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[RAZISKAVA Mlada dekleta bi rada delala!] 
 Med več kot 130 mladimi iskalkami prve zaposlitve smo naredili raziskavo o njihovem odnosu 
do dela, o tem, kaj bi rade delale, koliko truda in napora so že vložile v izobraževanje in iskanje 
zaposlitve in o tem, kakšne so sploh njihove možnosti v bližnji prihodnosti. Odzvalo se je 134 
mladih iskalk prve zaposlitve, večinoma v starosti med 19 in 27 let.  



 

 

 
RAZISKAVA 

 
Mlada dekleta bi rada delala! 

 
 
Med več kot 130 mladimi iskalkami prve zaposlitve smo naredili raziskavo o njihovem 
odnosu do dela, o tem, kaj bi rade delale, koliko truda in napora so že vložile v 
izobraževanje in iskanje zaposlitve in o tem, kakšne so sploh njihove možnosti v bližnji 
prihodnosti. Odzvalo se je 134 mladih iskalk prve zaposlitve, večinoma v starosti med 
19 in 27 let, spodnji članek pa odraža njihova mnenja.  
 
 
Globalni trendi brezposelnosti med mladimi 
 

Na globalni ravni se je 
stopnja nezaposlenosti med 
mladimi iz leta 2009, ko je le 
ta znašala 12,7 % znižala na 
12,3 % leta 2011. Leta 2012 
je stopnja brezposelnosti 
med mladimi zopet začela 
rasti in se do  leta 2013 
dvignila na 12,6 %, to je za 
kaj 1,1 odstotno točko več, 
kot v pred kriznem času leta 
2011 (11,5 %). Po trenutnih 

ocenah je 73,4 milijone mladih brezposelnih (Vir: ILO, 2013).  

V raziskavi ILO (2013) je bilo ugotovljeno, da imajo mladi kar trikrat več možnosti, da 
bodo brezposelni kot odrasli. 

 

Mladi na trgu delovne sile v razvitih državah  

V šestih razvitih državah (Avstrija, Nemčija, Japonska, Nizozemska in Švica) je bila 
stopnja brezposelnosti med mladimi nižja od 10 % v letu 2012. 



 

Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je bila Slovenija glede stopnje brezposelnimi 
med mladimi vedno nekoliko pod povprečjem EU-27. 

 
Stopnja brezposelnosti med mladimi glede na spol od leta 2005-2012 v % 
 

  Država Spol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EU-27 
Skupaj 18,7 17,3 15,5 15,3 19,8 20,98 21,0 22,6 
Moški 18,6 17,1 15,2 15,1 21,0 21,69 21,3 23,3 
Ženske 18,8 17,7 15,9 15,5 18,5 20,13 20,5 21,7 

Slovenija 
Skupaj 14,3 15,8 9,1 10,6 13,5 16,77 14,5 18,8 
Moški 12,5 14,9 8,8 9,4 12,0 17,52 13,9 18,7 
Ženske 16,8 16,9 9,6 12,3 15,6 15,71 15,3 19,1 

Vir: podatki OECD 

Problem visokega deleža mladih, ki so brezposelni po drugi strani odraža tudi dejstvo, 
da raste število mladih, ki niso ne zaposleni in hkrati niso vključeni niti v izobraževalni 
sistem. Z drugimi besedami, kar eden od šestih mladih se ne izobražuje in hkrati tudi ni 
zaposlen. Lahko bi se reklo, da je ta skupina mladih obtičala nekje v sistemu, saj z 
dodatno izobrazbo ne vlagajo in ne izboljšujejo svojih sposobnosti in znanj. Za mlade je 
ključnega pomena, da postanejo na trgu delovne sile konkurenčni, saj le tako ne bodo 
deležni brezposelnosti ali celo socialne izključenosti (ILO, 2013). 

 
 
 
 



 

ANKETNA RAZISKAVA: 

 

1. Vprašanje 

 

 
 

Dejstvo, da se mlade iskalke zavedajo pomembnosti povezovanja z delodajalci kaže na 

to, da se jih je kar 56% že v času študija poskušalo povezovati s potencialnimi 

delodajalci; zanimiv in hkrati zaskrbljujoč pa je tudi podatek, da 19% mladih isklalk 

namerava razmišljati o zaposlovanju šele po zaključku izobraževanja. Ne gre 

spregledati, da se nobena izmed vprašanih mladih iskalk prve zaposlitve, ne zanima za 

to, da bi odprla lastno podjetje.  

 

 

2. Vprašanje 

 

 

 



 

Še vedno je dejstvo, da samo 5% mladih iskalk meni, da se je odločilo za popolnoma 

neperspektivno izobrazbo, spodbudno, saj skupno več kot 50% mladih meni, da bodo 

najbrž dobile zaposlitev. V času, ko je vstop na trg dela težaven, je še kako pomembno, 

da mladi ohranjajo pozitiven odnos in motivacijo za iskanje zaposlitve.  

 

 

3. Vprašanje 

 

 
 

Zelo pozitivno je dejstvo, da se je več kot 70% vprašanih mladih iskalk prve zaposlitve 

uspelo že v času izobraževanja povezati z vsaj enim delodajalcem. A še vedno ne gre 

spregledati, da je skoraj tretjina takšnih deklet, ki se niso imele možnosti povezati z 

bodočimi delodajalci. Tu se kaže potreba po tem, da bi se bilo potrebno z bodočimi 

delodajalci povezovati že na ravni fakultet. Zelo dobrodošlo bi bilo, da bi se fakultetni 

programi prilagodili potrebam delodajalcev v zameno, pa bi delodajalci morali nuditi 

strokovne prakse študentom.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  4. Vprašanje 

 

 
 

Trend najbolj »zaželene« zaposlitve med mladimi iskalkami se jasno izkazuje tudi pri 

tem vprašanju, to je še vedno zaposlovanje v javnih institucijah. Zaskrbljujoče pa je, da 

je zaposlovanje v javni upravi močno okrnjeno, nekateri so celo mnenja, da imamo že 

tako preveliko javno upravo. Nekoliko bolj perspektivne, čeprav v današnjem času prav 

nič optimistične, so želje 20 % mladih iskalk zaposlitve, ki upajo da se bodo zaposlile v 

realnem sektorju. Kar 14 % vprašanih deklet se spogleduje z  odhodom v tujino. Dejstvo 

je, da navadno v tujino odidejo ravno najbolj perspektivni in ambiciozno mladi, te se 

praviloma ne vračajo ampak ustvarijo uspešno kariero nekje izven mej Slovenije. Za 

Slovensko državo to ne pomeni nič dobrega, saj takšne mlade praktično brezplačno 

izšola, kasneje pa v zameno za to ne dobi nič drugega kot beg možganov. 

  

 

5. Vprašanje 

 



 

 

  Mlade iskalke si povečini želijo ostati v Sloveniji, vendar bodo, če bo to zanje pomenilo 

brezposelnost, odšle v tujino.  

 

 

6. Vprašanje 

  

 

Večina mladih iskalk zaposlitve pri 

študiju najbolj pogreša direktne 

povezave med fakulteto in 

potencialnimi delodajalci, prav tako 

pa jih kar 65% pogreša karierno 

orientacijo že v času izobraževanja. 

Velik delež vprašanih deklet pogreša 

mentorska svetovanja in vodenje. 

 

 

7. Vprašanje 

 

Mlade iskalke prve zaposlitve smo povprašali o tem, KDO bi moral KAJ storiti za to, da 

bi imela ti večje možnosti na trgu dela. 

 

Večina mladih iskalk je odgovorila na vprašanje, četudi je bilo opcijsko, kar daje 

določeno težo vprašanju in izkazuje interes mladih. 

 



 

Odgovori na vprašanja pa so sicer različni, vendar večinoma zajemajo tri ključne akterje 

za izboljšanje situacije: 

- lasten interes mladih ter večja aktivnost 

- šolski sistem z boljšo poklicno karierno orienatacijo in več povezovanja z 

delodajalci 

- državo z ustreznimi sistemskimi ukrepi, ki bi spodbujali zaposlovanje. 

 

Odgovori so iskreni, zanimivi in polni idej, zato nekatere objavljamo tukaj:  

- Sama sem zase storila vse kar sem (zase) lahko, poteza je na delodajalcih in 
državi, da ustvaja nova delovna mesta oziroma da mlade opolnomoči, da jih 
ustvarjajo sami. 
 

- "JAZ bi morala izkazovati še več interesa za iskanje možnosti za zaposlitev. 
FAKULTETA bi morala omogočiti več stikov s potencialnimi zaposlovalci, skleniti 
pogodbe s ponudniki praks in pripravništev, da bi bile lahko zagotovljene vsem - 
če ne morejo biti, je jasno, da tudi za zaposlitev ""ni prostora"". DRŽAVA bi 
morala drugače razporejati finance med fakultete in s tem zmanjšati obseg 
vpisov na smeri, ki ne zagotavljajo perspektive za zaposlitev - naj jih bo manj in 
bodo tisti boljši." Fakulteta in delodajalci preko študentskega servisa 

 
- Sama in predvsem sama. Sama se skusam mreziti in upam, da mi bo mrezenje 

pomagalo pri iskanju zaposlitve. Mogoce je moja napaka v tem, da sem se 
zaenkrat mrezila samo v javnem sektorju, kjer je najmanj zaposlovanja. 

- Zmanjšati vpis na fakultete! Zapreti fakultete kot je npr. kranjska. V Sloveniji res 
lahko študira vsak. Dati večjo vrednost (in redno plačo) delavcem, ki so še kako 
pomembni.  

- "Jaz bi mogla čim manj študirati in čim več delati, da bi si s tem pridobila kar 
največ izkušenj, ter vez in poznanstev. 

- Na faksu bi lahko kaj naredili v tej smeri - povezovanje s podjetji in zavodi iz 
naše stroke." 

 
- Treba bi bilo omejiti vpis na fakultete ali pa uvesti sprejemne izpite, da bi se na 

fakultete vpisali res tisti, ki so najboljši bodoči delavci na nekem področju, saj je 
mladih z visoko izobrazbo preveč, dela pa ti ne dobijo. 
 

- "Fakultete pri načrtovanju študijskega programa in pri razpisu mest za določen 
študij, ministrstvo z raznimi subvencijami zaposlovanja in omogočanja več 
možnosti, lokalne skupnosti, ki bi razpisale in opredelile potrebe znotraj mest in 
skupnosti, posamezniki sami, ki bi morali za svojo prihodnost prevzeti 
odgovornost." 
 



 

- "V začetku sem seveda za svoje možnosti na trgu dela odgovorna sama! Vendar 
pa mi gre ""na živce"" da tudi če kaj vprašam karierno svetovalko me napoti 
drugam, oni spet drugam itd. Pa saj če je karierna svetovalka naj bi že vedela 
kako poteka npr. prehajanje med programi... 
 

- Da bi imela večje možnosti na trgu dela bi - kot sem že rekla - se v prvi vrsti 
sama zanimati, saj je bodoča služba moja odgovornost. Zato tudi sem aktivna 
pri institucijah, sem na prostovoljstvu, ne živim le za faks ampak imam še 
dodatne dejavnosti. Vendar pa menim da mi včasih primankuje tistih pravih, 
koristnih in pomembnih informacij. Tako da bi se lahko odprl portal kjer bi bile 
dostopne novice iz zaposlovanja. Vem, da je tega kar nekaj, vendar pa ne vemo 
za vse. Če ne drugega bi bilo super, da nas iz npr. filterneta ""napotijo"" na zrszz, 
evs itd." 
 

- "Zdaj je cel sistem zablokiran. Vladni ukrepi so pripomogli h krču. Vsekakor si 
nihče ne upa vzeti mladega, ker ne ve, če bo imel dovolj denarja za njegovo 
plačo, npr. čez en mesec... 
 

- Moti me tudi to, da ni bolj cenjeno prostovoljno delo in delo prek študenta na 
tan način imam zelo veliko delovnih izkušenj. Nimam pa npr. strokovnega izpite, 
ne 4 leta delavnih izkušenj, kot zahtevajo. Strokovnega ne morem iti delat, če 
nimam 1 leto delovnih izkušenj (iz soc. varstva) in se znajdeš v krogu..."eu, slo. 
vlada, fakulteta 
 

- "Študentje bi se morali med študijem več tudi sami povezovati z bodočimi 
delodajalci. Delodajalci pa morajo upoštevati tudi študentove izkušnje, ki jih je 
pridobil pri študentskem delu saj drugih izkušenj do zaključka študija ne uspemo 
pridobiti." 
 

- "Vodstvo fakultete skupaj z ministerstvom za delo in socialne zadeva. Ogromno 
stvari ni urejenih, še posebej pravilnik, kdo vse spada pod zakon o solicalnem 
varstvu. Študentje družboslovih smeri bi bili lažje zaposlivi, če bi imeli možnost ta 
izpit opravljat v času študija in ne preko razpisa iz socialne zbornice. 
 

- "Kdor trdi, da dela ni, se mu po moje ne da delat. :) Je pa res, da če bi naša 
fakulteta (FF) videla dlje od lastnega praga in skrbela za navezovanje (in s tem 
"prodajala" tudi lastne študente), bi bilo marsikomu lažje, ne pa da bolj zavirajo 
vse skupaj kot kaj drugega... 
 

- Predvsem se sama bolj zanimati, pa tudi fakulteta, ki bi organizirala ''podjetne 
petke'', da bi spoznali več delodajalcev, pa tudi imeti pogodbo z njimi, da ko bi 
iskali študente oz. zaposlene bi najprej pobrskali po spiskih študentov določene 
fakultete. 
 



 

- "Predvsem gre za to, da ti nekdo ponudi priložnost. Nekje moraš začeti in 
povsem logično je, da če ti nihče ne ponudi priložnosti si enostavno ne moreš 
pridobiti izkušnje, kar pa je pogoj za pridobitev dela.  
 

- Menim tudi, da bi se morali starejši umakniti s trga dela in tako dati svoje 
delovno mesto mladim in znanja polnim glavam. Zavedam se, da tudi oni 
morajo preživeti, ampak če je nekdo posvetil 40 let življenja delu in plačeval tako 
visoke prispevke si zasluži iti v pokoj, ne pa da še pri 60-ih letih delajo kot nori, 
mladi pa sedijo doma in ne vejo kaj bi sami s seboj." 
 

- Fakultete bi morale zagotoviti več praktičnega dela izven akademske sfere - nas 
povezovati s trgom dela in nas pripraviti na "boj". 
 

- Uvesti bi morali obvezno prakso na vseh fakultetah, saj po koncu izobraževanja 
ničesar ne znamo.  
 

- Jaz sama, fakulteta, študetntska društva 
 

- "Sprememba zakonodaje glede občasnih del - tudi za osebe brez statusa bi 
morala obstajati možnost občasnega dela; takoj, ko izgubiš status, se priložnosti 
za nabiranje novih delovnih izkušenj zmanjšajo za 95 % 
 

- V študijske programe vpisovati manj študentov, zmanjšati število novih 
študentov vsaj v 1 letu, dokler se ne zaposlijo stari brezposelni diplomanti. 
 

- Študijski programi bi morali biti posodobljeni, znanja, ki jih študent pridobi v 
času študija pa bi morala biti taka, da jih lahko takoj prenese v prakso, delo - 
fakultete bi študente morale usmerjati predvsem v to, da se naučijo razmišljati s 
svojo glavo, znajti se v živjenju, ne pa da jih usmerjajo predvsem v ''piflanje'' 
teorij, neskončno pisanje strokovnih poročil in kampanjsko učenje; v trenutnem 
sistemu študentje, žal, vse premalo razvijajo svojo življenjsko kreativnost, ki je v 
kriznih razmerah za posameznikovo blagostanje ključnega pomena." 
 

- Fakulteta in jaz sama. Pač verjetno bi morala v največji meri sama poskrbeti, da 
pridobim neke izkušnje, delala bi prostovoljno, navezovala stike s potencialnimi 
delodajalci. 
 

- Predvsem se sama udeleziti vec prostovoljnih del, z namenom pridobitve 
izkusenj. Hkrati vec info o morebinih krajsih zaposlitvenih priloznosti ze tekom 
studija, predstavljenih s strani falultete, ali zbrane na kaksnem spletnem naslovu. 
 

- Direktorji različnih podjetij bi morali vsako leto sprostiti nekaj mest za na novo 
izobražene študente, kar pa ne pomeni, da bi pri tem morali odpuščati, samo ob 
upokojitvi sodelavca bi lahko zaposlili nekoga z dobrimi kompetencami za to 
delo in izobraženega za ta poklic. 
 



 

- "Največ SAMA v času študija - čeprav takrat razmišljaš predvsem o tem, da 
lahko ob študiju tudi nekaj zaslužiš, da bi si lahko privoščil npr. izlete v tujino itd. 
(največkrat pa študentsko delo ni povezano s tvojo izobrazbo). Osebno sem 
imela na študiju tudi zelo veliko dela s samim študijskim delom (ogromno poročil, 
izpitov, pogrešala pa sem prakso vpleteno v sam izobraževalni sistem - to se mi 
zdi nujen in pomemben SISTEMSKI prispevek!), če prihajaš v Ljubljano iz bolj 
oddaljenega kraja, si izgubljal veliko časa in energije tudi s prevozi (seveda si si 
želel vsaj enkrat mesečno domov in ko si bil za dva-tri dni doma, si se enostavno 
predvsem družil z domačimi). Da bi pridobil izkušnje, si se sam sicer vključeval v 
prostovoljne organizacije (sama sem delovala v 6-7), vendar je včasih enostavno 
bilo vsega preveč (želja po nekih minimalnih osebnih prihodkih, kadar nimaš 
štipendije (torej študentsko delo); še vedno nekaj časa namenjenega druženju; 
prostovoljno delo; odhodi domov in nazaj; študijsko delo ...). V organizacijah, 
kjer sem delala prostovoljno, sem sicer navezovala stike s strokovnjaki, vendar 
so le ti usmerjeni predvsem na mentorstvo prostovoljnemu delu, le redko kje se 
ti kasneje tukaj odpre karierna priložnost. 
 

- Menim, da bi lahko na fakulteti omogočali več mreženja z delodalajci naše 
stroke, ki bi nas vpeljevali ne samo v prostovoljno, temveč tudi študentsko delo 
(pa čeprav minimalno plačano in le nekaj ur mesečno) - baza delodajalcev in 
mentorjev, povabila strokovnjakov na faks, usmerjanja in svetovanja ... 
Zavedam se pomena odgovornosti in samoiniciativnosti, ki bi ju lahko mentorji 
dodobra spodbujali. Vsekakor pa tudi kot prostovoljec deluješ na nekoliko 
drugačen način - v nekaterih nevladnih organizacijah je mentorstvo res šibko.  
 

- Če bi še enkrat šla skozi študij v času, kakršnem smo, bi se najbrž še veliko bolj 
vključevala v prostovoljne organizacije, ker sem enostavno od praktičnih 
izkušenj z ljudmi odnesla največ (in to, kar mi sedaj ob navezovanju stikov pride 
najbolj prav), vendar bi to zahtevalo, da se odpovem plačanemu študentskemu 
delu in minimalnim osebnim prihodkom (vsekakor pa se ne počutiš prijetno, če ti 
starši plačujejo bivanje, prehrano, prevoze, morali bi ti pa še neke dodatke za 
minimalna osebna doživetja).  
 

- Najbrž pa gre za veliko bolj celostno spremembno, ki zahteva tudi korenite 
spremembe v mišljenju ljudi na sploh ..." 
 

- glede na to, da bi se zaposlila v javni instituciji, bi morala država tukaj ukrepat - 
odpirat delovna mesta, dati možnost mladim za zaposlitev in starejšim za 
upokojitev....... 
 

- Fakulteta z vidika obvezne prakse, ki za naš program ni obvezna! Tako ni 
nobenih izkušenj s področja šolanja. 
 

- "država - prepovedati študentsko delo!!!!!!spodbujati mlade ob prvi zaposlitvi, 
jim nuditi suport in subvencijo delodajalcu (kar se v majhni meri že dogaja)" 
 



 

- "Vsak lahko na tem področju največ stori sam, predvsem z dokazovanjem svojih 
sposobnosti v okviru študentskih del. Vendar... Fakultete oz. konkretneje tudi 
posamezne študijske smeri, bi se morale bolj povezovati s potencialnimi 
delodajalci tako, da bi potekala vzajemna izmenjava informacij. S tem bi na eni 
strani fakultete lahko nudile študentom znanja, ki jih delodajalci trenutno 
iščejo/potrebujejo, hkrati pa bi se študentje udejstvovali na različnih 
raziskovalnih nalogah, ki bi temeljile na dejanskih in aktualnih problemskih 
situacijah. Dobro spisana raziskovalna naloga bi bila priznanje kompetentnosti 
študenta, podjetje pa bi tako imelo možnost nabora dobrih kadrov. 
 

- To je samo eden izmed načinov. Na splošno se mi zdi, da bi se morala vrzel med 
znanjem, ki ga nudijo fakultete in sposobnostmi, ki jih pričakujejo delodajalci, 
zmanjšati, in to na račun posodabljanja študijskih programov. Ok, res je.. vsi nas 
spodbujajo k dodatnem, obštudijskem izobraževanju in po eni strani je prav 
tako-vsak mora pokazati malo samoiniciativnosti, vendar, če že imamo in 
obiskujemo fakultete, zakaj nas ne bi tu naučili (še) kaj aktualnega in 
uporabnega?" 
 

- "Svetovalne delavke na srednjih šolah bi morale nehati pripovedovati pravljice o 
tem, da je treba ""slediti svojim sanjam"" - naj gremo študirat umetnost, 
filozofijo, književnost, kar nas zanima pa bomo potem že kako. 18 in 19 letniki 
takim pripovedkam slepo verjamejo in se odločijo za neperspektiven študij, 
četudi bi jih morda tudi nekoliko zanimalo in bi bili uspešni tudi na 
perspektivnejšem področju.  
 

- Na informativnih dnevih celo na ekonomski in pravni fakulteti prepevajo o 
brezmejnih možnostih zaposlitve, za katere že vsak, ki kdaj prelista kakšen 
časopis, ve, da so le pesmice. Ampak MLADI VERJAMEJO KAR HOČEJO VERJETI in 
to se resno mora nehati. "tisti, ki so odgovorni za razvoj mladih in prihodnost 
države in družbe bi morali več truda vložiti v to, da mlade res pripravijo na vstop 
v trg dela, da nam povedo kakšne so realne možnosti. 
 

- Država in lastniki podjetij/organizacij. Vzbuditi bi se mogel socialni čut ali pa z 
zakonom ustvariti več možnosti za mlade - enako minimalno plačana 
pripravništva za vse, brez izjem. 
 

- Država. Lopove v zapor, neizobražene s tistih poklicov, ki jih pod pretvezo 
opravljajo, stare v pokoj, več pripravništva (ne pa da zahtevajo 10 let delovnih 
izkušenj... kako naj jih dobim, če sem redni študent???) 
 

- vlada spremeniti zakon o prenehanju delovne dobe po 60 letu, saj mnogo 
učiteljic takrat ne bo/ni več sposobnih učiti. 
 

- Menim, da smo sami študenti tisti, ki moramo večino narediti za to, da dobimo 
zaposlitev, saj je pomembno koliko si komunikativen, radoveden, želiš delati ipd. 
Menim, da se z vztrajnostjo in pozitivnimi lastnostmi zagotovo najde služba, tudi 



 

v teh težkih časih. Da pa bi čakali na druge, da bodo kaj storili, se mi zdi pa 
nesmiselno. Lahko pa bi se država bolj organizirala in zmanjšala davke na plače, 
s tem bi verjetno tudi delodajalci lažje zaposlovali. 
 

-  "Fakulteta: morali bi imeti urejene odnose z zaposlovalci že pri opravljanju 
študijske prakse. Študiram psihologijo in se želim zaposliti v zdravstvu, vendar 
obvezne prakse v zdravstvu nisem mogla opravljati, ker fakulteta ne plača 
mentorskih ur, v zdravstvu pa mentorji nočejo delati zastonj (kot pravijo od 
fakultete za medicino in višje zdravstvene fakultete dobijo plačilo, od filozofske 
fakultete pa ne). Zato je bilo potrebno iskati mentorja, ki bo delal zastonj, kar 
pomeni, da vsi delamo prakso na tistih področjih, ki niso najbolj zaželena oz. 
nihče ne dobi izkušnj v praksi v zdravstvu. Koordinatorka prakse mi je rekla, naj 
si pač izberem drugo področje, kjer bom našla mentorja ali pa da naj preko vez 
in poznanstev pridobim mentorja, ki bo delal zastonj. Ne zdi se mi prav, da lahko 
postaneš zdravstveni delavec le preko vez in poznanstev in preko neplačanega 
mentorstva. Te stvari bi morale biti urejene.  
 

- Prav tako 1 mesec obvezne študijske prakse ne da mnogo izkušenj in možnosti 
navezovanja stika z različnimi delodajalci, saj 1 mesec delaš pri enem 
delodajalcu. Pa tudi kot prostovoljka nisem mogla priti kaj bližje zdravstvu, ker 
zame ni bilo nobenega strokovnega dela, ker še nimam izobrazbe (po drugi 
strani pa poznam ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe pa delajo na delovnih 
mestih za katere bi izobrazbo seveda potrebovali - zakaj je torej drugače za 
nekatere?). Hodila sem od ene klinike do druge, obiskovala klinične psihologe, 
profesorje s fakultete pa mi nihče ni mogel omogočiti karšnega koli preboja v 
zdravstvo. Si predstavljate, da bi študenti medicine prvič videli pacienta, ko 
diplomirajo in se zaposlijo, pred tem pa jih v zdravstvo ne bi spustili, kajti nimajo 
ustrezne izobrazbe?! No tako psihologi prvič stopimo v kontakt s pacientom, ko 
se zaposlimo. Kakšna je kvaliteta takšnega dela, ni treba posebej poudarjati. 
 

- Ministrstva: ne bi smeli dopuščati volunterskih pripravništev.  Zavedam se, da 
pripravništvo potrebujem, če želim spoznati delo in ga čim hitreje obvladati. 
Ampak 1 leto dela zastonj si res ne morem privoščiti, prav tako pa je to zame 
suženjstvo. Pa še v suženjstvu so sužnji dobili streho nad glavo in hrano. Poleg 
tega sem dobila iz ministrstva odgovor, da tudi volunterski pripravniki njih 
blazno stanejo (zdravniški pregled, zavarovanja, mentor, itd.), kot da se sploh ne 
zavedajo, da nekdo za njij 1 leto dela ZASTONJ. To se mi zdi pa res višek vsega, 
da niti tisti, ki želijo delati zastonj, ne dobijo nujno mesta." 
 

- Potencialna podjetja, ki bodo zaposlovala določen kader, bi se morala bolj 
vključevati in usmerjati študente z napotki . 
 

- V zadnjem času opažam čedalje več “svetovalnic“, kjer lahko študentje dobimo 
informacije o zaposlovanju in pa stike s potencialnimi delodajalci (Spoznavni 
torki v okviru Nefiks-a, Karierni center UL itd.), kar je zelo dobrodošlo. V začetku 
mojega študija takšnih delavnic ni bilo, zato je bilo težje navezati stik s 



 

potencialnimi delodajalci. Mislim, da so takšni projekti zelo dobrodošli, saj 
mladim pomagajo pri iskanju odgovorov na različna vprašanja glede zaposlitve. 
Največ pa lahko za svojo zaposljivost naredi vsak sam; če nekdo ni dejaven in mu 
udeleževanje na takšnih dogodkih ni v interesu, potem mu drugi zelo težko 
pomagajo. 
 

- Menim, da bi morala najprej vlada bolj gospodarno ravnati z denarjem, 
potencialno bi bilo več zaposlitev možnih tudi v Sloveniji in v tujini, ker zdaj se 
zapirajo veleposlaništva, ki so moja možna izbira zaposlitveže v sami gimnaziji bi 
nas morali bolj usmerjati in analizirati kaj bi počeli. 
 

- Srednje in že osnovne šole s predstavljanjem čim več različnih poklicev in z 
dajanjem optimizma mladim glede zaposlitve. 
 

- Mislim, da je v tem trenutku največ še vedno na vsakem posamezniku. Moja 
naloga, je da se izpopolnjujem in nabiram izkušnje s prostovoljnim in 
študentskim delom. Menim, da pa bi moralo biti več kvalitetnih izobraževanj bolj 
cenovno dostopnih študentom. Več praktičnih znanj bi nam morali ponuditi že v 
sklopu formalnega izobraževanja. Delodajalci pa bi se morali znebiti predsodkov 
pred mladimi "neizkušenimi" kandidati. Namesto tega bi se lahko bolj razvijali 
mentorski odnosi med zaposlenimi (tako je, tudi starejši zaposleni niso za v 
kanto za smeti). Vem pa, da krožijo tudi govorice, da mladi nismo pripravljeni 
trdo delati in da nam je na prvem mestu prosti čas. Žal poznam sama veliko 
primerov, ko se je to izkazalo za resnično. Vseeno pa takšni dobijo službo. Morda 
bi še na koncu dodala, da bi potrebovali več podjetniških znanj.  
 

- Po mojem mnenju nekaj možnosti za pridobitev dela obstaja vendar igrajo veze 
in poznanstva pri tem veliko vlogo. Fakulteta pri tem pomaga z raznimi razpisi in 
dodatnimi izobraževanji, vendar je še vedno težko priti do zaposlitve. Velikokrat 
je, vsaj pri službah v tujini, v igri denar oz. pomanjkanje le-tega. Kljub krizi se mi 
zdi pomembno, da bi se država zavzela za izobraževanje mladih v visokem 
šolstvu s štipendijami, da imamo mladi možnost se udeleževati raznih 
izobraževanj. Pomanjkanje denarja igra namreč veliko vlogo.  
 

- Fakulteta - več prakse, saj na ta način pridobivaš izkušnje in spoznavaš 
potencialne delodajalce. v šolah bi moralo biti več praktičnega izobraževanja. Že 
v srednji šoli bi morali učitelji organizirati kakšna srečanja z svetovalci zavoda za 
zaposlovanje ali z svetovalci drugih zaposlitvenih agencij, ki bi nam predstavili 
trg dela in kadrovske štipendije. Potem tudi fakultete bi se morale vključiti in nas 
povezovati z delodajalci, ki iščejo točno določen kader. Brez poznanstev in 
povezovanja je zelo težko dobiti zaposlitev za določen čas kaj šele za nedoločen. 
 

- Država nameniti več sredstev za dejavnost, ki me zanima (raziskovanje) in 
"sprostiti" zakone o zaposlovanju, da bi se tiste, ki so na položajih, pa niso 
najboljši, lažje zamenjalo. 
 



 

- Vlada mora podpirati znanost pa bo vse ok. Lahko bi odprli kakšnen dodatni 
inštitut iz mojega področja. 
 

- Študijski program bi moral biti bolj praktično naravnan ter bi nas moral bolj 
usmerjati na dejansko potrebe trga. 
 

- "Fakulteta realno predstaviti možnosti zaposlovanja. Delodajalci bi se morali 
zavedati, da za vsa delovna mesta niso potrebne izkušnje. Ceniti bi se morale 
sposobnosti in dejansko delo, ki ga posameznik opravi, ne pa starost in 
socialistični način mišljenja." 
 

- Fakulteta, bi nas morala malo več oglaševati in nas že v času študija pripravljati 
na delodajalce in nas seznaniti z njimi. Menim, da bi fakulteta ali druge poporne 
organizacije morale ponuditi več usmeritev ter povezave z delodajalci. 
 

- "Menim, da bi morali imeti več različnih predavanj z zunanjimi sodelavci, ki bi 
nam predstavili svoja podjetja in nudila možnost zaposlitve.  
 

- Fakulteta bi se morala bolj zorganizirati, da bi se vzpostavile bolj direktne 
povezave med fakulteto in potencialnimi delodajalci, saj nam sedanji sistem, v 
katerem je težko dobiti zaposlitev, iskanje zaposlitve še toliko bolj oteži. Zelo 
dobro bi bilo, če bi se tudi katera izmed organizacij izven fakultete organizirala 
na način, da bi omogočila večjo povezanost med študenti in potencialnimi 
zaposlovalci - na primer obiski v podjetjih, zavodih, društvih ... 
 

- Delodajalce bi bilo treba na nek način izobraziti, prepričati in spodbuditi, da je v 
mladih delavcih prihodnost. Pomagati bi jim bilo treba razumeti, da uspešen, 
priden študent, po končani izobrazbi (recimo pri 22. letih) ne more imeti drugih 
izkušenj kot študentsko delo, pa vendar to ne pomeni, da si delovnega mesta ne 
zasluži. Če bo šlo tako naprej bomo pri 30, 35 letih še brez konkretnih izkušenj, 
takrat pa bomo res brez možnosti za zaposlitev. 
 

- "Na področju zdravstva bi morali (ministrstvo?) končno sprejeti zakone v zvezi s 
pripravniki. Trenutno je baje tako, da bo pripravništvo postalo voluntersko, 
dokler ne sprejmejo končnega odgovora v zvezi s tem, pa se novih pripravnikov 
ne zaposljuje. Zopet s strani ministrstva (najverjetneje): psihologov je v 
zdravstvu premalo, delovna mesta pa se zapirajo, namesto da bi se odpirala." 
 

- Za prehod iz študija na trg dela naj bi poskrbel karireni center o katerem pa bolj 
malo vem, razen da ponuja različne delavnice in svetovanje. Menim, da imajo 
tudi profesorji veliko možnosti povezovanja z trgom dela, a to ponudijo samo 
posameznim študentom. Na našem oddelku ni direktnega povezovanja s trgom 
dela.  
 



 

- V času študija bi nas fakulteta lahko bolj seznanila s praktičnim delom tako, da 
bi ponudila možnost sodelovanja z različnimi kulturnimi institucijami, zavodi, 
medijskimi hišami. To bi lahko potekalo v obliki prostovoljstva. 
 

- "V prvi vrsti država bi morala omogočati več neprofitnih organizacij, večje 
število uvajanj, pripravništev..  
 

- Menim, da bi bilo nujno potrebno povezati fakultete in potencialne delodajalce, 
ter študentom omogočiti nekakšno obvezno prakso, saj enostavno velika večina 
mladih brez vsakršnih izkušenj na trgu dela nima nobenih možnosti.  
 

- Nekaj bi se moralo storiti, da imajo vsi enake možnosti pri zaposlovanju in da ta 
ni vezana na priimek (oz vezice). 
 

- Jaz sama bi morala biti bolj aktivna in drzna, in sicer že sedaj - med študijem. 
 

- Ministerstvo za šolstvo: omejiti bi se moral upis na fakultete, prav tako bi bilo 
potrbno veliko programov na fakultetah ukiniti, večji nadzor nad fakultetami 
injekcija novih in inovativnih kadrov v izobraževalne ustanove, večje sodelovanje 
med šolami in  
 

- "Glede na to da bi morala delati v knjižnici bi morali predvsem ukiniti 
zaposlovanje po načelu vez in poznanstva in zaposliti nas, ki študiramo 
bibliotekartstvo. Tako pa vsak, ki ima katerikoli faks, naredi strokovni izpit, ki pa 
ga moram delati tudi jaz. Problem je tudi v samem izobraževanju, ki te na delo 
ne pripravi in prideš v knjižnico povsem neizkušen.Hkrati pa bi morali starejši 
odsopit mladim delo oz. oditi v pokoj, če so za to dovolj stari. Še večji problem pa 
je zaposlitev žensk zaradi materinstva, saj večina delodajalcev s težavo zaposlijo 
mlade ženske, ki razmišljajo ali pa celo že imajo otroke. 
 

- Država - ne zaustaviti zaposlovanja v zdravstvu Država bi morala omogočiti več 
zaposlitvenih mest, več delati na tem, da se odiprajo nova podjetja (posledično 
nova delovna mesta). Veliko moramo pa tudi sami poskrebeti zato, da imamo 
več možnosti za zaposlitev ( mreženje, neformalno izobraževanje ...) 
 

- Politika bi se morala zamisliti nad brezposelnostjo mladih!!!Ukiniti bi treba Vse 
agencije (addeco, manpower itd...) in ukiniti zakon, da te je delodajalec po dveh 
letih dolžan redno zaposliti!Pa še kakšen zakon, ki trenutno ovira mladino pri 
bodoči zaposlitvi. 
 

- "sama bi morala še bolj biti aktivna med časom študija, opravljati več 
prostovoljnega del, ker v s tem pridobivaš izredne izkušnje.  
 

- večja bi morala biti obveščenost mladih s strani društev, zavodov, organizacij na 
področju zaposlovanja mladih, čeprav to danes že uspešno zaradi večanja 
socialnih mrež na internetu." 



 

 
- "Država bi morala nuditi več spodbud za zaposlovanje mladih in poskrbeti, da bi 

se delodajalcem splačalo mladega človeka zaposliti v rednem delovnem 
razmerju, ne pa da smo prisiljeni umetno podaljševati statuse študentov, do 
onemoglosti, saj nimamo druge izbire. Delodajalec te postavi pred izbiro - delaj 
preko študenta ali pa nič. To se ne bi smelo dogajati, saj bi naj študentsko delo 
bilo občasno, mladi pa velikokrat opravljamo isto delo kot redno zaposleni, brez 
kakršnihkoli pravic do regresa, bolniške, porodniške, brez da bi ti tekla delovna 
doba, čeprav intenzivno delaš že več let, enako ali še več kot tisti, ki so redno 
zaposleni. To je največja anomalija naše države na področju zaposlovanja 
mladih.  
 

- Drug problem so neperspektivni študiji - če neka fakulteta proizvede oreveč 
diplomantov določene smeri in če je v zadnjih letih trend, da je določen (prevelik) 
odstotek teh mladih diplomantov brez zaposlitve, bi morala nositi posledice 
fakulteta, ki te diplomante proizvaja kot po tekočem traku - bodisi, da se 
določene študijske smeri ukinejo, zmanjšajo ali pa naj fakulteta oziroma 
univerza plačuje zavarovanje in prispevke mladim, ki so dalj časa brezposelni. " 
 

- več povezav med delodajalci in izobraževalnimi ustanovami-   
 

- "Najprej bi me pred začetkom študija morali soočiti s situacijo, ki je v 
zaposlitvenih vodah,in sicer, da moja smer ni preveč perspektivna, kar se tiče 
zaposlitve. 
 

- Morali bi poskrbeti, da bi dela opravljali ljudje, ki so kvalificirani za dotično delo, 
in ne sin od soseda ali prijatelja (pa naj gre tukajza javni sektor ali za zasebnike). 
 

- Več prakse na fakulteti in preko nje več stika s potencialnimi delodajalci." 
 

- Vlada mora s konkretnimi spodbudami pomagati gospodarstvu, da bo lažje 
zaposlovalo. Vsi bi morali stremeti k temu. 
 

- "Najprej fakulteta, več povezovanja fakulteta-bodoči delodajalci, delo na 
dejanskih projektih, morali bi že v drugem letniku fakultete dobiti mentorja iz 
gospodarstva, ki bi nas vodil skozi študij, večja bi morala biti tudi dotopnost do 
sodelovanja pri dejanskih projektih. Fakulteta na začetku študija obljublja, da 
bomo dobili delo, vendar je resnica drugačna.Tudi sama bi morala že med 
študijem iskati delo na svojem področju. To sem spoznala prepozno, važno mi je 
bilo samo, da v tistem trenutku nekaj zaslužim, nisem študirala na prihodnost, 
za kar mi je sedaj žal.Tretjič pa bi morali tudi gospodarstveniki bolj odpreti vrata 
za študente in jih zaposlovati med študijem na delovna mesta na katerih se 
lahko dejansko kaj naučiš, ne pa samo za tekoči trak. " 
 

- Nujna so:  



 

- ustrezna znanja (prevečkrat je na fakulteti preveč neuporabne teorije, nikoli nas 
ni obiskal noben delodajalec),  

- poznanstva (žal imajo prevečkrat prednost pred sposobnostmi), 
- omejitev vpisa na fakultete. 

 
 

 

8. Vprašanje 

 

Kako realno vidiš razvoj svoje kariere v nadaljnjih 10 letih? 

 

Odgovori na to vprašanje so zelo različni, zato objavljamo samo nekaj razmišljaj mladih: 

 
- Jih ne, zelo verjetno bova s partnerjem šla. Pravzaprav sem en dan zelo 

optimistična in si mislim, da bom dobila kmalu zaposlitev, samo da mi manjka 2 
bolonjska stopnja, včasih si mislim, da v Sloveniji sploh nimam nobenih 
možnosti. S prvo bolonjsko stopnjo pa delam kot tajnica (sem zato študirala 4. 
leta?). Na mene, na razpoloženje vplivajo mediji, oglasi na ZZZS - negativno, 
potem pa slišim, da je nekdo dobil službo in kje pa me zelo razveseli in vidim, da 
če je nekomu uspelo bo tudi meni... 
 

- Ne glede na to v kakšni krizi smo, da ni delovnih mest in se ne odpirajo nova 
delovna mesta, razen če si ga sam ustvariš, vendar za to vseeno potrebuješ 
začetni kapital, ki ga marsikdo v tej revni državici NIMA. Vidim zelo slab osebni 
razvoj. Dolgo že iščem redno zaposlitev (ne honorarne, ne usposbljanja- to kar 
nam vse zavod za zaposlovanje ponuja, tudi preko javnih del ne) želim redno 
zaposlitev, želim socialno varnost, da si lahko v življenju kaj ustvarim. To 
trenutno ni možno in ni izvedljivo. Če nimaš močnih vez in dobrih poznanstev, 
zelo težko dobiš službo. Daljši kot je čas iskanja zaposlitve, bolj stagniraš. 
Osvojeno znanje pozabljaš, postajaš čemeren, nezadovoljen in to se pozna tudi 
pri prvem stiku s potencialnim delodajalcem. Sama sem se v vmesnem času še 
dodatno izobraževala in pridobivala dodatne kompetence, ki pa kot kaže delovni 
trgi, jih nihče ne potrebuje. Tako, da nimam pozitivnega mnenja o prihodnosti 
nasploh. 
 
 

- Najverjetneje bom morala nadaljevati študij, saj zaradi stanja v gospodarstvu ne 
bom mogla najti službe, ustanovitev svojega podjetja pa bo najverjetneje preveč 
rizično, saj je v današnjih težko uspeti 

- V naslednjem letu nameravam diplomirati. V kolikor se mi do takrat odpre 
možnost zaposlitve s V. stopnjo izobrazbe, jo bom sprejela, saj ne nameravam 
iskati zaposlitve striktno v svojem poklicu. Verjetno bi nanjo morala tudi 



 

(pre)dolgo čakati, zato bom sprejela prvo delo, ki mi bo všeč, tudi izven stroke. 
Ob delu želim v naslednjih letih opraviti kakšna dodatna izobraževanja s 
področij, ki so bolj perspektivna in ki me resnično zanimajo in nato dalje iskati 
možnosti v tem. Menim, da ne bom delala točno tega, za kar sem študirala, je 
trg preveč zasičen. 
 

- Osebno sem ravnokar diplomirala in šele prvi teden začenjam z aktivnim 
iskanjem službe, vendar sem optimistična pri iskanju. Menim, da bom razvila 
kariero v prihodnjih 10-letih, vendar vse bolj kaže, da ne v smeri, ki bi si jih 
mogoče sama želela, zato bom skušala prostovoljno delovati še vedno v teh 
smereh. Sicer pa menim, da je v vsakršni karierni ponudbi tudi priložnost za 
razvijanje novih in drugačnih potencialov, posledično tudi osebnostne rasti, 
četudi se v trenutku ne sklada s tvojimi željami ... pa vendar je tam, kjer je 
močan osebni interes in zanos tudi največja motivacija :) 
 
 

- V podjetju, kjer delam kot študentka me bodo z junijem redno zaposlili. Ker smo 
majhno podjetje, napredovanje ni mogoče, sebe pa v prihodnosti vidim v kakšni 
bolj kreativni in vodstveni vlogi, zato menim, da bom v roku 5-ih let (oz. ko se bo 
pač ponudila priložnost) menjala podjetje. V roku 10-ih let si sebe predstavljam 
na nekem odgovornem vodstvenem položaju, ki mi bo omogočalo izražanje 
lastnih sposobnosti organizacije, koordinacije, kreativnosti in mi nudilo 
vsakodnevne izzive. Na osebni ravni pa vidim razvoj svojih kariernih kompetenc 
predvsem na področju tujih jezikov, spretnosti vsakdanjega teambuildinga ter 
vodenja. 
 

- Jaz zase menim, da bistvenih težav ne bom imela, saj me čaka še nekaj let 
študija in v tem času si želim nabrati kakšne izkušnje v prostovoljstvu, spoznavati 
več različnih ljudi in si s tem razširiti oz. povečati možnosti za zaposlitev. Zelo pa 
si želim akademske kariere in upam, da se do konca mojega študija spremeni 
stanje v državi in bodo boljše možnosti zaposlitve na fakultetah in podobno. 
Mislim pa, da mi z vztrajnostjo, pridnostjo, učenjem in trudom lahko uspe. :) 
 

 
- V prihodnjih letih bom delala honorarno, preko študentskega dela ali na črno. Če 

bom imela srečo, bom eno leto opravljala pripravništvo, zatem pa verjetno ne 
bom dobila službe. Če mi bo s honorarnim delom uspelo prihraniti dovolj 
denarja, bom iskala prostovoljne prakse v tujini (npr. aiesec), kjer si bom 
pridobila določene izkušnje, ki sicer ne bodo prav z mojega interesnega 
področja, bodo pa bolje kot nič. Morda si bom v tem procesu našla delo v tujini, 
ali pa bom doma sprejela kakšno delo, ki me ne bo prav zanimalo, bo pa vsaj 
delo.Zdi se mi tudi mogoče, da bom odprla lastno podjetje, če mi uspe s 
honorarnim delom privarčevati dovolj za začetno investicijo. 
 

- Dokler bo mogoče, se bom ukvarjala s tem, kar sem študirala, vendar kljub temu 
dopolnjujem znanje tudi z drugih področij. Potrudila sem bom, da bom to znanje 



 

združila v podjetje. Če to ne bo šlo, se bom verjetno obrnila na tujino. Čez deset 
let bo svet drugačen, kot je zdaj, kriza ga bo spremenila, zato je težko 
napovedati, kaj bo takrat. 

  
 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE: 

- Pomembna je povezovanje med delodajalci in fakultetami, povezovanja 

študentov z bodočimi delodajalci in prilagajanje študijskih programov aktualnim 

razmeram na trgu. 

- Mladi vse v večji meri razmišljajo o možnosti odhoda v tujino – problem »beg 

možganov« 

- Zaposlitve v javni upravi, še vedno želja mladih, čeprav se zdi zelo utopična 

- Ključno je, da se na trgu delovne sile zagotovi več možnosti in priložnosti za 

mlade, za to pa so odgovorni naslednji javno-politični igralci: država, s 

spodbudami, zakonodajo in subvencijami, šolski sistem, ki se prilagaja in 

sodeluje ter izobražuje za gospodarstvo ter mladi, ki s svojo željo po izobrazbi, s 

samoiniciativnostjo dobivajo možnosti, da na trgu delovne sile postanejo 

konkurenčnejši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEMOGRAFSKI PODATKI ANKETIRANK: 
 
 

Status: Število 
odgovorov 

Delež 
odgovorov 

-          študentka / dijakinja 98 73% 
-          na pavzi - nimam statusa, 
vendar sem še v izobraževanju 8 6% 
-          brezposelna 26 19% 
-          drugo 2 1% 

 

Starost (v letih) Število 
odgovorov 

Delež 
odgovorov 

-          19 - 23 67 50% 
-          24 - 27 53 40% 
-          28 - 32 14 10% 
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