mladimi in skupinami v skupnosti.«
6. Kako se delo mladinskega delavca izraža v družbi?
Urban Krevl: »Učinki mladinskega dela so raznoliki, saj je takšna tudi narava mladinskega
dela, ki zajema tako delo z mladimi kot enotno družbeno skupino kot tudi delo z ožjimi
skupinami mladih. Prav tako se učinki razlikujejo glede na področja, s katerimi se določeno
mladinsko delo prepleta. Mladinsko delo vpliva tako na osebni kot na socialni razvoj
posameznika, njegovi učinki pa recipročno zadevajo tako posameznika kot skupnost, v kateri
živi.«
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3 ŽIVLJENJE MLADIH V KARIERNEM ODLOČANJU
Mlade osebe prehajajo v svojem življenju skozi dobo adolescence. To obdobje se začne s
pojavom pubertete in konča v dobi odraslosti, ko je posameznik spodoben preživeti sam. Po
definiciji mladostnik ni še usposobljen za samostojno preživetje do odraslosti (Mikolič, 2015).
V obdobju med 14 in 24 let poteka raziskovanje. Posameznik se sooča s kariernimi razvojnimi
nalogami, ki so usmerjene v kristalizacijo, specifikacijo, implementacijo in poklicne izbire.
Preko raziskovanja poklicev posamezniki počasi zaključujejo svoje poklicne izbire in z osebno
izkušnjo poklicnega pojmovanja, kjer implementirajo svojo izbiro z zaključnim
izobraževanjem. Nato nastopi ustanovitev, ki traja vse od 24.leta naprej do 44. leta, obsega pa
razvojne naloge stabilizacijam konsolidacije in napredovanje v poklicu (Zagorčnik, 2016).
Pri kariernem odločanju je pomembno poznavanje samega sebe. Kadar lahko ocenimo svoje
sposobnosti, spretnosti, interese, vrednote in osebnost, si lahko pomagamo pri kariernem
odločanju. Kadar so značilnosti posameznika in zahteve delovnega/izobraževalnega okolja
skladni, se lahko napovedujejo prilagoditveni izidi (Zagorčnik, 2016).
Pri modelu poklicne izbire in prilagajanje delu se posameznik osredotoča nase, izpostavlja se
komponenta jaza. »Jaz kot objekt« je posameznikovo izkušanje samega sebe. Posameznikovo
razumevanje sebe kot objekt strokovnjaki imenujejo poklicna identiteta. Poklicna identiteta je
definirana kot »posedovanje jasne in stabilne slike o posameznikovih ciljih, interesih in
sposobnostih« (Zagorčnik, 2016, str. 40).
3.1 Katere kompetence razvijati?
Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene kot »kombinacija
znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi
ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavnost državljanstvo, socialno vključenost
in zaposlitev.« Pridobimo jih z namernim ali nenamernim učenjem, s formalno, neformalno ali
priložnostno situacijo učenja. Kompetence se med seboj prepletajo in so prenosljive in so
osnova za vseživljenjsko učenje. Osnovne kompetence so (Movit, 2009):









sporazumevanje v maternem jeziku,
sporazumevanje v tujih jezikih,
matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
digitalna pismenost,
učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence,
samoiniciativnost in podjetnost,
kulturna zavest in izražanje.
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3.2 Oblike vključevanja mladih v družbo
Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade in
aktivnosti, ki so s področja avtonomije mladih, neformalno učenje in usposabljanje, dostop
mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje.
Spodbujajo zdrav način življenja, preprečujejo različne oblike odvisnosti mladih in spodbujajo
ustvarjalnost ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v
službi (Mladinski center Slovenske Konjice, brez datuma).
Najprej je potrebno razložiti definicijo participacije, ki opredeljuje aktivno sodelovanje mladih
pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi. To se lahko odvija v različnih organizacijah,
projektih, neformalnih skupinah s pomočjo mladinskih organizacij. Mladi se vključujejo v
javno odločanje, k sodelovanju v mladinskih organizacijah in k oblikovanju participacije
mladih znotraj sistemov formalnega izobraževanja (MSS, brez datuma).
Mladim so najbližje lokalne in regionalne oblasti, ki zagotavljajo in spodbujajo aktivno
udeležbo oz. participacijo. Za najbolj učinkovito aktivno participacijo sta pomembna dva
pogoja; pravni – institucionalni okvir (razvoj oz. prestrukturiranje političnih in/ali upravnih
sistemov) in kulturno okolje oziroma družbeno vrednostni okvir, ki spodbuja vključevanje
mladih, jih spoštuje ter upošteva njihove potrebe, interese in položaj. Ključni vidik za delovanje
že vzpostavljenih struktur udeležbe (neformalno in formalno) predstavlja financiranje. Lokalne
in regionalne oblasti morajo zagotoviti prostore, finančna sredstva in materialno podporo
(Praprotnik & Šporar, brez datuma).
Mladinski centri so neformalna organizacija, katere cilj je spodbujati participacijo mladih,
omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, integracija mladih
skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi. Nudi možnost preventivnega
delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja z mlade, ustvarjajo in razvijajo
klubske aktivnosti (Inštitut za mladinsko politiko, brez datuma).
3.3 Milenijci in generacija Z
Generacija Y ali milenijci si zaradi doživetja razpadov sistema in zamenjave vrednost družbe
ter družine prizadeva, da je življenje kratko in ga je potrebno živet. Osebam iz te generacije
veliko pomeni sodobno opremljen delovni prostor, ki vključuje računalniško tehnologijo,
zanima jih okolje in človekove pravice, skrbijo za svoje telo in pri vsakem delu se sprašujejo
»zakaj je to potrebno?« (Kostanjevec, 2018).
Generacija Z so tisti, ki zdaj še hodijo v šole in fakultete. Opredeljujejo se kot virtualna
generacija, saj so se rodili v času neverjetnega razvoja tehnologije (pametni telefoni, tablice,
…) in uporabljajo drugačne načine razmišljanja (izven okvirjev) – »out of the box thinking«.
Značilnost generacije Z je uporaba tehnologije in so aktivni na vseh področjih naenkrat. To
pomeni, da si med gledanjem televizije dopisujejo s prijatelji in hkrati poslušajo glasbo.
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Pravimo, da so osebe v generaciji Z strokovnjaki za internet, se sporazumevajo s sporočili,
imajo idole na Youtube-u, svoje hobije spreminjajo v službo, so inovatorji, prednost daje
kakovosti in so odprti za drugačnost (Kostanjevec, 2018). Od ostalih generacij se ločijo v tem,
da so praktični, lahko nekoliko bolj inteligentni, radi prevzamejo vodstvo, so nestrpnejši in
nenehno iščejo izzive. Generacija Z ima zelo slabo koncentracijo in zaradi velike količine
informacij tudi hitri pozabijo stvari, so obetavni podjetniki in zahtevni potrošniki. Pri učenju si
pomagajo z internetom, zato so zelo samostojni. Usposabljajo se za poklice, ki so morda še
neznani, od delodajalca pričakujejo pravično plačilo. Pravimo lahko, da so to generacije slik in
podob, zato je Instagram njihova najljubša komunikacijska platformi (Plešnik, 2018).
3.4 Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027
Strategija Evropa 2020 se osredotoča tudi na mlade in obravnava različne cilje, kot so
zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, povečanje deleža diplomantov, starih med 30 in 34
let, ter oblikovanje celovitega svežnja političnih pobud za izobraževanje in zaposlovanje. Tako
so 26. novembra 2018 sprejeli resolucijo o novi strategiji EU za mlade 2019–2027. Strategija
naj bi se osredotočala na spodbujanje udeležbe mladih v državljanskem in demokratičnem
življenju; povezovanju mladih po vsej EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo,
solidarnost učna mobilnost ter medkulturno razumevanje in na podpiranje opolnomočenja
mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela (Hériard, 2020).
Strategija EU za mlade se osredotoča na tri ključna področja ukrepanja, in sicer na: angažiranje,
povezovanje, opolnomočenje. Pomemben del nove strategije so tudi evropski cilji mladih, ki
predstavljajo vizijo za Evropo, ki mladim omogoča uresničitev njihovega celotnega potenciala.
Teh ciljev je 11 in so sledeči:
1. Povezati EU z mladimi: spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med
mladimi in povečati participacijo mladih v EU.
2. Enakost vseh spolov: zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljive pristope.
3. Vključujoče družbe: omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo.
4. Informacije in konstruktiven dialog: zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do
zanesljivih informacij ter njihovo vključevanje v konstruktiven dialog.
5. Mentalno zdravje in dobro počutje: doseči boljše duševno zdravje in odpraviti
stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem.
6. Korak naprej za podeželsko mladino: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale
uresničitev potenciala na podeželju.
7. Kakovostna zaposlitev za vse: zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do
kakovostnih delovnih mest.
8. Kakovostno učenje: povezati in izboljšati različne načine učenja
9. Prostor in participacija za vse: okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo
mladih
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10. Trajnostna zelena Evropa: ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni,
izobraženi in sposobni ustvarjati spremembe v svojem vsakdanjem življenju.
11. Mladinske organizacije in evropski programi: zagotoviti vsem mladim enak dostop do
mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov (Cink, 2019).
3.5 Projekti
Tudi v Mladinskem centru Brežice se trudimo, da mladi lahko krepijo svoja znanja skozi
različna neformalna izobraževanja. V ta namen izvajamo delavnice in usposabljanja, na katere
se lahko prijavi vsak, ki si želi več možnosti in novih izkušenj. Izvedli smo tudi že različne
projekte namenjene večji zaposljivosti mladih, eden takih je projekt PiMP, ki je potekal leta
2016 – 2018, drug pa je projekt MI! – mladinski inkubator, ki se izvaja v letih 2020 in 2021.
3.5.1 MI! – mladinski inkubator
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) je vodilni
partner in prijavitelj projekta MI! - mladinski inkubator. Projekt je rezultat uspešne kandidature
na razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo
zaposljivost«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s
pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se krepijo splošne in specifične kompetence mladih
za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Preko aktivnosti se mladi na
podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence in prispevajo k
razvoju skupnosti. Mladi tekom projekta prevzamejo odgovornost, se učijo načrtovanja,
sprejemajo odločitve in krepijo številne druge državljanske in socialne kompetence.
Ključna ciljna skupina v projektu, ki traja od 1.2.2020 do 15.9.2021 so mladi, ki so na dan
vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni. Gre za ciljno skupino,
kateri se s pomočjo usposabljanj pomaga h krepitvi kompetenc, ter na podlagi tega prispeva k
povečanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter k znižanju brezposelnosti
mladih.
MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno
državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom
dela. Z mladimi bomo razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja in krepili
zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program je za mlade vključujoč,
omogoča osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z
namenom njihove zaposlitve. Aktivnosti, ki so se odvijale tekom projekta:



Vzpostavitev pogojev za oblikovanje novih delovnih mest za osebe iz ciljne skupine;
Karierne odločitve v mladinskem kontekstu, predstavljene v gradivu „Življenje mladih
in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”;
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Izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
Izvedba programov usposabljanj (po sklopih od 1 do 3) mladinskega inkubatorja ter
izvedba praktičnih projektov v podjetjih v regiji in medsektorsko povezovanje z
namenom prepoznavanja pozitivnih učinkov mladinskega dela:
Sklop 1: Delavnice za aktivno mladinsko delo (osnove mladinskega dela, digitalno
mladinsko delo, Erasmus+, spremljanje in beleženje mladinskega dela)
Sklop 2: Delavnice za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (komunikacije veščine,
retorika in javno nastopanje, motivacija za delo in izobraževanje, socialne veščine in
samopodoba)
Sklop 3: Projektno učno delo;
Prenos dobrih praks in diseminacija rezultatov.
Slika 5: Projekt MI!

Vir: lastno delo

3.5.2 PIMP - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota: Mladinski center Brežice je uspešno
kandidiral na razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost
2016–2018, prednostna naložba: "Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih,
ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni
socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja
jamstva za mlade", specifični cilj: Znižanje brezposelnosti mladih s projektom »PiMP –
Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!«.
Splošni cilji javnega razpisa so bili zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih
od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji
raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence
mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc.
»PIMP - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!« je prinesel:
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zaposlitev mladih do 29 let in vključitev v projektne aktivnosti (18 oseb);
vzpostavitev pilotnega modela tržno usmerjenega delovanja mladinskega hotela z
ustvarjanjem delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih po načelu "Zelene
sheme slovenskega turizma«;
ustanovitev mladinske zadruge za izvajanje turističnega servisa za trženje lokalne
ponudbe po vzoru "zelene sheme slovenskega turizma";
vzpostavitev Sklada za mlade.

Ključna ciljna skupina v projektu so bili mladi do vključno 29 let, ki zaključujejo srednješolsko
oz. fakultetno izobrazbo in so pred zaposlitvijo.
V času trajanja projekta smo organizirali različne delavnice, ki so krepile kompetence mladih:













ITALIJANSKI JEZIK
JAVNO NASTOPANJE IN DRUŽBENO UDEJSTVOVANJE
TURISTIČNO PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOSTI V TURIZMU
DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
MARKETING V TURIZMU
NEMŠKI JEZIK
DELAVNICA: ISKANJE 'PRODUCT-MARKET FIT' Z NAGOVARJANJEM TUJIH
GOSTOV
PRAKTIKUM UČINKOVITEGA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
PRAKTIČNE DELAVNICE NA SPRECIFIČNIH PRIMERIH: TURISTIČNE STORITVE IN
IZKUSTVENI MARKETING
DELAVNICA GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA S POUDARKOM NA TRŽENJU IN
IZDELAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV
DELAVNICA MENEDŽMENTA PRIREDITEV V TURIZMU
INTERAKTIVNA DELAVNICA: OBLIKOVANJE STRATEGIJE TRŽENJA IN TRŽNE
PONUDBE ZA MLADINSKI HOTEL PO NAČELIH »ZELENE SHEME SLOVENSKEGA
TURIZMA«

Slika 6: Projekt PIMP

Vir: lastno delo
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4 INTERVJU
S pomočjo vprašanj, na katere so nam odgovorili na Zavod republike Slovenije za
zaposlovanje, Območna služba Sevnica (ZRSZ OS Sevnica), si želimo pridobiti strokovno
mnenje glede kariernih odločitev, kako iz tega vidika spremljajo posameznike pri izbiri
1. Kako vi ocenjujete zaposljivost mladih v naši regiji? In na trgu dela nasploh?
ZRSZ OS Sevnica: »Podatki izkazujejo, da je med vsemi zaposlitvami brezposelnih oseb iz
vseh teh uradov za delo Brežice, Krško in Sevnica nekoliko višji delež mladih kot v
povprečnem slovenskem merilu. V letu 2020 so tako zaposlitve mladih predstavljale 32% vseh,
leto pred tem pa 35%. Nekoliko večje možnosti zaposlovanja imajo zlasti mladi s poklicno in
srednješolsko izobrazbo, medtem ko je zaposljivost nižje izobraženih mladih, manjša. Z
večjimi težavami pa se pri zaposlovanju srečujejo zlasti Romi.«
ZRSZ OS Sevnica: »Tisti, ki se zaposlijo, relativno kratek čas iščejo zaposlitev. Mladi, ki so
se zaposlili v letu 2020, so bili pred tem prijavljeni v evidencah ZRSZ 4,6 meseca, kar je dva
meseca manj kot je znašala povprečna čakalna doba vseh zaposlenih v tem letu. Večina
zaposlovanja se odvija za določen čas, tako je tudi pri zaposlovanju mladih, ki so dostikrat
izpostavljeni nestalnim in fleksibilnim oblikam zaposlitve. Slednje ima gotovo velik vpliv na
nezmožnost njihove finančne neodvisnosti in dokončnega osamosvajanja, dolgoročnejšega
načrtovanja njihove nadaljnje življenjske poti.«
2. Katere prednosti vidite v zaposlovanju mladih? Kaj pa slabosti?
ZRSZ OS Sevnica: »Prednosti mladih so v tem, da imajo sveža znanja, dobro razvite
računalniške kompetence, znanja tujih jezikov, so fleksibilni, izražajo energijo, imajo nove
ideje, drugačne poglede, imajo pozitiven odnos do okolja, zelenih delovnih mest ipd.«
ZRSZ OS Sevnica: »Kot oviro pri njihovem zaposlovanju ugotavljamo pomanjkanje delovnih
izkušenj, delodajalci navajajo tudi njihovo manjšo pripadnost podjetju; hitreje menjajo
zaposlitve, ker iščejo zaposlitvene priložnosti, ki so jim bolj »pisane na kožo«. Velik pomen
pripisujejo uravnoteženju dela in prostega časa, osebnega življenja.«
3. Kaj menite, da je največji problem pri zaposlovanju mladih?
ZRSZ OS Sevnica: »Za iskalce prve zaposlitve je prehod iz izobraževanja na trg dela zelo
zahteven, saj mora posameznik soočiti svoja pričakovanja z realnostjo na trgu dela.«
ZRSZ OS Sevnica: »Po zaključenem izobraževanju se posameznik čuti usposobljenega za
opravljanje dela, za katerega se je izobraževal. Slika, ki si jo je ustvaril o delovnem okolju,
delovnem mestu, nalogah, kolektivu, odnosih, zahtevah delodajalcev in pogojih dela, je po
navadi precej drugačna od situacije, v kateri se znajde v prvi ali naslednji zaposlitvi.
Pomembno je, da se zaveda, da gre za pomembne korake v njegovi poklicni karieri, ki pa se
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gradi z nenehnim usposabljanjem in učenjem, spoznavanjem delovnih področij, prilagajanjem,
odprtostjo, pripravljenostjo na medgeneracijski sodelovanje, dobro komunikacijo s sodelavci,
strpnostjo, vztrajnostjo..«
ZRSZ OS Sevnica: »Sicer pa imajo mladi na trgu dela težave pri iskanju zaposlitve zaradi
pomanjkanja delovnih izkušenj. Soočajo se tudi z nezmožnost lastnega prevoza na delovno
mesto zaradi neurejenih javnih prometnih povezav. Težave so tudi z varstvom otrok, zlasti pri
večizmenskem delu in pri mamicah samohranilkah.«
4. Kaj menite, kateri ukrepi s strani države bi bili potrebni za izboljšanje
zaposljivosti mladih?
ZRSZ OS Sevnica: »Ugotavljamo, da se velik del mladih zaposluje preko programov
subvencioniranega zaposlovanje, zato bi bilo nujno, da bi bile subvencije stalno na voljo ob
tudi siceršnjih olajšavah za delodajalce v primeru trajnejšega zaposlovanja mladih. V
usposabljanje mladih vlagajo veliko časa in energije, zato je subvencioniranje njihovih
zaposlitev toliko bolj upravičeno.«
ZRSZ OS Sevnica: »Pri tem je pomembno ustrezno mentorstvo, s katerim bi lahko ustrezno
prilagodili delo starejšim delavcem pred upokojitvijo. Ti bi lahko uvajali v delo mlade brez
izkušenj, hkrati pa bi krepili kulturo medgeneracijskega sodelovanja. Vključevanje mladih v
skupine, time daje številne sinergijske učinke in številne dobre rezultate, nove ideje, pristope,
ki prispevajo k razvoju in konkurenčnosti tako posameznika kot podjetja.«
ZRSZ OS Sevnica: »Ocenjujemo, da potrebovali več posebnih programov za mlade z manj
priložnostmi na trgu dela, dolgotrajno brezposelne mlade z različnimi ovirami, Rome,
možnosti subvencioniranega njihovega krajšega in bolj fleksibilnega
zaposlovanja.
Prilagajanje izvajanja posameznih programov usposabljanja za mamice samohranilke ipd.«
ZRSZ OS Sevnica: »Tudi za dolgotrajno brezposelne mlade so programi javnih del prava
priložnost za ohranjanje njihove delovne in socialne vključenosti. Odpirajo možnosti njihove
aktivacije, lastne potrditve, krepitve samozavesti in zaupanja vase, ki z dlje časa trajajočo
brezposelnostjo krepko upade. Programi omogočajo posamezniku širjenje njegove socialne
mreže in dajejo motivacijo za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti. Vse manj se v lokalnem
okolju izvaja programov javnih del ravno za mlade brez izobrazbe.«
ZRSZ OS Sevnica: »Potrebujemo programe za spodbujanje podjetništva in podjetnosti
mladih, programe kvalitetnih usposabljanj s strokovno podporo pri načrtovanju in zagonu
samostojne dejavnosti in subvencioniranjem samozaposlitve.«
5. Kakšen pomen bi pripisali izobrazbi pri mladih, ki iščejo svojo prvo zaposlitev?
ZRSZ OS Sevnica: »Izobrazba je pomembna, saj mladi z izobrazbo lažje najdejo prvo
zaposlitev kot tisti brez nje. V številnih primerih zaposlitev mladih je ta večkrat na nižji stopnji
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izobrazbe od pridobljene, kar pomeni, da mladi nimajo priložnosti, da bi v celoti izrazili svoje
potenciale in sposobnosti. Zaposlitev težje najdejo mladi z družboslovno smerjo izobrazbe kot
mladi s tehničnimi smermi, po katerih je v okolju povpraševanje precejšnje.«
ZRSZ OS Sevnica: »Mladi brez izobrazbe ali z nižjo stopnjo izobrazbe se večkrat zaposlujejo
za krajše obdobje (npr. 1-3 mesece) za kakšna preprosta priložnostna dela, bolj fleksibilni in
pripravljeni na usposabljanje pa najdejo zaposlitev tudi v obrtno storitvenih in proizvodnih
dejavnostih.«
ZRSZ OS Sevnica: »Sicer pa so ključne kompetence, ki si jih mladi pridobivajo tekom
izobraževanja, v šolskih in obšolskih, prostovoljnih dejavnostih in preko različnih oblik dela.
Možnosti pridobivanja dodatnih znanj in veščin je kar nekaj, dostopne so tudi preko spletnih
kanalov in tudi preko programov usposabljanja in izobraževanja ZRSZ.«
6. Imate kakšen nasvet za mlade, ki iščejo svojo prvo zaposlitev?
ZRSZ OS Sevnica: »Priporočljivo je, da so mladi že v času šolanja oz. študija vključeni v
delovni proces, preko npr. študentskega servisa, da pridobijo delovne navade in izkušnje.
Štejejo tudi vse izkušnje in kompetence, ki so si jih pridobili preko sodelovanja v projektih v
šolskih timih, z mednarodnimi izmenjavami, delo s prostovoljnim delom v društvih in
nevladnih organizacijah,… Pomembno je tudi mreženje, ki jim lahko olajša vstop na trg dela.
Velik pomen ima tudi samoiniciativnost in proaktivnost mladih, s katerima se promovirajo pri
potencialnih delodajalcih.«
ZRSZ OS Sevnica: »Pomembno je, da pridobivajo čim več informacij glede zaposlitve, redno
spremljajo različne zaposlitvene portale, imajo dobro napisano vlogo/ponudbo/življenjepis,
spremljajo ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter so tudi pripravljeni za vključitev npr. v
usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus, kljub temu, da ne gre za delovno
razmerje. Prepoznava lastnih kompetenc, pridobljenih skozi različne oblike dela in
usposabljanja, je zahtevna, hkrati pa je njihova ustrezna predstavitev lahko pomembna
konkurenčna prednost pri kandidiranju na delovno mesto.«
ZRSZ OS Sevnica: »Priporočljivo je, da so prilagodljivi in so pripravljeni sprejeti tudi
zaposlitev, ki ne ustreza njihovi izobrazbi, saj na ta način vstopijo na trg dela in je nadaljnje
iskanje zaposlitve lažje, s tem pa se tudi prepreči prehod v dolgotrajno brezposelnost. Hkrati
pa mladi s tem pridobivajo in poglobijo tako splošne kot specifične kompetence, ki jih bodo
lahko uporabili pri kandidiranju na ustrezna delovna mesta.«
ZRSZ OS Sevnica: »Ključna je tudi dobra psihofizična kondicija, ki krepi motivacijo za
iskanje zaposlitvenih možnosti, za nenehno usposabljanje in krepitev kompetenc, kar vse
zvišuje konkurenčnost mladih na trgu dela.«
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5 ZANIMIVE POVEZAVE, POMEMBNE ORGANIZACIJE
Pri odločanju o svoji karierni poti lahko trčiš ob nešteto vprašanj in dilem. Pri razreševanju le
teh ti lahko pomaga družina, prijatelji ipd., lahko pa se obrneš tudi na formalne ustanove, kot
so vzgojno-izobraževalne ustanove, Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije in drugi. Pri odločanju ti lahko pomagajo tudi razni informativni in karierni
dnevi.

Povezave za iskanje zaposlitve:






http://m.ess.gov.si/
https://www.mojedelo.com/
https://www.kariera.si/sl
https://www.careerjet.si/
https://www.deloglasnik.si/

NASVET: Odločanje za študij in lastno karierno pot je kompleksen proces, zato je pomembno,
da imate določene cilje, ki si jih na tej poti želite doseči, saj potem lažje sledite uresničevanju
le teh in si tako olajšate pot. Imejte pa v mislih, da o karieri ne odloča zgolj izobrazba, ampak
tudi vaši interesi in vrednote, tako da sledite svojim željam in pri tem ne pozabite nase, saj je
najbolj pomembno, da ste pri iskanju službe iskreni in da najdete takšen poklic oziroma
delovno mesto, ki vas bo veselilo in ga boste radi opravljali.
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