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1. ANALIZA POJMOV 

ABSORPCIJSKA (NE)SPOSOBNOST: Neusklajenost števila prijavljenih potreb po 
določeni skupini delavcev s ponudbo le-teh. Tipičen primer te neusklajenosti je populacija 
delavcev s terciarno izobrazbo, kjer je letni priliv diplomantov s terciarno izobrazbo večji od 
povpraševanja po tako izobraženi delovni sili. Na ta problem je recimo opozoril Tomaž 
Kraigher (Verša in Spruk 2001): »Opravljeni izračuni opozarjajo, da ni dovolj samo 
načrtovati in spodbujati višjega izobraževanja mladine in odraslih, temveč je še vedno 
potrebno ustvarjati tudi klimo za hitrejše in obsežnejše zaposlovanje diplomantov po eni 
strani, in za večjo strukturno usklajenost srednja ter višjega in visokošolskega izobraževanja s 
predvidenimi potrebami na drugi strani.« (Ibid.)  
 
INDIVIDUALNI NAČRT (Z UDEJANJANJEM CILJEV): Individualno načrtovanje 
izhaja iz načel individualizacije, ki je usmerjeno v participatorni odnos med uporabnikom in 
svetovalcem. Načrtovanje je usmerjeno v zagotavljanje ustrezne podpore, ki zmanjšuje 
negotovosti ob vstopu na trg dela in zvišuje kvaliteto življenja uporabnikov. Gre za 
uveljavljanje koncepta pravic uporabnikov storitve in ne izhaja iz koncepta skrbi; načrtuje se 
torej od spodaj navzgor, kar pomeni bistven preobrat od obstoječih načinov vključevanja 
mladih na trg dela, s tem pa se poveča obseg vpliva in vključenost v odločitve s strani mladih.  
Individualni načrt kot dokument ima določeno strukturo. Prinese smernice za udejanjanje 
ciljev, vire in poti za njihovo doseganje. Nastane v delno strukturiranem poglobljenem 
intervjuju. Načrt bi obsegal največ 6 strani besedila, ki bi vseboval le zapis posameznikovih 
želja. Za zapis je potrebnih od 5 do 7 srečanj, ki potekajo v določenih rednih razmikih enega 
tedna in trajajo od uro in pol do dve uri. Izdelava individualnega načrta vzame do 25 ur. 
Individualni načrt zapiše strokovni delavec ali delavka-načrtovalka, ki se je usposobila za 
metodo individualnega načrtovanja in ki s praktičnim delom potrjuje zavezanost uporabniški 
perspektivi v strokovnem delu.  
 
KNJIŽICA KOMPETENC: Oblika formalizirane osebne listine, v katero se zapisuje 
pridobljene izkušnje, veščine, znanja in kompetence iz naslova študentskega dela, dela v NVO 
ter dodatnih izobraževanj, kot so tečaji, seminarji in krožki. Pri tem se zajema vse dejavnosti, 
s katerimi posameznik pridobiva nova znanja, od osnovne šole dalje. 
 
KARIERNI NAČRT (KNJIŽICA): Oblika formalizirane osebne listine, v kateri se 
dopolnjuje posameznikov načrt želenega izobraževanja. Prav tako vsebuje cilje, ki si jih je 
posameznik določil s pomočjo metode individualnega načrtovanja. Vsebuje nabor kompetenc, 
veščin, znanj in izkušenj, ki jih želi posameznik pridobiti, ter programe in akcije, s katerimi 
bo to dosegel.  
 
METODOLOŠKA NEPRILAGODLJIVOST: Tog metodološki zajem podatkov ima za 
posledico zgrešitev določenega dela analizirane populacije, v našem primeru mladih. 
Trbančeva (2007) tako opozarja, »da je starostna zamejitev mladih v skupino 15-24 let 
pogosto nezadostna, posebno kadar opazujemo prehod v zaposlitev pri mladih, ki so končali 
šolanje na terciarni stopnji – v tem primeru je smiselno opazovati (tudi) starostno skupino 
25–34 let.« (Ibid.) 
 
ODDS RATIO (RAZMERJE VERJETNOSTI): Statistična mera, ki izraža razlike v 
verjetnosti nekega dogodka v dveh različnih skupinah (Flere 2005). 
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OPOLNOMOČENJE (»EMPOWERMENT«): Proces, v katerem oseba pridobiva občutek, 
da je sposobna odločati o svojem življenju in te odločitve uresničevati v praksi. Z 
opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba zase. Osebi pomagamo 
spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju. Spozna družbeno ustvarjene 
strukturne neenakosti in diskriminacije in je spodbujena, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi 
lahko razširi svoj vpliv in sposobnost za uporabo moči. Krepijo se občutki samozavesti, oseba se 
spodbuja, da uporablja vzvode moči in deluje tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani 
strokovnjaka, temveč tudi na strani uporabnika ali uporabnice, ki ima vso pravico do izbire. 
Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za podporo drugim uporabnikom in za socialno 
akcijo (Fakulteta za socialno delo).  
 
SELEKCIJSKI MEHANIZMI: Vstopni kriteriji trga dela. V aktualni strategiji se bomo 
osredotočili na vsebinski premik teh selekcijskih praks, in sicer iz določene formalne stopnje 
izobrazbenih dosežkov iskalca zaposlitve na določeno razpoložljivo stopnjo socialnega in 
kulturnega kapitala iskalca zaposlitve - nabor neformalnih znanj in veščin, pridobljen skozi 
mehanizme socializacije (Malnar 1996). 
 
SOCIALNA EKONOMIJA: »Skupno sprejeta definicija socialne ekonomije oz. socialnega 
podjetništva ne obstaja, vendar pa v vsaki evropski državi prevladuje splošno mnenje, da je 
socialna ekonomija sistem socialnih podjetij, katerih vrsta aktivnosti se primarno veže na 
socialne (družbene) cilje ter katerih dobički se načeloma reinvestirajo za tovrstne namene 
nazaj v podjetje ali v skupnost, v kateri podjetje deluje.« (Lužar in drugi 2005)1 
 
TRETJI SEKTOR: Termin, ki ga vpelje skupina ameriških znanstvenikov (A. Etzioni, T. 
Levitt, W. A. Nielsen) in ki je opredeljen z intermediarnim značajem organizacijskega 
prostora med državo in trgom.  
 
UJEMALNI PROBLEM: Termin, ki je zelo povezan z absorpcijsko (ne)sposobnostjo trga 
dela v smislu neskladja med ponudbo izobrazbenih profilov in povpraševanjem trga dela po 
določenih zaposlitvenih profilih, temu pa dodaja perspektivo stopnje zaprtosti oziroma 
odprtosti izobraževalne sfere ter trga dela.  
 
VREDNOSTNA NEPRILAGODLJIVOST: Ujetost določenega dela populacije v pripisane 
stereotipe. V primeru mladih na trgu dela to pomeni pripisovanje določenih negativnih 
osebnostnih lastnosti nanje (pomanjkanje delovne etike, nestalnost).  
 
ZAPOSLITVENA SUBSTITUCIJA (»CROWDING OUT SUBSTITUTION«): Pritisk, 
da tudi manj zahtevna delovna mesta – v okoliščinah redkejših delovnih mest – zasedejo bolj 
izobraženi na račun manj izobraženih (proces vertikalne substitucije, proces izrivanja manj 
izobraženih proti perifernim zaposlitvam). Ta pritisk je (spet) zelo povezan z absorpcijsko 
(ne)sposobnostjo trga dela (Kramberger 2007). 

                                                 
1 Dosegljivo na: http://www.teses.eu/upload/book.social.entr.2(1).pdf 
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2. ANALIZA SWOT PODROČJA ZAPOSLOVANJA 

 

                                                 
2 Več: EUROSTAT, 15.11. 2007, dosegljivo na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-
07-021/EN/KS-QA-07-021-EN.PDF   
3 Po podatkih raziskave EUROBAROMETER kar 71% slovenskih respondentov govori vsaj dva tuja jezika 
dovolj aktivno, da se v njih lahko sporazumeva. 
 (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf ) 
4 Slovenski državljani nimajo prostega dostopa do vseh trgov dela v državah članicah EU: dosegljivo na:  
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/ZaposlovanjeVTujini/ZaposlovanjeVTujini.htm  
5 V ukrep »Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja« je bilo v letu 2006 
vključenih 3778 oseb, kar je 11% več od predvidenega letnega plana ZRSZ, letno poročilo 2006, dosegljivo na: 
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Analize/2007/PorociloOIzvajanjuAPZ2006.pdf ) 
6 V prvem trimesečju 2006 je 54% slovenskih gospodinjstev in 96% podjetij imelo internet, v obeh primerih več 
od EU povprečja. (UMAR, 2007, dosegljivo na: 
 http://www.umar.gov.si/projekti/pr/2007/POR_2007.pdf ) 
7 Podatke o stopnji osipa iz rednega izobraževanja v Sloveniji je potrebno razumeti z določeno rezervo. Več v 
(Ignjatovič 2007, povzeto po Trbanc 2000:5; Polak 2004:2) 
8 Več: Strokovna izhodišča ZRSZ za leto 2008, dosegljivo na: 
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Analize/2007/StrokovnaIzhodisca2008.pdf  

Prednosti Slabosti 
• Zmerna gospodarska rast 
• Nizke stopnje brezposelnosti 
• Visoko kvalificirana mlajša generacija delovne sile 
• Višja izobraženost pri ženskah kot pri moških 
• Visoka stopnja aktivnosti in zaposlenosti žensk2 
• Dobro obvladovanje tujih jezikov3 
• Majhne geografske razdalje do glavnih središč in 

pripravljenost regij, da organizirajo visokošolska 
središča 

• Prost dostop do trga dela večine držav EU4 
• Vključenost Slovenije v mednarodne programe 

mobilnosti  
• Intenzivno uvajanje koncepta vseživljenjskega 

učenja 
• Intenzivno usposabljanje v podjetjih5 
• Visok delež gospodinjstev in podjetij, opremljenih 

z internetom6 
• Nizka stopnja osipa iz sekundarnega rednega 

izobraževanja7 
 
 

• Gospodarska rast, ki temelji na stroškovnem 
menedžmentu in delovni intenzivnosti 

• Strukturna neskladja na trgu dela (izobrazbena, 
poklicna, regionalna) 

• Slabi demografski kazalci 
• Visok delež dolgotrajno brezposelnih 
• Nizka stopnja (delovne) aktivnosti mladih 
• Nizka izobrazbena struktura brezposelnih 
• Naraščajoč delež visoko izobraženih med 

brezposelnimi8 
• Izjemno visok delež žensk med visoko 

izobraženimi brezposelnimi  
• Slaba varnostna mreža za mlade ob prehodu v 

samostojnost 
• Slaba absorpcijska sposobnost gospodarstva 
• Hitro naraščajoč delež zaposlenih za določen čas 
• Nizka izobrazbena struktura zaposlenih  
• Visoka izraba neprijaznih, fleksibilnih oblik dela 

(delo ob vikendih, delo v izmenah) 
• Slaba povezava med izobraževalnimi 

institucijami in trgom dela 
• Zgolj formalna prenova študijskih programov 
• Preveliko število študentov na predavatelja 
• Premajhna interdisciplinarnost študijskih 

programov 
• Odsotnost skupnega razvojnega konsenza 
• Preslabo konstruktivno povezovanje odgovornih 

akterjev 
• Ni redne evalvacije učinkovitosti programov APZ 
• Relativno majhna vlaganja v raziskovalne 

dejavnosti, ki potrebujejo visokoizobražen kader 
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Priložnosti Nevarnosti 
• Ukrepi aktivne politike zaposlovanja za 

povečevanje zaposljivosti 
• Rast delovnih mest v storitvenem sektorju 
• Rast delovnih mest v sektorju malih in srednjih 

podjetij 
• Izboljševanje izobrazbene strukture delovno 

aktivnega prebivalstva 
• Subvencije delodajalcem za zaposlovanje mladih 

za nedoločen čas 
• Učinkovitejša implementacija bolonjske reforme 
• Mednarodno sodelovanje 
• Socialna ekonomija 
• Fleksibilizacija bančnega sistema 
• Nove oblike zaposlovanja: izmenjavanje 

zaposlenih na podobnih delih (job rotation), delo s 
krajšim delovnim časom (do 16 ur na teden) 

• Ukrepi, ki omogočajo uskladitev poklicnega in 
družinskega življenja 

• Finančna sredstva iz EU 
• Krepitev kariernega svetovanja  
• Vpeljava novih svetovalnih metod – metoda 

individualnega svetovanja z udejanjanjem ciljev 
• Širjenje mreže kariernih centrov 
• Intenzivnejše sodelovanje med gospodarstvom in 

negospodarstvom 
• Ustrezno ovrednotenje obštudijskih dejavnosti z 

ECTS točkami in priznavanje kompetenc 
pridobljenih z neformalnim izobraževanjem 

• Mreženje klubov bivših študentov 
• Vzpostavljanje novih bilateralnih sporazumov v 

projektu CEEPUS, ki spodbuja mobilnost vseh 
študentov ne glede na njihovo socialno-ekonomsko 
ozadje. 

• Razvoj novih interdisciplinarnih študijskih področij 
• Učinkovita implementacija nacionalnega ogrodja 

kvalifikacij v povezavi z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij 

• Sprememba davčne politike v smeri razbremenitve 
stroškov mladih  

• Promocija družbene odgovornosti med delodajalci 

• Zmanjševanje potrebe po delovni sili v delovno 
intenzivnem sektorju 

• Zmanjševanje potrebe po delovni sili v srednjih in 
velikih podjetjih  

• Rastoča brezposelnost nekvalificiranih delavcev 
• (Nadaljnje) naraščanje deleža visoko izobraženih 

med brezposelnimi 
• Ujetost mladih v nestabilne zaposlitve in vzorce 
• Zanemarjanje socialne varnosti na račun 

ekonomske prožnosti. Nevarnost nedoslednega in 
neurejenega sistema socialne varnosti za mlade 

• Neregulirana privatizacija javnih storitev 
• Odliv visoko izobražene delovne sile v tujino 
• Pomanjkanje inovativnih pobud za odkrivanje 

zaposlitvenih priložnosti 
• Izključevanje akterjev iz politik zaposlovanja 
• Odliv mladih v slabe službe 
• Naraščajoča zaposlitvena substitucija zaposlenih 
• Spreminjanje delovne zakonodaje brez pravega  

načrta 
• Diskriminacija določenih skupin na trgu dela 

(mladi, ženske, spolna usmerjenost).  
• Zmanjšana socialna, geografska in poklicna 

mobilnost 
• Neučinkovit nadzor pooblaščenih organov za 

nadzor nad kršitvami delovne zakonodaje 
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3. IZHODIŠČA (I) IN PROBLEMI (P)  

I 1: VEČ KOT ZGOLJ DVIG ZAPOSLJIVOSTI – KAKOVOSTNA 
IN DOSTOJNA ZAPOSLITEV! 
 
Problemska osnova: P1, P2 (knjiga 1: str. 56–58) 
 
Iskanje primernih rešitev za dvig zaposljivosti mladih predstavlja le en vidik sicer mnogo 
širšega problema na trgu dela. Zato se moramo premakniti od zgolj iskanja poti za dvig 
zaposljivosti mladih tudi na iskanje večdimenzionalnih ukrepov, ki bodo mladim zagotovili 
kakovostno in dostojno zaposlitev. Sistemski akterji morajo prepoznati svojo odgovornost do 
ustvarjanja kvalitetnih in dostojnih zaposlitev.9 Učinki politike varne prožnosti, ki je tesno 
povezana s tem procesom, se namreč nikakor ne smejo poznati zgolj v povečevanju netipičnih 
(»prekarnih«) oblik dela ob hkratnem zmanjševanju njihove socialne varnosti. Potrebno se je 
usmeriti v ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest in v utrjevanje ustreznega odnosa med 
mobilnostjo delovne sile ter spremljajoče socialne varnostne mreže. V ta sklop logično sodijo 
tudi ukrepi, katerih cilj je zniževanje segmentacije trga dela na račun segregacije ranljivih 
skupin. 
  
Mladi se ob vstopu na trg dela ne smejo razumeti kot kratkoročen strošek, temveč kot dolgoročna 
investicija.  
 
 

I 2: RESNIČNA DRUŽBA ZNANJA – TUKAJ IN ZDAJ! 
 
Problemska osnova: P3, P4, P5 (knjiga 1: str. 59–63)  
 
Slovenija si mora priznati, da je še daleč od resnične družbe znanja, kakršno si je zastavila 
Lizbonska strategija. Po eni strani je trditev, da višja izobrazba zagotavlja višjo stopnjo 
zaposljivosti, sprejeta kot splošno sprejeto dejstvo. Po drugi strani se soočamo s kronično 
visokimi stopnjami brezposelnosti mladega visoko izobraženega kadra. Slovensko 
gospodarstvo preprosto ni zmožno absorbirati vseh diplomantov, ki trenutno prihajajo na trg 
dela. Resničen prehod v trajno družbo znanja bo zahteval velike napore in strateško zrelost 
vseh, ki so vanjo vpleteni. To velja za visokošolski prostor, kateremu izogibanje odgovornosti 
za uresničevanje javnega interesa s skrivanjem za avtonomijo vse manj koristi, državne 
akterje, ki zanemarjajo finančne vidike družbe znanja, za akterje trga dela, ki bi na podlagi 
neustreznega upravljanja s človeškimi viri univerzitetni prostor spremenili v servilno tovarno 
primernih kadrov, ter za študente, ki so v navzkrižju teh protislovnih silnic. Pri tem je 
potrebno poudariti, da pri diplomantu ni v ospredju samo naziv, pomembna je tudi kvaliteta 
študija in kakovost znanj ter kompetenc, ki jih študent pridobi do zaključka študija.    
 
Izgradnja družbe znanja mora tako na formalni kot na neformalni ravni sloneti ravno na 
dolgoročnem strateškem ravnotežju interesov odgovornih akterjev.  

                                                 
9 Pri tem je smiselno upoštevati smernice agende dostojnega dela Mednarodne organizacije dela: (1) socialni 
dialog, (2) socialna mreža: socialna varnost in socialna zaščita, (3) priložnost zaposlitve in zaslužka ter (4) 
osnovni nabor načel in pravil – mednarodni standardi dela. Štirim stebrom dostojnega dela se pridružujejo tudi 
ukrepi za povečevanje enakosti med moškimi in ženskami (»gender mainstreaming«) in ukrepi v smeri povečane 
družbene odgovornosti podjetij, »Corporate Social Responsibility (CSR)«. Več o »Decent work agenda« je 
dosegljivo na: http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/may/sec_2006_643_en.pdf 

P1: KAKOVOST DELA 
P2: SEGREGACIJA TRGA DELA 

P3: ABSORPCIJSKA (NE)SPOSOBNOST 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 
P4: UJEMALNI PROBLEM 
P5: UPRAVLJANJE Z ZNANJEM 
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I 3: JASNA DRUŽBENA ODGOVORNOST JAVNIH 
AKTERJEV! 
 

Problemska osnova: P6, P7 (knjiga 1: str. 64–66) 
 
Ena izmed jasnih odgovornosti države in resornih ministrstev je, da vzpostavi prostor za 
sodelovanje in usklajevanje vseh (visoko)šolskih partnerjev z namenom razvoja (visokega) 
šolstva, saj trenutno obstaja neustrezno strateško komuniciranje med vsemi akterji. 
Priporočilo Sveta Evrope (CM/REc(2007)6) izrecno poudarja vodilno vlogo javnih avtoritet 
pri uresničevanju pričakovanj družbe v smeri visokošolskih institucij. Pri tem upošteva 
odgovornosti javnih avtoritet za promocijo avtonomnosti visokošolskih in raziskovalnih 
institucij, akademsko svobodo individualnih članic akademske skupnosti in vrednote 
demokratične in enakopravne družbe. Javne avtoritete imajo odgovornost za izvedbo okvirja, 
v katerem se implementira visokošolski prostor; podarjeno odgovornost za zagotavljanje 
enakih možnosti za visokošolsko izobrazbo za vse prebivalce, pa tudi odgovornost za 
zagotovitev bazičnega raziskovanja kot javnega dobra ter poudarjeno odgovornost za 
financiranje visokega šolstva in raziskovanja. Izmikanje tem odgovornostim prinaša 
diskriminatorno neregulirano privatizacijo izobraževanja. 
 

Javnopolitični deležniki, ki sooblikujejo odnos znanja in trga dela, so odgovorni  vzpostaviti čim bolj 
odprto  strateško  komuniciranje  na  vseh  javnopolitičnih  ravneh.  Ta  proces  mora  temeljiti  na 
prostem  pretoku  informacij,  aktivnem  vključevanju  celotne 
zainteresirane  javnosti  v  vsakokratni  proces  sprememb  in  na 
podlagi tega izgraditvi razvojnega konsenza. 
 

I 4: UČINKOVIT MENEDŽMENT SPREMEMB! 
 
Problemska osnova: P8, P9, P10 (knjiga 1: str. 66–69)  
NEUSTREZNO STRATEŠKO 
 
Učinkovitost strateškega komuniciranja je v dokaj veliki meri odvisna od menedžmenta 
sprememb. Za vsak organiziran sistem skupnega delovanja je namreč nujna postavitev 
takšnega načina delovanja, ki bo na spremembe ne samo pripravljen, temveč jih bo tudi 
udejanjal, zato v tem primeru govorimo o neprilagodljivosti kadrovskega menedžmenta. V 
primeru Slovenije smo v zadnjem času priče inflaciji ekonomsko liberalnejših razvojnih 
strategij, ki pa so tako v strokovni kot širši javnosti naletele na zelo hladen odziv. Razlog za 
takšno reakcijo javnosti je najmanj trojen: prvič, sklop reform je bil predstavljen na način, kot 
da ni alternative,10 s čimer si je vnaprej odvzel vso javno politično legitimnost. Drugič, 
opredeljevanje ciljev in določanje strategije morata biti med seboj tesno povezana, kar 
pomeni, da zahtevata tesno sodelovanje politične in strokovne javnosti (Svetlik 2002: 46), 
česar pa ravno iz prvega razloga ni bilo mogoče izvesti. Tretjič, izrazito zapostavljanje mehke 
razsežnosti sprememb, pri čemer se nam prikazuje vrednostna neprilagodljivost vseh 
akterjev, ki se nanaša na vodenje, ravnanje z ljudmi, komuniciranje, spremembe vedenja in 
vrednot ter upravljanje organizacijske kulture.11 Iz tega izhaja, da je učinkovit menedžment 

                                                 
10 Če želi Slovenija izboljšati svoj  položaj in se uvrstiti med najbolj razvite države EU, mora bistveno izboljšati 
svojo globalno konkurenčnost. To pa zahteva bolj strukturne reforme, ki bodo rešile temeljne razvojne probleme 
in premagale odpore do hitrejših družbenih sprememb. (SRS 2005: 7)  
11 Več v: Gruban 2006. Dosegljivo na: http://www.dialogos.si/slo/predavanja/dnevi-js/gradiva/acrobat/hrm-05-
clanek.pdf  

P8: NEPRILAGODLJIVOSTNEPRILAGODLJIVOST 
KADROVSKEGA MENEDŽMENTA 
P9: VREDNOSTNA NEPRILAGODLJIVOST 
P10: METODOLOŠKA NEPRILAGODLJIVOST 

P6: NEUSTREZNO STRATEŠKO 
KOMUNICIRANJE 
P7: NEREGULIRANA PRIVATIZACIJA 
IZOBRAŽEVANJA 
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sprememb sestavljen iz strateškega trikotnika med strokovno podprtim procesom odločanja, 
razvojnim konsenzom vseh deležnikov in odprtim političnim koordiniranjem. Primer 
neustreznega menedžmenta sprememb je recimo (ne)pravilnost metodologije zajemanja 
populacije mladih, saj današnji življenjski vzorec mladih podaljšuje obdobje mladosti do 
tridesetega leta in celo dlje, kar poraja upravičen dvom v celovitost ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, usmerjenih v mlade.    
 
Vsakršen poseg v kompleksno družbeno področje prostora med izobraževalno sfero in trgom dela 
že  v  izhodišču  terja  ne  samo  trdno  osnovo,  sestavljeno  iz 
dolgoročne  vizije  kot  osnove  razvojnega  konsenza  vseh 
odgovornih deležnikov,  temveč  terja  tudi ustrezno  strokovno 
podporo,  ki  bo  kakršnim  koli  spremembam  na  tem  javno‐
političnem  področju  podelila  strokovno  argumentacijo  in 
omogočila širšo politično legitimnost.  

I 5: MOČNA VARNOSTNA MREŽA ZA MLADE! 
 
Problemska osnova: P11, P12, P13 (knjiga 1: str. 70–72) 
 
 
Sposobnosti posameznika na prehodu v odraslost in zaposlitev je odvisna od njegovega 
kulturnega kapitala, podpore v družini, možnosti in omejitve v procesu izobraževanja ter 
spolne, socialne in etnične pripadnosti.12 Notranja segmentacija mladih ima več obrazov, ki se 
kažejo prek možnosti vstopa v terciarno izobraževanje in njegovega uspešnega zaključka; 
»Odds Ratio« (Flere 2005), že omenjene možnosti ustrezne zaposlitve ter možnosti ustrezne 
rešitve stanovanjskega problema, s katerim je močno povezana možnost ustvarjanja lastne 
družine.  
Obstoječa varnostna mreža je neustrezna, saj se je med leti 1991 in 2006 število štipendistov 
znižalo s 60.382 na 57.427 (število kadrovskih štipendij celo z 20.907 leta 1991 na 5.829 leta 
2006), kljub temu, da se je v istem času število študentov povečalo za 303,9 % ter da je 
povprečna štipendija  v letu 2006 (37.900 SIT) znašala 20,5 % povprečne neto plače v istem 
letu (SURS),13 kar je celo manj kot 21,1 % delež leta 2002 (SURS). Študentsko delo je pri 
tem pomemben korektiv, ki mnogim študentom dejansko omogoča sredstva za študij. 14 Poleg 
tega je potrebno ustrezno prilagoditi selekcijske mehanizme na trgu dela, ki se pri delo-
dajalčevi izbiri novega kadra ne bodo več opirali na kombinacijo togih, zastarelih in 
subjektivnih kriterijev, temveč bodo upoštevali predvsem nabor posameznikovih kompetenc, 
kar terja spremembe na sistemskem nivoju. 
 
Mladim  se mora  z  različnimi  konkretnimi  sistemskimi  ukrepi  ustvariti  čim močnejšo  varnostno 
mrežo,  ki  bo  zagotovila  ustrezen  prehod  v  samostojno  življenje.  Tudi  v  tem  primeru  je  nujen 
skupen nastop vseh odgovornih institucionalnih in neinstitucionalnih partnerjev.   
  

                                                 
12 Kako močan dejavnik pri iskanju zaposlitve je ustrezna količina socialno kulturnega kapitala, nam pove 
podatek, da 17% študentov, katerih mati ima podiplomsko izobrazbo in 13% študentov, katerih oče ima 
podiplomsko izobrazbo, verjame v lastne ali družinske zveze in poznanstva. Študentov, katerih starši  imajo 
nižjo izobrazbo od osemletke in zaupajo v poznanstva, je manj kot 4% (ŠOS 2005: 76). 
13 Dosegljivo na: http://www.stat.si/doc/statinf/SI%20-
%20ŠTIPENDISTI,%20SLOVENIJA,%2031.%2012.%202006.pdf  
14 Da je študentsko delo socialni korektiv, ki nadomešča pomanjkanje ustreznih štipendijskih podpor, nam pove 
podatek, da največji delež dohodkov iz dela izkazujejo študenti, ki izhajajo iz družin z nižjo izobrazbo staršev in 
iz družin, kjer delajo starši v tim. »delavskih« poklicih. (EVROŠTUDENT 2007: 36) 

P11: STANOVANJSKI PROBLEM 
P12: (NE)USTVARJANJE LASTNE DRUŽINE 
P13: PREMIK SELEKCIJSKIH MEHANIZMOV NA 
TRGU DELA 
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Slika 1: Iz rdeče niti notranje segmentacije mladih v rdečo nit močne varnostne mreže 
  
 
   
  
 
 
  

 
 

 
  
 
 
 
 
P1.5.1.: STANOVANJSKI PROBLEM 

 
 
 
 

I 6 DAJTE NAM PRILOŽNOST ZA AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO! 
Problemska osnova: P14 (knjiga 1: str. 73) 
 
Mladi se zaradi občutka ogroženosti in tveganj vse bolj umikajo v »družbeno korektne« 
vrednote, kot so družina in red.15 Po drugi strani je opazno izrazito nezaupanje do družbenih 
in simbolnih institucij.16 Ti procesi povzročajo, da se mladi podrejajo zahtevam po 
»individualnih izbirah« (Berger in Sopp 1995), kar trga klasične solidarnostne vezi med 
samimi mladimi.17 Koncept državljanstva je medtem dvojen koncept pravic in dolžnosti in 
uteleša predstave o individualni emancipaciji in socialni integraciji, kar naj bi bil temelj 
družbenega reda sodobnih držav. Vendar je brez aktivnih državljanskih pravic (političnih, 
civilnih in socialnih) od mladih ljudi nemogoče pričakovati, da bodo razvili občutke 
odgovornosti (Rener 2007). Prav zato je potrebno trenutno neizrabo tretjega sektorja 
spremeniti v prid mladim in jih aktivno vključiti v družbeno življenje. 
  
Vsi odgovorni državni in nedržavni akterji morajo prepoznati, da sami s svojimi političnimi dejanji 
izdatno pripomorejo k pasivizaciji mladih. Mladim se mora namreč  zagotoviti avtonomen prostor 
za  samorealizacijo.  Ob  upoštevanju  nezaupanja  mladih  do  institucij  ima  izjemen  potencial  za 
opolnomočenje mladih kronično neizkoriščen prostor tretjega sektorja. 

                                                 
15 Kar 59,9% mladih anketirancev v raziskavi Miheljaka (2000) popolnoma zaupa ožji družini, staršem ter 
bratom in sestram. IB revija, dosegljivo na: http://www.umar.gov.si/public/ib/2007/ib2-07.pdf#0   
16 Več kot četrtina mladih popolnoma nič ne zaupa verskim voditeljem in cerkvi (36,1%)  političnim strankam 
(32,2%), bogu (30, 6%), političnim voditeljem (29,6%) (IB revija 2007). 
17 Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (ReNPSV) (dosegljiva na: 
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200639&dhid=81978&L=) je jasna že v izhodišču::   
Vse strokovne službe in druge ustanove pa morajo pri odločanju o pomoči upoštevati načelo subsidiarnosti, kar 
pomeni, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo svoje družine predvsem odgovoren vsak sam. 

Otroci delavskega in kmečkega prebivalstva imajo 
manjše teoretične možnosti vstopanja na terciarno 
raven študija. (Flere 2005) 

Otroci manj izobraženih staršev razpolagajo z 
manjšo količino socialno-kulturnega kapitala, ki 
ima vse močnejši selekcijski pomen na trgu dela. 
(ŠOS 2005) 

Mladi z manjšo količino socialno-kulturnega 
kapitala so prisiljeni sprejeti vsakršno nestabilno 
(pod)zaposlitev, kar jim ne zagotavlja dolgoročne 
socialne varnosti. 

Nestabilne zaposlitve so nezadostno zagotovilo 
socialne varnosti in podaljšujejo odločitev o 
prehodu v popolnoma samostojno življenje.   

Dostop do izobraževanja ne sme biti pogojen s 
kakršnokoli obliko omejitve, oddaljenostjo, 
ekonomskim, starostnim, socialnim in kulturnim 
ozadjem. (European Students' Union 2006) 

Dostop do zaposlitve na sme biti odvisen samo od 
velikosti pridobljene socialne mreže (nepotizem!), 
temveč od izkazanih kompetenc in spretnosti vsakega 
posameznika. 

Nikakor se ne sme na mladih promovirati 
povečevanje prilagodljivosti trga dela, ob tem pa 
zanemarjati družbeno odgovornost podpornih 
institucij.  

Podporne institucije se morajo zavedati svoje vloge 
v prehodu mladih v samostojno življenje. Primer: 
najem stanovanjskega kredita ne sme biti odvisen od 
tipa delovne pogodbe (Socialni sporazum za obdobje 
2007–2009 (UL RS 93/2007) se jasno zavzema za 
»povečanje dostopnosti do bančnih posojil, ne glede 
na zaposlitveni status posojilojemalca«.)  

P14: NEIZRABA TRETJEGA SEKTORJA 
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4. CILJI (C)  

Cilji Strategije zaposlovanja mladih v družbi znanja so postavljeni na petih akcijah.   
 
POVEČATI 

CILJ 
C1 Povečati stopnjo delovne aktivnosti mladih.  

C1.1 
C1.2   

 Povečati stopnjo delovne aktivnosti mladih od 15 do 24 let 
Povečati stopnjo delovne aktivnosti mladih od 25 do 30 let.  

C2 Povečati prilagodljivost institucionalnih akterjev novim družbenim razmeram. 
C3 Povečati obseg vseživljenjskega učenja (»lifelong learning«). 
C4 Povečati obseg razpoložljivih sredstev družbe znanja. 
 C4.1 Povečati obseg finančnih sredstev za raziskovanje in razvoj (R&R). 
 C4.2 Povečati obseg finančnih sredstev za terciarno izobraževanje.18 
 C4.3 Povečati obseg finančnih sredstev za aktivno politiko zaposlovanja (APZ). 

 
ZNIŽATI 

CILJ 
C5 Znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih med iskalci prve zaposlitve.  
C6 Znižanje povprečne dobe brezposelnosti mladih diplomantov. 
C7 Znižanje deleža registriranih brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo v skupni populaciji 

brezposelnih. 
 C7.1 Znižanje deleža žensk med registriranimi brezposelnimi osebami s terciarno  

izobrazbo. 
 
POSPEŠITI 

CILJ 
C8 Pospešiti vse oblike zaposlovanja, samozaposlovanja in podjetništva mladih.  
C9 Pospeševati aktivno vlogo mladih v soustvarjanju lastne prihodnosti skozi njihovo 

vključevanje v procese odločanja. 
C10 Pospešiti ustvarjanje delovnih mest z visoko intenzivnostjo znanja, okrepiti 

interdisciplinarnost in prožen prehod med študijem in trgom dela. 
 
PREPREČITI 

CILJ 
C11 Preprečiti prehod mladih v dolgotrajno brezposelnost.  
C12 Preprečiti neizkoriščenost kompetenc mladih. 
C13 Preprečiti uporabo nepravilnega metodološkega pristopa pri obravnavanju mladih in 

povečati zgornjo mejo metodološke skupine mladih na 30 let. 
 
PROMOVIRATI 

CILJ 
C14 Promovirati izgradnjo odgovornega in osveščenega razvojnega partnerstva za zaposlovanje 

mladih.  
C15 Promovirati ukrepe, ki bodo omogočili vzpostavitev učinkovite mreže informiranja in 

svetovanja za mlade ob izbiri izobraževalne in poklicne poti. 
C16 Uveljaviti sistem vseživljenjskega učenja in pridobivanja znanja, ki bo študentom in 

diplomantom omogočila takojšnjo zaposlitev na trgu delovne sile. 
C17 Promovirati oblikovanje takšnega visokošolskega prostora, ki bo študentom že med 

študijem omogočil pridobiti formalno priznane delovne izkušnje. 
C18 Promovirati vzpostavitev sistema evidentiranja neformalnih izkušenj in pridobljenih znanj 

v sklopu študentskega dela. 
C19 Promovirati možnosti zakonodajnih sprememb, ki bodo olajšale prehod mladih v zaposlitev 

ter ojačitev socialne varnostne mreže ob prehodih (»transition security«) 
 C19.1 Promovirati zmanjševanje zaposlovanja mladih v nestabilnih zaposlitvah. 
C20 Promovirati socialno ekonomijo. 

 
                                                 
18 Povečanje sredstev ne le za infrastrukturo, temveč predvsem za študijsko dejavnost. 
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KAZALCI SPREMLJANJA 
 

C1 Stopnja delovne aktivnosti mladih. 
C1.1 Stopnja delovne aktivnosti mladih v starostni skupini 15–24 let. 
C1.2  Stopnja delovne aktivnosti mladih v starostni skupini 25–30 let. 
C2 Število inovativnih interaktivnih projektov za mlade v okviru institucij. 
C3 Vključenost oseb v starostni skupini 25–64 let v izobraževanje in usposabljanje. 
C4 Delež izdatkov za terciarno izobraževanje v BDP. 
C4.1  Delež izdatkov za raziskovalno razvojne dejavnosti v BDP. 
C4.2 Glej: C4 
C4.3 Delež izdatkov za programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) v BDP. 
C5 Delež dolgotrajno brezposelnih oseb med iskalci prve zaposlitve. 
C6 Povprečno trajanje brezposelnosti mladih diplomantov. 
C7 Delež registriranih brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo v skupni populaciji registriranih 

brezposelnih. 
C7.1 Delež žensk med registriranimi brezposelnimi osebami s terciarno izobrazbo. 

Število podprtih podjetniških in zaposlitvenih projektov. C8 
Število podprtih prehodov brezposelnih oseb v samozaposlitev. 

C9 Število vključenih mladih v proces individualnega oziroma kariernega načrtovanja. 
C10 Izobrazbena raven aktivnega prebivalstva v starostni skupini 25–59 let. 
C11 Delež dolgotrajno brezposelnih mladih do tridesetega leta starosti med brezposelnimi. 
C12 Stopnja brezposelnosti mladih do tridesetega leta. 
C13 Število ukrepov APZ, namenjenim mladim do tridesetega leta starosti. 
C14 Število aktivnih skupnih projektov delodajalcev, visokošolskih partnerjev ter državnih akterjev. 
C15 Število inovativnih projektov za informiranje in svetovanje mladim o izobraževalni poti. 
C16 Število dijakov in študentov, vključenih v strokovno prakso v okviru izobraževalnega procesa. 
C17 Glej: C16 
C18 Vzpostavitev sistema evidentiranja pridobljenih kompetenc. 
C19 Sprejeti in implementirani zakonodajni ukrepi, ki pozitivno vplivajo na prehod mladih v zaposlitev. 

Delež začasnih zaposlitev v skupnem številu zaposlenih v starostni skupini 15–29 let. C19.1 
Delež delnih zaposlitev v skupnem številu zaposlenih v starostni skupini 15–29 let. 

C20 Število ustanovljenih socialnih podjetij. 
 
Učinkovit proces implementacije ter evalvacije strategije zaposlovanja mladih v družbi znanja 
temelji na petih temeljnih načelih posodobitve evropske javne dejavnosti kot ene izmed 
štirih strateških prednostnih nalog Evropske komisije.19  
 

ODPRTOST Zagotavljanje informacij in dejavnega sporazumevanja med mladimi v njihovem jeziku. 
PARTICIPACIJA Zagotovitev, da se resnično posvetuje z mladimi in da ti še bolj sodelujejo pri odločitvah, 

ki vplivajo nanje in na splošno na življenje njihovih skupnosti. 
ODGOVORNOST Razvijanje nove in strukturirane oblike sodelovanja med državljani in državnimi 

institucijami, da bi na ustrezni ravni našli načine za odgovorno izpolnjevanje želja mladih. 
UČINKOVITOST Kar najbolje uporabiti to, kar ponujajo mladi, da bi se lahko odzvali na izzive družbe, 

prispevali k uspehu različnih politik, ki vplivajo nanje. 
SKLADNOST Razvijanje pregleda nad različnimi politikami, ki se nanašajo na mlade, ter različnimi 

ravnmi, na katerih je poseganje še koristno. 
 
Ciljna skupina strategije zaposlovanja mladih v družbi znanja so mladi od 13. do 30. 
leta starosti. Izbira te populacije sovpada s poudarjanjem prehoda Slovenije v »družbo 
znanja« ter z ukrepi, postavljenimi v razvojnem planu strategije. 
 

                                                 
19 Bela knjiga Nova spodbuda za evropsko mladino. Dosegljivo na: 
www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/Bela_knjiga.doc 
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5.  OKVIR IZVAJANJA DEJAVNOSTI IN UKREPOV (U) 

KRATKOROČNA ČASOVNA LINIJA:  
 
Časovni okvir: od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2008 
 
UKREPI (U) 
 
 DEJAVNOSTI NOSILCA PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 
U1 Izdelava evalvacijskih mehanizmov ukrepov 

oziroma aktivnosti na nacionalni ravni. 
Priprava vseh relevantnih podatkov. 

U2 Celovita evalvacija stanja na področju 
izobraževanja in zaposlovanja mladih v Sloveniji 
z vključeno analizo potreb ciljne populacije. 

Analize ukrepov in učinkov na ravni posameznih 
institucij in služb. 

U3 Vzpostavitev učinkovitega komunikacijskega 
procesa tako med institucionalnimi in 
neinstitucionalnimi partnerji kot tudi med njimi in 
samo ciljno populacijo (mladimi). Pri tem se 
prične z aktivnostmi, ki bodo povezale ključne 
akterje pri priznavanju in formaliziranju znanj. 
Prične se z informiranjem mladih o obstoju in 
možnosti uporabe neformalnih znanj s pomočjo 
različnih medijskih orodij. 

Aktivno vključevanje odgovornih akterjev 
(predvsem medijev) v proces povezovanja in 
izmenjevanja informacij.   

U4 Razširjanje informacijske mreže z namenom 
vzpostaviti možnost stalnega kariernega (e-) 
svetovanja za mlade. 

Nadgradnja razpoložljivih informacijskih orodij 
z uporabo sodobnih interaktivnih pristopov 
(mobilne telekomunikacije, internet, karierni dnevi) 

U5 Spremljanje razpisov in razširjanje informacij 
med študente in diplomante z namenom krepitve 
projektnega dela. 

Stalno spremljanje in izmenjava informacij o 
aktualnih razpisih ter možnost svetovanja. 

U6 Pričeti s procesom ustrezne nacionalne 
klasifikacije neformalnih izkušenj. 

Aktivno sodelovanje odgovornih akterjev s 
podajanjem različnih strokovnih predlogov. 

U7 Predlog za pretvorbo Strategije zaposlovanja 
mladih v družbi znanja v nacionalno resolucijo. 

Aktivno sodelovanje odgovornih akterjev pri 
pripravi končne oblike strategije zaposlovanja 
mladih.  

 
SREDNJEROČNA ČASOVNA LINIJA 
 
Časovni okvir: od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 
 
UKREPI (U) 
 

 DEJAVNOSTI NOSILCA PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 
U8 Koordinacija komunikacije med akterji na način 

postopnega oblikovanja razvojnega partnerstva.   
 

Formalizacija zavez partnerjev pri oblikovanju 
razvojnega partnerstva.  

U9 Vpeljevanje metode individualnega 
načrtovanja kot oblike kariernega svetovanja v 
delo svetovalnih služb. 

Pilotsko vpeljevanje metode individualnega 
načrtovanja na post-sekundarni ravni 
izobraževanja. 

U10 Pričeti s postopki vzpostavljanja koordinacijskih 
centrov v visokošolskih središčih. Vzporedno 
razvijati možnosti konkretnega povezovanja teh 
organizacij z delodajalci. 

Priprava študije izvedljivosti postavitve mreže 
koordinacijskih centrov.  
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DOLGOROČNA ČASOVNA LINIJA 
 
Časovni okvir: 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 
 
UKREPI (U) 
 
 DEJAVNOSTI NOSILCA PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 
U11 Vpetje vseživljenjskega kariernega svetovanja 

na vseh ravneh izobraževalnega sistema.  
Priprava in izvedba rednega usposabljanja vseh 
svetovalnih služb. 

U12 Vzpostavitev nacionalne informacijske karierne 
mreže z vsem potrebnim na enem mestu (princip 
»one-stop-shop«) 

Vzpostavitev močne medijske podpore z 
uporabo vseh razpoložljivih medijskih kanalov ter 
redno dodajanje vsebin v mrežo. 

U13 Razširitev mreže kariernih centrov na vsa 
visokošolska središča. 

Aktivno delovanje v vseh potrebnih postopkih. 

U14 Formalizacija priznavanja pridobljenih 
neformalnih izkušenj ter izkušenj iz naslova 
študentskega dela. 

Vzpostavitev ustreznega sistema evidentiranja 
neformalnih izkušenj. 
 

U15 Vzpostavitev stalnih nacionalnih evalvacijskih 
mehanizmov ukrepov oziroma aktivnosti na 
državni ravni. 

Redno izvajanje evalvacije ukrepov oziroma 
aktivnosti na ravni posameznih akterjev. 

 
SKUPEN NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV20  

Dijaška organizacija Slovenije (DOS), mreža osnovnih šol (OŠ), mreža srednjih šol (SŠ), visokošolska središča 
(VŠ), Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ),ter ostala 
ministrstva v okviru svojih pristojnosti, socialni partnerji (sindikati), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), Center 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center RS 
(ACRS), Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCPIS), Urad RS za mladino (URSM), 
Mladinski svet Slovenije (MSS), MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih, regionalne razvojne agencije 
(RRA), Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), tehnološki parki (TP), predstavniki lokalnih 
skupnosti, delodajalcev ter  nevladnih organizacij (NVO; CNVOS, Pobuda za prihodnost NVO, mladinske 
organizacije), medijske hiše, mednarodne povezave … 
 

                                                 
20 Skupen nabor odgovornih akterjev je seveda popolnoma odprta mreža, v katero se lahko vključi vsaka 
organizacija, ki bi jo to zanimalo. To velja tudi za nabor odgovornih akterjev v sistemu petih stebrov v 
nadaljevanju.  
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6. FINANČNI OKVIR 

Finančni okvir izvajanja strategije zaposlovanja mladih v družbi znanja predvideva ustrezno 
finančno udeležbo akterjev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, črpanje sredstev iz  
programov EU ter javno-zasebna partnerstva. Slednja morajo delovati na osnovi 
kooperativnega omrežja med državo in civilno družbo (»Public Private Partnership«, v 
nadaljevanju PPP), kar pa zahteva določeno ravnotežje moči med tema dvema akterjema. 
Glede na zelo slabo kadrovsko sliko tretjega sektorja je očitno, da bo proces izgradnje 
učinkovitega PPP-omrežja v Sloveniji dolgotrajen. 
 
V finančnem kontekstu je potrebno poleg letnih proračunskih postavk upoštevati tudi tekoče 
finančne perspektive.  
 
PROGRAM OPIS OBDOBJE RAZPOLOŽLJIVA 

SREDSTVA (EUR) 
Operativni program 
razvoja človeških virov 
(OP) 

skupni programski 
dokument Slovenije in 
EU 

2007-2013 755.699.370 

Progress Program skupnosti za 
zaposlovanje in socialno 
solidarnost 

 
2007-2013 

 
735.250.0021 

Youth in Action22 Podpira neformalne  
aktivnosti mladih v 
Evropi. 

 
2007-2013 

 
885.000.000 

Life Long Learning23 Program je sestavljen iz 
štirih podprogramov; 
Comenius (za osnovne 
in srednje šole) 
Erasmus (za terciarno 
izobraževanje) 
Leonardo da Vinci 
(poklicno izobraževanje 
in praksa) 
Grundtvig 
(izobraževanje odraslih) 

 
2007-2013 

 
približno 7.000.000.000 

 
 

                                                 
21 Proračun se razdeli na naslednjih pet vsebinskih področij po določenem ključu: zaposlovanje: 23 %, socialna 
zaščita in vključevanje: 30 %, delovni pogoji:10 %, nediskriminacija in raznolikost: 23 % , enakost spolov: 12 % 
(MDDSZ). 
22 Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/youth/yia/guide2008/yia_programme_guide08_en.pdf. 
23 Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html#1. Več o programu na spletni 
strani Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. 
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7. STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA MLADIH V SLOVENIJI – RAZVOJNI NAČRT 

Slika 2: Primer vzpostavitve celovitega sistema informiranja in izobraževanja ter pridobivanja 
delovnih izkušenj za mlade v procesu vseživljenjskega kariernega načrtovanja. 

 
 
 
 
 
Organigram prikazuje celovit sistem, ki bo mladim že pred vstopom na trg dela omogočal ne 
samo spoznati določene delovne procese, ampak vzporedno s tem tudi pridobiti različne 
kompetence, znanja in veščine. S pripravo kariernega načrta in priznanjem neformalnih 
izkušenj bo tako vsak posameznik bolje pripravljen na nastop pred delodajalcem. Pri tem 
procesu je pomembno aktivno sodelovanje vseh deležnikov odnosa med izobraževalno sfero 
ter trgom dela (izobraževalne institucije, predstavniki mladih, (ne)gospodarstva ter države). 
 

PODPORNI STEBER 

 
OSNOVNA ŠOLA 

 
 

ZADNJA TRIADA 
 

 
 
 
 

 
 
 

SREDNJA ŠOLA 
 
 

SPOZNAVANJE POKLICEV, 
OBISK DELOVNEGA OKOLJA 

PRVO INDIVIDUALNO 
NAČRTOVANJE. 
PREDSTAVITEV 

KARIERNEGA NAČRTA. 
KNJIŽICA KOMPETENC 

      KARIERNO      
     SVETOVANJE 

METODA 
INDIVIDUALNEGA 
NAČRTOVANJA PRI 

IZBIRI SREDNJE ŠOLE 

DELO V OBLIKI 
ŠTUDENTSKEGA 

DELA: PRIDOBIVANJE 
DELOVNIH IZKUŠENJ 

AKTIVNOSTI V 
NEVLADNEM SEKTORJU. 
PRIDOBITEV RAZLIČNIH 

ZNANJA IN VEŠČIN. 

 
MREŽA 

KARIERNIH 
CENTROV 

 

– METODA 
INDIVIDUALNEGA 
NAČTOVANJA – CV 
– SODELOVANJE ZAVODA 
RS ZAPOSLOVANJE IN 
DELODAJALCEV 
– DOPOLNJEVANJE 
KARIERNEGA NAČRTA 
UČNE BAZE – CV 
– KARIERNI CENTRI NA 
FAKULTETAH – POVEZANI 
NA RAVNI UNIVERZE 

ŠTUDENTSKO DELO – 
PRIZNANE IZKUŠNJE, 
VEŠČINE, ZNANJA 

DELODAJALCI 

SISTEM 
POKLICNIH 

KVALIFIKACIJ 

POLITIKA 
ŠTIPENDIRANJA 

PO 

ZRSZ 

PR
V

I ST
E

B
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R
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STROKOVNA 
PODPORA 

PO 

LEGENDA: 
PO: programi za osipnike

UNIVERZA 
 

1. BOLONJSKA 
STOPNJA 

 

2. BOLONJSKA 
STOPNJA 

 

3.BOLONJSKA 
STOPNJA 
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8. PRESEK RAZLIČNIH SKLOPOV KARIERNEGA NAČRTOVANJA – SISTEM PETIH 
STEBROV 

 

Razvojni plan temelji na identificiranih problemih (P), ciljih (C), ter specificiranih 
podukrepih (PU).  
 

8.1 PRVI STEBER: PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Osnovni problem prehoda mladih iz primarnega v sekundarno izobraževanje je pomanjkanje 
ustreznega nabora kvalitetnih informacij, ki bi bile mladi osebi ves čas na razpolago (P6). Za 
ustvarjanje uspešne strateške komunikacije s ciljno populacijo mladih je ob tem potrebno 
preprečiti, da bi bil ta proces neuspešen zaradi poudarjanja administrativnih nalog v okviru 
svetovanja in kariernega načrtovanja (P8) ter podleganja določenim stereotipom o mladih in 
njihovi pasivnosti (P9).  
Pri tem je vsekakor nujno uporabiti potenciale tretjega sektorja in nevladnih organizacij v 
njem (P14).  
 
PROBLEMI (P) 

P6 Neustrezno strateško komuniciranje (in informiranje!) 
P8 Nefleksibilnost (kadrovskega) menedžmenta 
P9 Vrednostna neprilagodljivost 

P14 Neizraba tretjega sektorja 
 
CILJI (C )                                                            PODUKREPI (PU) 
                                DEJAVNOSTI NOSILCA                                    PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 

PU1 
Vzpostavitev serije izobraževalnih delavnic 
»Spoznavanje poklicev (poklicna orientacija)«, v 
kateri se učencem interaktivno predstavijo 
informacije o nadaljnjem izobraževanju in trendih na 
trgu dela. Izobraževalne delavnice bi se izvajale v 
okviru posebnega obveznega predmeta v višjem 
razredu OŠ. V sklopu predmeta se predstavi 
možnosti, ki jih izobraževalni sistem nudi tudi na 
področju pridobivanja različnih znanj in veščin. 
Učencem se predstavi različne segmente trga dela in 
okvir različnih poklicev. Predavanje omogoča 
učencem oblikovati poklicno orientacijo. Pri tem se 
učencem posredujejo informacije za nadaljnje 
izobraževanje. 

Aktivno sodelovanje svetovalnih ekip iz 
različnih (ne)vladnih organizacij pri pripravi 
izobraževalnih delavnic. 

PU2 
Vzpostavitev celovitega spletnega portala, 
namenjenega podajanju informacij s področja 
nadaljnjega izobraževanja z možnostjo e-svetovanja. 

Sodelovanje strokovnjakov z različnih 
strokovnih področij pri pripravi in vzdrževanju 
portala. 

GLEJ TUDI: PU3, PU4, PU5 

C2 

 
PU3 

Vzpostavitev in koordinacija vrste ogledov 
delovnega okolja organizacij in podjetij na podlagi 
nabora želja, ki ga sestavijo mladi v sodelovanju s 
svetovalnimi službami. Zaposleni jim omogočijo 
praktični vpogled v delovni proces. Pri tem se 
upošteva delitev učencev glede na interesna področja 
(izbirni predmeti, krožki). 

Priprava in izvedba vrste ogledov s 
sodelovanjem med šolskimi svetovalnimi 
službami, svetovalnimi službami za karierno 
svetovanje ter organizacijami in podjetji .  
 

PU4 

C9 

Pilotska vzpostavitev in koordinacija sistema Strokovna podpora vzpostavitvi in 
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individualnega svetovanja in kariernega 
načrtovanja ob zagotovitvi primerne infrastrukture 
ter časovne izvedbe.  

implementaciji sistema individualnega 
svetovanja in kariernega načrtovanja. Sistem se 
učencem ustrezno predstavi v okviru posebnega 
obveznega predmeta (glej PU1). Na podlagi 
izbranih izbirnih predmetov in dodatnih 
dejavnosti se učencu ponudi strokovno mnenje 
o nadaljnjih možnostih, ki jih bo imel na 
določenem področju. Vzpostavitev stalnega 
izobraževanja in usposabljanja šolskih 
svetovalcev z možnostjo notranjega in 
zunanjega nadzora. Ustrezno informiranje 
delodajalcev o dejavnostih kariernega 
načrtovanja. 

PU5 
Postavitev informacijskega sistema, ki bo 
evidentiral nabor interesnih področij posameznega 
učenca, pri čemer bo poskrbel za varnost podatkov.  
Sistem se učencem ustrezno predstavi. Svetovalec 
posameznemu učencu prestavi možnosti dodatnega 
pridobivanja izkušenj, veščin in znanj, koristnih v 
nadaljnjem življenju. Te kompetence se lahko 
pridobivajo na seminarjih, krožkih, izbirnih 
predmetih, tečajih in z delovanjem v društvih. 
Delovanje v društvih se ovrednoti kot delovne 
izkušnje, ki se beležijo v knjižici kompetenc in 
predstavljajo realizacijo ciljev kariernega načrta.  

Odgovorne osebe ob koncu šolskega leta po 
pogovoru z učencem v evidenco vpišejo 
komentar in opombe o njegovem delu. 
Potrebna vzpostavitev enotnega evidentiranja 
neformalnih izkušenj.  
 
 
 

PU5.1 
Vzporedno oblikovanje knjižice kompetenc, v 
katero učenec vpisuje svoje delovanje na različnih 
interesnih področjih. 

Vzpostavitev redne komunikacije med 
primarnim in sekundarnim nivojem 
izobraževanja z namenom prenosa informacij o 
učencu (z njegovo odobritvijo). 

GLEJ TUDI: PU4 in PU5  

C12   

 
GLEJ: PU1, PU2 in PU3 C14   
 
GLEJ: PU1, PU2, PU3, PU4, PU5 in PU5.1 C15   
 
GLEJ: PU5 in PU5.1 C16 
 

C18 GLEJ: PU5 in PU5.1 
 

NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV PRVEGA  STEBRA 
Dijaška organizacija Slovenije (DOS), Osnovne šole (OŠ), Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Študentska 
organizacija Slovenije (ŠOS), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), Nacionalni center za 
informiranje in poklicno svetovanje (NCPIS), Urad RS za mladino (URSM), predstavniki lokalnih skupnosti, 
delodajalcev ter nevladnih organizacij (NVO; CNVOS, Pobuda za prihodnost NVO, mladinske 
organizacije), mednarodne povezave … 
 

8.2 DRUGI STEBER: SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Rdeča nit problematičnih področij se s prehodom iz primarnega v sekundarno izobraževanje 
ustali tudi v tej fazi izobraževanja. Pomanjkanje ustreznega nabora kvalitetnih informacij, 
nevarnost različnih vrst komunikacijskega šuma med svetovalnimi službami in samimi 
mladimi (P6, P8 in P9) povzroča premik te rdeče niti vse do enega izmed kritičnih področij v 
postavljanju karierne poti, in sicer na izhod iz sekundarnega izobraževanja v nadaljnje 
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izobraževanje ali neposredno na trg dela. Zaradi neinstitucionalnega obraza se tudi tukaj 
izpostavlja potenciale tretjega sektorja in nevladnih organizacij v njem (P14).  
 
PROBLEMI (P) 

P6 Neustrezno strateško komuniciranje in informiranje 
P8 Neprilagodljivost (kadrovskega) menedžmenta 
P9 Vrednostna neprilagodljivost 

P14 Neizraba tretjega sektorja 
 

CILJI (C )  PODUKREPI (PU) 
 DEJAVNOSTI NOSILCA  PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 

PU6 
Promocija možnosti neformalnega dela v 
organizacijah civilne družbe med dijaki (tudi) z 
uporabo različnih informacijskih gradiv. 
Z aktivnostjo v NVO pridobivajo različna znanja in 
kompetence, ki se evidentirajo v knjižici kompetenc. 
S tem se povečuje aktivnost mladih v civilni družbi. 
Razvijajo se kompetence, krepi se aktivno 
državljanstvo. 

Razpoložljivost organizacij tretjega sektorja ter 
vzpostavitev informacijskega sistema za dijake. 
Dijakom se predstavi širok nabor različnih 
nevladnih organizacij in njihov pomen. Prek 
njih lahko dodatno spoznajo določena področja. 

PU7 
Vzpostavitev mreže učnih baz, povezovanje podjetij 
in srednjih šol z namenom opravljanja praktičnega 
dela dijakov. V tem sistemu mladi pridobivajo 
izkušnje in delovne navade ter veščine in znanja, 
pogojene z delom. Te delovne izkušnje, s katerimi se 
pridobijo ustrezno priznane kvalifikacije, se beležijo 
v knjižico (glej PU5).  

Ustrezna zagotovitev kapacitet ter strokovne 
podpore v podjetjih in svetovalnih službah 
srednjih šol.  

GLEJ TUDI: PU3, PU4, PU5 

C1 

 
PU8 

Pilotska vzpostavitev in koordinacija sistema 
individualnega svetovanja in kariernega 
načrtovanja24 
 
Ob začetku izobraževanja na sekundarni ravni se 
prične faza kristalizacije poklicne orientacije. Dijaki 
lahko pri tem uporabijo strokovno pomoč ustrezno 
usposobljenih svetovalcev.  
 

Zagotovitev ustrezne podpore strokovnjakov 
s področja individualnega načrtovanja.  
Zagotovitev ustrezne informacijske podpore 
individualnemu načrtovanju ter terminske 
izvedbe.   
Promocija sistema individualnega načrtovanja 
prek obstoječe informacijske mreže.  
Dijaki prenesejo dokumentacijo iz OŠ, ki je 
osnova individualnega načrtovanja. V prvem 
letu individualnega načrtovanja se izvede 3-5 
zaporednih srečanj, ki potekajo v razmiku 
enega tedna in trajajo od ure in pol do dve uri. 
Izvajajo se na začetku šolanja. V skupnem 
sodelovanju s svetovalcem dijak izbira 
interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine 
(podobna funkcija kariernih centrov). V višjih 
letnikih se revidirajo postavljeni cilji. Na 
podlagi ocene se dopolni karierni načrt in 
predmetnik za nadaljevanje izobraževanja. 

PU8.1 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V okviru individualnega načrta se oblikuje karierni 

načrt s srednjeročnimi ter dolgoročnimi cilji ter 
njegov monitoring.25 

Zagotovitev ustrezne podpore strokovnjakov 
s področja individualnega in kariernega 
načrtovanja.  

                                                 
24 Ob začetku izobraževanja na sekundarni ravni se prične faza kristalizacije poklicne orientacije. V okviru petih  
stopenj poklicnega razvoja sodijo srednješolci v drugo obdobje, za katerega je značilna neodločnost. Jasnijo se 
njegovi interesi in stališča. Obdobje razvoja poklicne zaposlitve z začetkom od posameznikovega 14. leta je 
pomembna faza kristalizacije, kjer posameznik spoznava in oblikuje zaposlitvene cilje skozi proces lastnih virov, 
vrednot, interesov in načrtovanja želene zaposlitve. 
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(Glej tudi PU4 in PU5). 
PU8.2 

Srednješolcem se ob prvem individualnem 
načrtovanju podeli knjižico kompetenc, v katero se 
evidentira nabor izobrazbenih dosežkov in 
(neformalnih) delovnih izkušenj. Karierni načrt in 
knjižica kompetenc predstavljata dvojec povezanih 
listin. 

Zagotovitev ustrezne podpore strokovnjakov 
s področja individualnega in kariernega 
načrtovanja. 
 
 
 

GLEJ: PU8 
  
GLEJ: PU8 

C9   
 

C12 
 
GLEJ: PU1, PU2, PU3 in PU7 C14   
 

PU9 C15   
Oblikovanje celovitega medijskega plana za 
informiranje dijakov o njihovih nadaljnjih možnostih 
(glej tudi PU2 in PU3). 
 

Ustrezna implementacija informacijskih 
orodij (informacijski karierni dnevi, obiski 
delovnih okolij, spletna svetovalnica26, 
brezplačne svetovalne mobilne številke) 

GLEJ TUDI: PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU5.1, PU7 in PU8  
 
 

 

C16 GLEJ: PU5, PU5.1 in PU7 
C18 GLEJ: PU5, PU5.1, PU8.2 

 
 

NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV DRUGEGA STEBRA 
DOS, MŠŠ, MVZT, MDDSZ ter ostala ministrstva v okviru svojih pristojnosti, mreža srednjih šol (SŠ), 
ZRSZ, NCIPS, visokošolska središča (VŠ), karierni centri (KC), Javna agencija za podjetništvo in tuje 
investicije (JAPTI), Regionalne razvojne agencije (RRA), tehnološki parki (TP), predstavniki lokalnih 
skupnosti, delodajalcev ter  NVO (CNVOS, NVO Pobuda za prihodnost, mladinske organizacije), 
mednarodne povezave… 
 

 
Že omenjena rdeča nit problematičnih področij je prisotna tudi v post-sekundarnem 
izobraževanju, pri čemer pa generirani sklop problemov povzroča nadaljnje potencialne 
negativne učinke, ki so tudi posledica prenosa neustreznih komunikacijskih tokov na nosilce 
interesov s trga dela. Ti problemi so absorpcijski primanjkljaj slovenskega gospodarstva po 
visoko izobraženi delovni sili (P3), t. i. »ujemalni problem (P4), metodološka neprilago-
dljivost (P10), premik selekcijskih mehanizmov na trgu dela (P13). K vsemu temu moramo 
prišteti še eno sistemsko nevarnost, in sicer neregulirano privatizacijo izobraževanja (P7), ki 
lahko povzroči segregacijo zaposlitvenih možnosti že v samem procesu izobraževanja.    
 
PROBLEMI (P) 

P1 Kakovost dela 
P2 Segregacija trga dela 
P3 Absorpcijska (ne)sposobnost slovenskega gospodarstva 
P4 Ujemalni problem 

                                                                                                                                                         
25 Svetovalec dijaku pomaga pri določanju tako kratkoročnih ciljev (2 leti) kot dolgoročnih ciljev, ki so odprtega 
tipa. Dijak ima tako možnost spremeniti svoje cilje v prihodnosti. Karierni načrt bi lahko bil sestavljen iz 
različnih področij (prostovoljno in študentsko delo, obiskovane delavnice, krožki, seminarji, raziskovalne 
dejavnosti) 

26 del spletne svetovalnice bi moral biti informacijski razdelek za t.i. »ospinike«, kjer bi se jim ponudile informacije o 

programih zanje (PUM, Program 10000) 

8.3 TRETJI STEBER: TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
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P6 Neustrezno strateško komuniciranje in informiranje 
P7 Neregulirana privatizacija izobraževanja 
P8 Neprilagodljivost (kadrovskega) menedžmenta 
P9 Vrednostna neprilagodljivost  

P10 Metodološka neprilagodljivost 
P13 Premik selekcijskih mehanizmov na trgu dela 
P14 Neizraba tretjega sektorja 

CILJI (C ) PODUKREPI (PU) 
 DEJAVNOSTI NOSILCA PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 

PU10.1 
Povezovanje visokošolskega prostora in študentov z 
delodajalci prek oblikovanja skupnih projektov. 
Povezovanje študentov s tehnološkimi parki, 
inkubatorji... 
 

Aktivni prispevki vseh deležnikov 
visokošolskega prostora. Kot možnost se lahko 
v okviru kariernih centrov (glej PU11) 
postavijo delavnice kot del skupnega 
obveznega seminarja (»zaposlitveni seminar«) 
v višjih letnikih študija; koordinator tega 
predmeta naj bo strokovno visoko usposobljen, 
po potrebi zunanji sodelavec (»contract-out«). 

PU10.2 
Omogočanje dosegljivosti delovnih mest med 
študijem (zagotovitev davčnih olajšav, subvencij, 
zavarovanja dela za krajši čas). 
 

Zakonodaja in visokošolske ustanove 
zagotavljajo opravljanje prakse »v enem kosu« 
ali z »rotacijami«. Spodbude države pri 
povezovanju med podjetji in visokošolskimi 
ustanovami in pri omogočanju pripravništva 
za podjetja ter organizacije kot za študente. 
Hkrati bi se povečala količina praktičnega 
strokovnega usposabljanja na delovnem mestu 
že med študijem – strokovna praksa (glej 
PU12) 

GLEJ TUDI: PU3, PU4, PU5, PU6 in PU7 

C1 

 
PU11 

Vzpostavitev nacionalne informacijske karierne 
mreže s pripadajočo informacijsko podporo 
(spletni portal s podatkovno bazo) 
 

Vzpostavitev močne medijske podpore z 
uporabo vseh razpoložljivih medijskih kanalov 
ter redno dodajanje vsebin v mrežo.  
Zagotovitev strokovne podpore za izvajanje 
dejavnosti v okviru kariernih centrov.  

PU11.1 
Vzpostavitev skupnega informacijskega sistema s 
podatki študentov oziroma mladih diplomantov in 
tekočimi podatki o prostih delovnih mestih. 

Zagotovitev rednega vnosa aktualnih 
podatkov ter strokovne podpore. 
 

PU12 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzpostavitev mreže kariernih centrov (KC) ter 
vzpostavitev njihovega stalnega sodelovanja z 
(ne)gospodarstvom, Skladom za razvoj kadrov in 
štipendiranje ter regionalnimi razvojnimi agencijami 
(RRA). KC bi deloval kot informacijsko vozlišče, ki 
med drugim spremlja in analizira zahteve 
delodajalcev, potrebe regij in možnosti pridobivanja 
(ne)formalnih izkušenj v NVO (glej PU6).   
 

Krepitev mreže učnih baz (podjetij in 
organizacij, ki omogočajo možnost strokovne 
prakse in pridobivanja potrebnih kompetenc; 
glej PU7). Mreža bi predstavljala središče 
komunikacije gospodarstva z visokim 
šolstvom, ustvarila bi se neposredna povezava z 
lokalnim okoljem. Bodoči diplomanti bi imeli 
možnost komunikacije z regijskimi centri in 
tehnološkimi parki (visoka koncentracija 
malih inovatorjev, podjetij) ter možnost 
pridobivanja izkušenj na projektnem delu. 

PU13  
 
 

Ustrezno vrednotenje študentskega dela (in s tem 
pridobljenih generičnih oziroma predmetno-
specifičnih kompetenc). Klasifikacija in 
formalizacija različnih oblik študentskega 
(mladinskega) dela. 
 

Študentska dela ustrezno klasificirati in 
oceniti, katere veščine, znanja, izkušnje in 
kompetence so študentu prinesle. Delodajalci 
skupaj s študenti, visokošolskimi ustanovami in 
pristojnimi službami ovrednotijo dela 
študentov. 
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PU14 
Vrednotenje neformalnega in prostovoljnega dela. 
Vrednotenje znanja pridobljenega z neformalnim 
učenjem. 
 

Podobno kot pri študentskem delu se tu 
vrednotijo in klasificirajo izkušnje, 
kompetence in znanja, pridobljena prek 
neformalnega in prostovoljnega dela skupaj z 
organizacijami, študenti in visokošolskimi 
ustanovami oz. kariernimi centri teh ustanov. 
Ovrednotijo se kompetence, pridobljene med 
neformalnim učenjem. 

GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU13 in PU14 C5 
 
GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU11, PU11.1, PU12, PU13 in PU14 C6 
  
GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU11, PU11.1, PU12, PU13 in PU14 
 

C7 
 
C7.1 GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU11, PU11.1, PU12, PU13 in PU14 

  
PU15 

Vzpostavitev širše medijske antidiskriminatorne 
kampanje s spremljajočimi delavnicami, v katero so 
obvezno vključeni vsi deležniki (še posebej 
delodajalci) z oblikovanjem nabora zakonodajnih 
predlogov, ki bi zmanjšali horizontalno in vertikalno 
segregacijo žensk. 

Zagotovitev ustrezne strokovne podpore pri 
izvedbi medijske kampanje ter spremljajočih 
delavnic.  

GLEJ TUDI: PU10.1, PU10.2, PU11, PU11.1, PU12, PU13 in PU14 

C8 
 
 
 

 

PU16 
Vzpostavitev in koordinacija vrste ogledov 
delovnega okolja organizacij in podjetij na podlagi 
nabora želja, ki ga sestavijo mladi v sodelovanju s 
službami KC. Zaposleni jim omogočijo praktičen 
vpogled v delovni proces.  

Priprava in izvedba vrste ogledov s 
sodelovanjem med svetovalnimi službami za 
karierno svetovanje ter organizacijami in 
podjetji .  
 

PU17 
Pilotska vzpostavitev in koordinacija sistema 
individualnega svetovanja in kariernega načrtovanja. 
 
 
 
 
 
 
 

Zagotovitev ustrezne podpore strokovnjakov 
s področja individualnega načrtovanja.  
Zagotovitev ustrezne terminske izvedbe in 
informacijske podpore individualnemu 
načrtovanju. 
Promocija sistema individualnega načrtovanja 
prek obstoječe informacijske mreže. Uporabi se 
postopek, opisan v PU8, tokrat s ciljno 
populacijo študentov.   

PU18 
Spodbujanje interdisciplinarnosti in možnost 
vstopanja po vsaki zaključeni stopnji izobrazbe na 
trg dela ali takojšnje nadaljevanje izobraževanja na 
istem ali drugem področju, ter kasnejšega 
nadaljnjega izobraževanja. 

Okrepi se povezovanje med različnimi 
fakultetami in študijskimi programi  
(interdisciplinarnost) na ravni univerz. Ob tem 
se zagotovi neoviran prehod med 
izobraževanjem in trgom dela na vseh treh 
stopnjah bolonjske reforme z ustrezno prenovo 
študijskih programov.    

GLEJ TUDI: PU8, PU8.1, PU8.2, PU11, PU11.1 in PU18 

C9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C10 
 
 

 

GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU11, PU11.1, PU12, PU13, PU14, PU15, PU16 in PU17 
  
GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU12, PU13, PU14, PU16 in PU17 

C11 
 

C12 
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PU19 C13 
Priprava zakonodajnih sprememb, ki bodo 
povečale starostni razpon v institucionalnih ukrepih 
(APZ!) določene ciljne populacije mladih. 

Priprava strokovne argumentacije  

GLEJ: PU11, PU11.1 in PU12 C14 
 

PU20 C15 
 
 
 

Oblikovanje strokovnoinformacijskega gradiva za 
mlade.   

Aktivno sodelovanje strokovne javnosti pri 
pripravi strokovnoinformacijskega gradiva. 

 GLEJ TUDI: PU11, PU11.1 in PU12 
   
GLEJ: PU10.1, PU10.2, PU12, PU13 in PU14 
  
GLEJ: PU10.2, PU13 in PU14 

 
C16 

 
C17 

 
GLEJ: PU13, PU14 
  

PU21 
Priprava sklopa zakonodajnih sprememb, ki bodo 
zmanjšala obremenitve mladih ob prehodu v (prvo) 
zaposlitev.  

Strokovna analiza možnosti ter priprava 
strokovne argumentacije (finančna podpora 
mladim družinam, postavitev in krepitev 
ugodnih varčevalnih shem, neodvisnih od tipa 
delovne pogodbe, dodatna obdavčitev 
neuporabljenih stanovanjskih površin). 

PU22 

C18 
 

C19 
 
 
 
 
 
 

C19. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Priprava sklopa zakonodajnih sprememb, ki bodo 
zmanjšale število nestabilnih zaposlitev med 
mladimi.  

Strokovna analiza možnosti in priprava 
strokovne argumentacije. (Možnost spremembe 
pogodb za določen čas v subvencionirane 
pogodbe za nedoločen čas, krepitev 
inšpekcijskega nadzora nad veriženjem pogodb 
za določen čas, avtomatska sprememba 
verižnih pogodb za določen čas pri istem 
delodajalcu za isto delo v obdobju dveh let v 
pogodbo za nedoločen čas.) 

 
Slika 3: Predvidene naloge kariernih centrov 
 

 
 
Slika 4:  Možnosti povezovanja med podjetniškim in visokošolskim prostorom:  
 

 
 
 

Regionalno / lokalno okolje 
Regionalno gospodarstvo 

 
VISOKOŠOLSKI PROSTOR

RRA 

KC 

Legenda: 
RRA - Regionalna 
razvojna agencija 
KC - karierni center 

INDIVIDUALNO 
NAČRTOVANJE 

DOPOLNJEVANJE  
INDEKSA IZKUŠENJ 

POSREDOVANJE 
RAZPISOV 

POSREDOVANJE 
PRAKSE IN DELA 

INFORMACIJE O TRGU 
DELA 

DOPOLNJEVANJE 
KARIERNEGA NAČRTA

DODATNA 
IZOBRAŽEVANJA 

 
NALOGE KARIERNEGA 

CENTRA 

EVIDENCA 
ŽIVLJENJEPISOV 
STUDENTOV ZA 
DELODAJALCE
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NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV TRETJEGA STEBRA 
ŠOS, DOS, MŠŠ, MVZT, MDDSZ ter ostala ministrstva v okviru svojih pristojnosti, mreža srednjih šol (SŠ), 
ZRSZ, NCIPS, VS, KC, JAPTI, RRA, TP, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja (CMEPIUS), predstavniki lokalnih skupnosti, sindikatov, delodajalcev, mladih 
raziskovalcev ter NVO (CNVOS, NVO Pobuda za prihodnost, mladinske organizacije), Sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendiranje (JSRSRKŠ), mednarodne povezave, medijske hiše, fakultetni inštituti… 
 

8.4 ČETRTI STEBER: VSTOP NA TRG DELA   
 
Ker četrti steber logično izhaja neposredno iz tretjega sektorja, se nanj neposredno 
preslikujejo problemska področja (P) ter cilji (C), ki so navedeni v tretjem stebru. Temu se 
doda naslednji nabor podukrepov (PU), ki se vežejo na cilje C14, C15 in C19: 
 
CILJI (C )                                                            PODUKREPI (PU) 
                                DEJAVNOSTI NOSILCA                                    PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 

PU23 
Oblikovanje nacionalnega sveta za evalvacijo 
programov zaposlovanja. 

Zagotovitev podporne strokovne mreže. 

PU24 
Vzpostavitev instituta svetovalca za mlade iskalce 
prve zaposlitve v institucionalnih oblikah 
svetovanja.  

Zagotovitev strokovne, finančne ter 
kadrovske podpore za izvajanje dejavnosti. 

C14 
 
 

C15 

 
PU25 C19 

Oblikovanje zakonodajnih predlogov ter smernic, 
ki bi povečale zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve . 

Strokovna analiza možnosti (primer: delitev 
delovnega mesta s starejšo osebo pred 
upokojitvijo – »job sharing«). 

 
Ob predvidevanju popolnega delovanja tako postavljenega sistema informiranja in 
pridobivanja izkušenj bi imel mladi diplomant ob zaključku študija zapolnjen segment 
svojega kariernega načrta, hkrati pa bi imel v knjižici kompetenc tudi že določene izkušnje s 
svojega strokovnega področja, pa tudi ostale kompetence, veščine in znanje; tako s področja 
dela kot področja delovanja v nevladnih organizacijah. Študent bi si v tem primeru tako 
vzporedno izgradil kakovostno socialno mrežo (»social network«). V individualni perspektivi 
bi takšen pristop pomenil opolnomočenje (»empowerment«) mlade osebe, medtem ko bi se 
glede na trg dela zvišala njegova zaposljivost (»employability«). 
 

NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV ČETRTEGA STEBRA 
ŠOS, DOS, MŠŠ, MVZT, MDDSZ ter ostala ministrstva v okviru svojih pristojnosti, SŠ, ZRSZ, NCIPS, VS, 
KC, RRA, TP, Andragoški center RS (ACRS), predstavniki lokalnih skupnosti, sindikatov, delodajalcev, 
mladih raziskovalcev ter NVO (CNVOS, NVO Pobuda za prihodnost, mladinske organizacije),  
mednarodne povezave … 
 

8.5  PODPORNI SISTEM 
 
Vpeljava akcij v opisanem sistemu bo zagotovo imela prehodno obdobje, katerega primarni 
namen ni samo vzpostavitev čimprejšnjih konkretnih povezav med deležniki trga dela in 
izobraževalnega sistema, temveč tudi postavitev ustreznega podpornega sistema za mlade, ki 
bo primerno reševal probleme ob prehodu v (ekonomsko) samostojnost. Pri tem je treba 
izhajati iz pomanjkljivosti obstoječe podporne mreže s pomanjkljivim strateškim 
komuniciranjem (P6), neustreznim reševanjem stanovanjske (P11) ter družinske politike 



 

 23 

(P12), ob tem pa tudi že večkrat omenjeno kronično neizkoriščanje potencialov tretjega 
sektorja (P14).   
 
PROBLEMI (P) 
       P6 Neustrezno strateško komuniciranje 

P11 
P12 
P14 

Stanovanjski problem 
(Ne)ustvarjanje lastne družine  
Neizraba tretjega sektorja 

 
CILJI (C )  PODUKREPI (PU) 
 DEJAVNOSTI NOSILCA PODPORNE DEJAVNOSTI DRUGIH 

PU26 
Oblikovanje skupnega medijskega načrta za 
predvidene dejavnosti, vključno z intenzivnim 
informiranjem o programih vseživljenjskega 
učenja. 

Uporaba vseh razpoložljivih medijskih orodij ob 
sodelovanju z organizacijami z medijskega področja. 

PU27 
Oblikovanje strateškega načrta za 
implementacijo inštituta socialne ekonomije. 

Vzpostavitev močne strokovne ter medijske 
podpore z uporabo vseh razpoložljivih medijskih 
kanalov v smeri javnopolitičnih deležnikov. 

C3 
 
 
 
 

C8   

 
PU28 

Promovirati vključevanje mladih v 
sooblikovanje in izvajanje vseh predvidenih 
dejavnosti. 

Zbiranje informacij o možnostih pridobivanja 
projektnih sredstev za mladinske projekte; strokovna 
podpora. 

GLEJ PU28 
  
GLEJ PU26 

C9 
 
 
 

C12   
 

C14 
  
GLEJ PU26 
  
GLEJ PU26 

C15   
 

C16 
 
GLEJ PU21 C19   
 

C20   GLEJ PU27 
 

NABOR ODGOVORNIH AKTERJEV PODPORNEGA STEBRA 
ŠOS, DOS, MŠŠ, MVZT, MDDSZ ter ostala ministrstva v okviru svojih pristojnosti (predvsem Ministrstvo za 
okolje in prostor), mreža srednjih šol (SŠ), ZRSZ, NCIPS, VS, KC, RRA, TP, predstavniki lokalnih 
skupnosti, sindikatov, delodajalcev, mladih raziskovalcev ter NVO (CNVOS, NVO Pobuda za 
prihodnost), mednarodne povezave, medijske hiše. 
 
 

8.5.1  PRIMERNA DAVČNA IN STANOVANJSKA POLITIKA ZA MLADE  
 
 
Ob že omenjenih možnostih vplivanja na zaposlovanje in zaposljivost mladih diplomantov 
lahko v veliki meri na to vpliva tudi država skozi različne sheme in sisteme obdavčevanja ter 
z razpoložljivimi subvencijami za zaposlitev v prvem obdobju (pripravništvo itd.). V 
preteklosti so v Republiki Sloveniji že delovale (bile na voljo) nekatere sheme, ki so tako 
skušale reševati problem brezposelnosti mladih diplomantov. Potrebno je pripraviti sistemsko 
evalvacijo ravnanja na tem področju skozi čas, hkrati pa s primerjavo s tujimi davčnimi 
spodbudami pripraviti celovit nacionalni predlog spodbud.   
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Ob davčnih spodbudah se prav tako zdi primerno pripraviti tudi sistemsko evalvacijo 
stanovanjske politike. Na tem področju lahko država spodbudi uporabo različnih inovativnih 
pristopov, ki bi mladim zagotovili lažji dostop do prvega stanovanja. 
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