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III 

POVZETEK 

 

Magistrska naloga obravnava problematiko prehajanja mladih s prve in druge bolonjske 

stopnje izobraževanja na trg dela ter usklajenost sistema izobraževanja z zahtevami trga dela. 

Na podlagi analize zbranih primarnih podatkov s pomočjo spletne ankete ne moremo potrditi 

prve hipoteze, da je pomemben razlog za nadaljevanje izobraževanja na prvi in drugi 

bolonjski stopnji izobraževanja prav nezmožnost pridobitve zaposlitve po zaključenem 

izobraževanju. Prav tako na podlagi analize anket ne moremo potrditi naše druge hipoteze o 

usklajenosti izobraževalnega in zaposlitvenega sistema. Obe hipotezi smo testirali tudi s 

pomočjo analize sekundarnih podatkov, predvsem regresijske analize. Prvo hipotezo lahko 

potrdimo le v delu, ki se nanaša na prvo bolonjsko stopnjo izobraževanja, v delu, ki se nanaša 

na drugo bolonjsko stopnjo izobraževanja, pa ne. Druge hipoteze ne moremo potrditi. V 

okviru iskanja odgovora na raziskovalno vprašanje smo opravili tri intervjuje v različno 

velikih podjetjih z vodji kadrovskih služb. Pomen, ki ga pri izbiri ustreznega kandidata 

pripisujejo izkušnjam oziroma izobrazbi, v različno velikih podjetjih ni enak. 

 

Ključne besede: mladi in mladost, terciarno izobraževanje, brezposelnost mladih, položaj 

mladih na trgu dela, aktivna politika zaposlovanja 

 

SUMMARY 

 

This Master's thesis deals with the issue of young people transitioning from the first and 

second Bologna cycles to the labour market, and the alignment between the education system 

and the labour market requirements. On the basis of the analysis of primary data, gathered 

during the research with the help of a questionnaire, we cannot confirm the first hypothesis, 

which states that the inability to find employment after completing a certain level of education 

is an important reason for young people to continue their education at the first and the second 

Bologna cycle. On the basis of the analysis of the questionnaires we also cannot confirm the 

second hypothesis on the alignment of the education and the employment system. Both 

hypotheses were also tested with the analysis of secondary information, mainly regression 

analysis. The first hypothesis is partially supported regarding the first Bologna cycle of 

education, but not the second. The second hypothesis was rejected. To find an answer to the 

research question we conducted three interviews with heads of human resources in companies 

of different sizes. When choosing the suitable candidate, experience and education are 

prioritized differently in companies of different sizes. 

 

Keywords: young people and youth, tertiary education, youth unemployment, the situation of 

young people in the labour market, active employment policy 
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1 UVOD  

 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 

Vsako obdobje v življenju posameznika je prelomno. Naj bo to prehod iz vrtca v osnovno 

šolo, nato v srednjo in tako naprej. Sprva je ključen prehod iz srednje šole  na fakulteto, saj s 

tem že zarišemo poti svojemu življenju oziroma temu, kaj bomo počeli. Vendar to ne velja za 

vse, saj ne gre vedno vse po načrtu in po navadi počnemo kaj, česar si nikoli ne bi mislili, ali 

pa tudi čez čas odkrijemo, kaj nas v resnici veseli. 

 

Mladi so posebna skupina delovne sile, zaradi česar lahko govorimo o posebnem segmentu 

delovne sile. Današnja mladina je drugačna, je mnenja Danica Šaponja (2006, 11). Za njo so 

značilne svojstvene oblike stila življenja in vrednote ter nepopolni socialni statusi. Na eni 

strani je značilnost podaljševanje življenja pri starših, na drugi pa, da se že kmalu srečajo z 

izkustvi, ki so značilni za odrasle. Mladi s svojo bistroumnostjo in izvirnostjo izzivajo in 

pričakujejo take stvari, ki jih počnejo odrasli, tudi od sebe. Generacija `devetdesetih` je 

generacija, ki se ukvarja s svojimi problemi.  K temu spadajo tudi izobraževalni pritiski, 

tveganja, individualizacija življenjskega poteka, potrošnja v prostem času. 

 

Sociološki pojem mladost Danica Šaponja (2006, 12) razdeljuje na tri obdobja: 

- Adolescenca: je mladost od 14. do 19. leta starosti. 

- Post adolescenca: je pozna mladost od 20. do 24. leta starosti. 

- Mlajša odraslost: značilna za `nesamostojne` med 25. in 29. letom starosti. 

 

Življenje mladih se prepleta z negotovostjo. Družina jim je prostor pobegov in zavetja pred 

zahtevami globaliziranega sveta. Starši nudijo svojim otrokom oporo pri premagovanju težav, 

čeprav to sproža nazadovalne procese infantilizacije in pomanjkanje avtonomnih strategij za 

premagovanje težav (Ule idr. 2000, 98). 

 

Pred prehodom mladih na trg dela se življenje posameznika vrti predvsem okoli 

izobraževanja. Z vidika trga lahko rečemo, da sodi takšen posameznik med neaktivno 

prebivalstvo, zato je njegov materialni položaj odvisen predvsem od različnih ugodnosti, do 

katerih je upravičen, poleg podpore staršev. Po tem prehodu se spremeni, saj posameznik tako 

ali drugače vstopi na trg dela  oziroma med aktivno prebivalstvo, bodisi med zaposlene bodisi 

med brezposelne, ki iščejo zaposlitev. Pri tem se nenazadnje sooči z realnim svetom, zato je 

takšen prehod hud šok zaradi izgube ugodnosti. Finančni položaj se zato močno spremeni in 

zaostri. 

 

Mladi v Sloveniji cenijo prijateljstvo, družino in partnerstvo. Vendar pa pride do težav, saj 

niso sami sposobni ustvariti svoje lastne družine. Zaradi podaljševanja terciarnega 
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izobraževanja, brezposelnosti, posledično tudi nerešenega problema s stanovanjem,  se 

podaljšuje mladost. Zaradi tega so primorani ostati doma pri starših. S tem imajo ugodnosti, 

saj jim ni potrebno nič plačevati, bivajo zastonj. Ko se izobražujejo, imajo še vrsto drugih 

ugodnosti, kot so razne štipendije, subvencionirana prehrana, prevozi, zdravstveno 

zavarovanje. Ko pa mladi stopijo na trg dela oziroma med brezposelne iskalce zaposlitve, 

izgubijo vrsto ugodnosti in se soočijo z realnim svetom. 

 

Zaradi podaljševanja izobraževanja se je povečala tudi starost mladih, ki nadaljujejo šolanje 

ali pa opravljajo samo priložnostna dela oziroma dela za določen čas, ki nimajo zagotovljene 

prihodnosti. V današnjem času ni mogoče pričakovati, da bomo v eni službi ostali do 

upokojitve, tako kot je bilo pri večini naših starih staršev. Tega, kar se sedaj dogaja, skorajda 

niso poznali oziroma je bilo tega v majhnih odstotkih (Schmidt 2014). Nekoč je šlo po tem 

zaporednem vrstnem redu: diploma, služba, kredit, družina, danes pa je bistveno drugače.   

Nekoč ni bilo na voljo toliko delodajalcev kot danes, pri katerih so imeli doživljenjsko 

zaposlitev in takoj dobili zaposlitev za nedoločen čas. Za današnji čas pa je na voljo veliko 

oblik zaposlitve. Včasih je bil značilen 8-urni delovnik, danes pa je naš urnik dela zelo 

fleksibilen. Nekoč si plačo zaslužil zaradi staža  in statusa, danes pa le zaradi učinka, ki ga vse 

pogosteje merijo. Kar se tiče glede napredovanja, so nekoč lahko pogosto napredovali znotraj 

podjetja, kar danes lahko le pri drugem delodajalcu. Naši predniki so se izšolali le za en 

poklic, danes pa poteka vseživljenjsko izobraževanje. Pri delu smo danes osebno odgovorni, 

nekoč pa so zaposleni imeli državno zaščito in intervencijo (Biotehniški izobraževalni center 

Ljubljana 2015).  

 

Čeprav že mladi skozi šolanje pridobivajo izkušnje, je dejanski prehod na trg dela iz 

terciarnega izobraževanja še vedno težaven. Mladi se v tem prehodu srečajo in občutijo 

posledice zaostrovanja na trgu dela. Področje prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja in 

trga dela sta čedalje bolj povezana in tudi izpostavljena, saj je vpliv svetovne gospodarske 

krize v Sloveniji v letu 2009 povzročil globlji padec izvoznega povpraševanja in investicij, 

zaradi razmer na trgu dela pa se je zmanjšala tudi zasebna potrošnja. Prišlo je do 7,8-

odstotnega znižanja bruto domačega proizvoda (UMAR, Poročilo o razvoju 2005-2009). 

 

Ker je trg dela zadnjih nekaj let postal prenasičen, so sledila odpuščanja, mladi pa so se 

zatekli k nadaljevanju študija, zaradi česar se sedaj pojavlja problem visoke brezposelnosti 

prebivalstva, predvsem mladih s prve in druge bolonjske stopnje izobrazbe. 

 

Značilnost današnjega časa je tudi ta, da se marsikdo, ki postane brezposeln,  vrne nazaj v 

šolske klopi, saj meni, da bo potem lažje dobil novo zaposlitev zaradi na novo pridobljenega 

znanja in izobrazbe. Vse bolj se opaža, da je dinamika prehoda v zaposlitev in iz nje večja pri 

današnji mladini, saj opravljajo delo le za določen čas (Trbanc 2005, 13-32). 
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Milena Bevc (2008, 15) je mnenja, da sta znanje in izobraževanje povezana z gospodarsko 

rastjo. Pomembna sta pri gospodarski razvitosti države. K temu pripomore tudi strukturna 

zaloga izobrazbe in njena izkoriščenost, stroški financiranja, razmere na trgu dela in 

migracije. 

 

Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo Damjana 

Košir meni (2012), da je porast visoko izobraženih brezposelnih velik zaradi strukturnega 

neskladja. Pravi, da je preveč brezposelnih diplomantov z družboslovno in humanistično 

izobrazbo oziroma s področja ekonomskih, pravnih in upravnih ved. Povpraševanje pa je 

večje po področjih tehnike, strojništva, elektrotehnike in elektronike ter računalništva. Na 

področju dela so se  razmere še bolj zaostrile zaradi omejevanja zaposlovanja v javnem 

sektorju. Damjana Košir (2012) pravi, da na Zavodu za zaposlovanje opozarjajo, da na 

neskladje na trgu dela ne vpliva stopnja izobrazbe, ampak predvsem prava smer izobrazbe. 

 

Na prehod mladih s področja prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg dela 

vplivata gospodarska rast ter trend zaposlovanja. Med  zaposlitvami za poklice, ki so iskani in 

za tiste, ki niso, je veliko neskladje. Formalne izobraževalne ustanove niso povezane z 

gospodarstvom, zato mladini primanjkuje prakse na svojem področju. Prav tako pa tudi 

nimajo občutka, kako začeti s svojim podjetjem. V današnjem času mladi vstopajo na trg 

razmeroma pozno, saj se jih vse več vključuje v terciarno izobraževanje prav zaradi tega, ker 

ne dobijo službe. To je cilj Lizbonske strategije, po kateri želijo delovati vse države Evropske 

unije. Vendar takšno izobraževanje se zelo podaljša, delovnih mest za visoko izobražene pa 

ni, zato takšni sprejmejo delovna mesta, ki niso primerna za njihovo stopnjo izobrazbe. S tem 

pa odvzamejo mesta tistim z nižjo stopnjo izobrazbe. Še večjo zmedo na področju 

izobraževanja in trga dela pa je prinesla bolonjska reforma. Bolonjska reforma je bila namreč 

uveljavljena leta 2005 z namenom, da bi študentu omogočili, da osvoji kompetence, ki jih 

potrebuje za zaposlitev, čim prej zaključi študij ter vstopi  na trg dela. Po novem načinu je 

mogoče sedaj diplomirati že po treh letih, magistrirati pa po petih letih študija. Reforma naj bi 

imela za cilj, da omogoči zaposlitev diplomantu že po končanju prve stopnje, kar pa se žal ni 

izšlo. Kar 82 %  diplomantov je nadaljevalo študij na drugi stopnji. Z reformo niso tako 

dosegli nič, mladi z visoko ravnjo izobrazbe še vedno ostajajo brez zaposlitve (Marjetka 

Nared, 2010). 

 

Kažejo se razlike pri delodajalcih v načinih zaposlovanja in vstopa mladih na trg dela. Poleg 

razlik med delodajalci se pojavljajo razlike tudi med vrstami poklicev. Za nekatere poklice je 

znano, da imaš zaposlitev že skoraj zagotovljeno, ko končaš šolanje, za druge pa velja sistem 

dualnega izobraževanja - sistem vajeništva (Trbanc 1992, 135). 

 

V magistrskem delu smo proučevali problem prehoda mladih s prve in druge bolonjske 

stopnje izobraževanja na trg dela. V raziskavo smo zajeli mlade iz celotne Slovenije iz 
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različnih fakultet. Osredotočili smo se na (ne)usklajenost prve in druge bolonjske stopnje 

izobraževanja z zahtevami trga dela oziroma na prehod iz enega v drugega. Raziskali smo 

probleme, ki se mladim diplomantom na prvi stopnji izobraževanja in magistrom pojavljajo 

na poti do zaposlitve in kaj naredi država, da bi povečala zaposljivost mladih.  

 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

 

Namen magistrskega dela je bil na osnovi pregleda teoretičnih izhodišč ter empirične analize 

proučiti, kako poteka prehod mladih s prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg 

dela, ki prihajajo iz različnih fakultet in smeri. Znotraj raziskave se nismo omejili le na 

določeno regijo, ampak smo zajeli območje celotne Slovenije. Zanimalo nas je, s kakšnimi 

problemi se soočajo in kakšne ukrepe zavzema država, da bi zmanjšala brezposelnost. 

Cilji magistrske naloge so: 

1. Proučiti in prikazati relevantno teorijo s področja izobraževanja mladih na prvi in drugi 

bolonjski stopnji izobraževanja ter trga dela. 

2. Prikazati pregled dosedanjih raziskav, ki so že bile izvedene na področju proučevanja 

prehoda mladih s prve in druge bolonjske stopnje  izobraževanja na trg dela. 

3. Ugotoviti, kakšno vlogo ima brezposelnost mladih pri nadaljevanju študija na prvi in na 

drugi bolonjski stopnji izobraževanja.  

4. Ugotoviti, čemu dajejo delodajalci prednost pri zaposlovanju: izkušnjam ali izobrazbi. 

5. Ugotoviti, kateri so glavni problemi, s katerimi se soočajo mladi diplomanti in magistri pri 

vstopu na trg dela.  

6. Raziskati, kako neusklajen je izobraževalni in zaposlitveni sistem. 

 

1.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Ker je raziskava sestavljena iz kvalitativnega ter kvantitativnega dela raziskave, smo postavili 

najprej raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na kvalitativni del raziskave, in nato še dve 

hipotezi, ki se nanašata na kvantitativni del raziskave. 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen dajejo delodajalci formalni izobrazbi in kakšen 

pomen izkušnjam ter kompetencam pri iskanju ustreznega delavca? 

 

Hipoteza 1: Pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji 

izobraževanja je nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju. 

 

Hipoteza 2: Izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. 
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1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev 

 

Uporabljene metode raziskovanja povedo, katerih konkretnih kvantitativnih in kvalitativnih 

postopkov analize podatkov ter drugih postopkov smo se lotili z namenom, da bi dosegli 

zastavljene cilje, testirali postavljeni hipotezi ter odgovorili na naše raziskovalno vprašanje.  

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu smo proučili 

relevantno tujo in domačo literaturo ter s pomočjo metode deskripcije opredelili ključne 

pojme, sintetizirali ugotovitve dosedanjih raziskav na tem področju ter jih primerjali med 

sabo.  

 

Drugi del magistrskega dela je empirični del, v katerem smo izvedli lastno raziskavo. 

Analizirali smo sekundarne podatke, ki smo jih pridobili iz baz podatkov SURS-a in ZRSZ. 

Prav tako pa smo s pomočjo spletne ankete in intervjuja zbrali tudi nekatere primarne 

podatke.  

 

Na raziskovalno vprašanje smo odgovorili z opravljenimi intervjuji v mikro podjetju iz 

elektro področja, v srednje velikem podjetju v zasebni lasti iz gradbene panoge ter z velikim 

podjetjem, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo pijač. Intervjuji so bili pol-strukturirani in 

smo jih opravili z vodji kadrovskih služb v mesecu oktobru 2015 na sedežu teh podjetij. 

Intervjuvance smo spraševali po vnaprej pripravljenih vprašanjih, da smo lahko lažje 

analizirali njihove odgovore, ki pa smo si jih zapisovali sproti. Nekaj dodatnih vprašanj pa 

smo oblikovali sproti med samim potekom intervjuja, če nam intervjuvanec ni dal točnega 

odgovora na vprašanje. Iz odgovorov na postavljena vprašanja smo lahko izluščili, kaj je 

ključno pri izbiri ustreznega kandidata za zaposlitev: izobrazba ali pretekle izkušnje in 

kompetence. Opravili smo tri intervjuje z vodji kadrovskih služb, in sicer v mikro, srednje 

velikem in velikem podjetju iz različnih panog. Tako smo tudi raziskali, kakšne so razlike 

med različno velikimi podjetji pri izbiri ustreznega kandidata.  

 

Hipotezo 1 in 2 smo testirali z analizo primarnih podatkov, pridobljenih z spletno anketo, ter 

nekaterih sekundarnih podatkov, razpoložljivih v bazah SURS-a in ZRSZ-ja. Zbrane 

odgovore anketirancev smo analizirali s pomočjo Excela in SPSS.  

 

Spletno anketo smo posredovali v izpolnjevanje preko družbenega omrežja Facebook in preko 

razpoložljivih elektronskih naslovov. Pomagali smo si s spletno stranjo za izvedbo spletnih 

anket 1KA (www.1ka.si.). Predvidevali smo, da bomo za raziskavo pridobili vsaj 100 spletnih 

anket. Nato smo podatke obdelali s pomočjo računalniškega programa Excel in SPSS-a. 

Vprašanja v spletni anketi so bila vsa zaprtega tipa. Uporabili smo 5-stopenjsko mersko 

lestvico Likertovega tipa za določitev stopnje strinjanja z določeno trditvijo v smislu: 

»popolnoma se strinjam«, »strinjam se«, »sem neodločen«, »ne strinjam se« in »sploh se ne 
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strinjam«. Vključena so bila tudi takšna vprašanja, pri katerih so anketiranci izbirali med enim 

ali več odgovori izmed vnaprej ponujenih možnosti. Raziskava je potekala od 29. 09. 2015 do 

29. 10. 2015. V anketiranje so bili vključeni študentje prve in druge bolonjske stopnje 

izobraževanja, ki prihajajo iz Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Univerze na 

Primorskem in Univerze v Novi Gorici ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Naši 

anketiranci prihajajo iz vseh različnih področij izobraževanja. Naš vzorec je bil priložnostni, 

saj smo v vzorec vključili tiste enote, ki so bile pripravljene odgovarjati na našo spletno 

anketo in ki so ustrezale določenim kriterijem, ki so bili bistveni za našo raziskavo. Pogoji za 

sodelovanje v raziskavi so bili, da anketiranci prihajajo z območja Republike Slovenije in da 

obiskujejo prvo ali drugo bolonjsko stopnjo izobraževanja ter so stari med 18 in 29 let. 

Anketa je bila vsebinsko sestavljena najprej iz uvodnega sklopa, v katerem smo pridobili 

osnovne demografske podatke o anketirancih (spol, starost, regija bivanja, stopnjo in smer oz. 

področje študija). Nadaljevala pa so se vsebinska vprašanja in trditve, ki so se nanašali na 

našo raziskavo. V drugem sklopu so bila podana vprašanja, ki so se nanašala na hipotezo 1, v 

tretjem sklopu pa so bila vprašanja, ki so se nanašala na hipotezo 2.   

 

Pri testiranju obeh hipotez smo si pomagali tudi z analizo razpoložljivih sekundarnih 

podatkov, ki smo jih zbrali s spletnih baz SURS-a in ZRSZ-ja. Prvo hipotezo smo testirali 

predvsem s pomočjo korelacijske ter regresijske analize. Korelacijski koeficient nam pove, 

kakšna je povezanost med spremenljivkama v populaciji. Povezanost med njima je lahko zelo 

močna ali pa zelo šibka. Zavzema vrednosti med – 1 in 1 (BenStat 2010-2013). Nas je pri 

raziskavi zanimalo, kakšna je korelacija med številom vpisanih v prvi letnik B1 in B2 in 

številom brezposelnih v starosti od 18 do 24 let. Poleg korelacijske analize smo za testiranje 

hipoteze 1 uporabili še regresijsko analizo. Označimo jo lahko kot statistični proces, s katerim 

se razišče, kakšen je vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. V 

naši raziskavi je bila odvisna spremenljivka število vpisanih na B1 in B2. Neodvisne 

spremenljivke so v našem primeru bile: število brezposelnih v starosti od 18 do 23 let ter 

število brezposelnih z največ srednješolsko izobrazbo, velikost tekoče generacije, stare 19 in  

23 let, bruto domači proizvod na prebivalca ter število podeljenih štipendij na dodiplomskem 

in podiplomskem študiju. Izračunani beta koeficient nam pove, ali neodvisna spremenljivka 

pozitivno in statistično značilno vpliva ali ne na odvisno spremenljivko ter kakšen je ta vpliv. 

Z determinacijskim koeficientom lahko povemo, kolikšen del variance odvisne spremenljivke  

lahko pojasnimo z neodvisnimi spremenljivkami. Izvedli smo tudi  t-test, s katerim smo 

testirali statistično značilnost posamezne spremenljivke, s F-testom pa statistično značilnost 

modela kot celote. 

 

Za testiranje hipoteze 2 smo se lotili enostavnejše analize, in sicer smo le primerjali absolutne 

in relativne podatke o številu diplomantov s številom prostih delovnih mest po področjih 

izobraževanja. 
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1.5 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

 

Predpostavljali smo, da bodo spletno anketo naši anketiranci izpolnjevali iskreno ter vestno in 

da bodo zbrani podatki prikazovali resnične podatke o zaposljivosti diplomantov in magistrov 

na trgu dela. Pri analizi časovnih vrst smo poleg študentov na programih prve bolonjske 

stopnje b1 upoštevali tudi stare predbolonjske dodiplomske visokošolske strokovne in 

visokošolske univerzitetne programe ter poleg študentov na programih druge bolonjske 

stopnje b2 upoštevali tudi stare predbolonjske magistrske podiplomske programe. 

Predpostavljamo namreč, da so omenjeni stari programi ustrezne predhodnice, ki so jih 

nasledili novi bolonjski programi. 

 

V delu, ki se je nanašal na izvedbo spletne ankete, je bila naša raziskava omejena le na 

diplomante prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja v Sloveniji. Dodatno omejitev je 

predstavljala reprezentativnost vzorca, ki ni omogočal posploševanja rezultatov na celotno 

Slovenijo. Izvedba intervjujev je bila omejena na mesec avgust 2015, anketiranje se je 

izvajalo od 29. 09. 2015 do 29. 10. 2015, analiza sekundarnih podatkov pa je zajemala 

podatke za razpoložljiva pretekla leta od 1995 do 2015. Vse potrebne sekundarne podatke 

smo zbirali od 25.04.2016 do 01.07.2016. Analizirali smo le mlade z zaključeno prvo in drugo 

bolonjsko stopnjo izobraževanja oz. ustreznim ekvivalentnim predbolonjskim programom pri 

prehodu na trg dela. Pojavila se je tudi omejitev v zvezi z dostopnostjo nekaterih sekundarnih 

podatkov. Prav tako pa so se pojavile omejitve pri spletni anketi, saj nekateri anketiranci niso 

izpolnili spletne ankete do konca, zaradi česar smo dobili vrnjenih kar nekaj nepopolno 

izpolnjenih spletnih anket. 
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2 IZOBRAŽEVANJE MLADIH NA PRVI IN DRUGI BOLONJSKI STOPNJI V 

SLOVENIJI 

 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

 

2.1.1 Mladi in mladost 

 

Mladi so posebna skupina delovne sile, zaradi česar lahko govorimo o posebnem segmentu 

delovne sile. Današnja mladina je drugačna, je mnenja Danica Šaponja (2006, 11). Za njo so 

značilne svojstvene oblike stila življenja in vrednote ter nepopolni socialni statusi. Človek naj 

bi po mnenju Združenih narodov užival mladost med 15. in 24. letom starosti. V Sloveniji se 

starostna meja osamosvojitve zaradi podaljševanja študija konstantno zvišuje in dosega že 29 

let (Lah 2012 a). 

 

Mladost je eno izmed življenjskih obdobij, v katerem se začne proces vključevanja v različne 

vloge. V tem obdobju se razvijajo vse sposobnosti in socialne veščine, ki so potrebne za vstop 

v odraslost (Trbanc in Verša 2002, 338).  

 

Pojem mladost je mogoče razložiti kot obdobje prehoda iz odvisnosti v neodvisnost. Prehod 

da mladim posameznikom možnost zavedanja, da pripadajo kot člani skupnosti odraslih. 

Starost je najlažji način za opredelitev te skupine, zlasti če se osredotočimo na izobraževanje 

in zaposlovanje. Mladi so tiste osebe, ki končajo obvezno šolanje v osnovni šoli in nadaljujejo 

izobraževanje ali pa si najdejo zaposlitev (UNESCO 2015). 

 

Sociološki pojem mladost Danica Šaponja (2006, 12) razdeljuje na tri obdobja: 

- Adolescenca: je mladost od 14. do 19. leta starosti. 

- Post adolescenca: je pozna mladost od 20. do 24. leta starosti. 

- Mlajša odraslost: značilna za `nesamostojne` med 25. in 29. letom starosti. 

 

Turk (2013, 12) ) navaja mladost kot stopnjo socializacije skozi prehod v odraslost. V tem 

obdobju človek ni več otrok niti še ni odrasel. To je čas, ko je potrebno imeti nadzor in 

posebno skrb nad mladostniki.  

 

Obdobje adolescence je obdobje mladostnika med 14. in 19. letom starosti. Značilnost tega 

obdobja je prehod iz otroštva v odraslost. To je čas, ko se posameznik spoznava sam s sabo in 

okoljem ter se izoblikuje v lastno identiteto in se začne odločati o svoji prihodnosti (Turk 

2013, 12). Post adolescenca pa je pozna mladost od 20. do 24. leta starosti. Pozna mladost 

prinese mladostniku ogromno sprememb. K tem spremembam spada osamosvajanje od  

staršev. V tem času naj bi že dobili prvo zaposlitev in postali neodvisni od svojih staršev. 

Vendar v današnjem času je že kar igra na srečo, če dobijo mladi zaposlitev že v tem obdobju. 

Ker pa jih večina še nima zaposlitve, se mladi odločajo za nadaljevanje študija. S tem 
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pridobijo želeno izobrazbo, vendar pa jim manjkajo  delovne izkušnje s svojega področja (Lah 

2012 b). Mlajša odraslost pa je značilna za `nesamostojne` med 25. in 29. letom starosti, ki še 

vedno nimajo službe in so finančno še vedno odvisni od  staršev.  

 

Življenje mladih se prepleta z negotovostjo. Družina jim je prostor pobegov in zavetja pred 

zahtevami globaliziranega sveta. Starši nudijo svojim otrokom oporo pri premagovanju težav, 

čeprav to sproža nazadovalne procese infantilizacije in pomanjkanje avtonomnih strategij za 

premagovanje težav (Ule in Kuhar 2002, 98). 

 

Mladost se je od dvajsetega stoletja zelo spreminjala. Na začetku je bila imenovana kot 

formativno življenjsko obdobje, ki je ključno za življenje odraslega človeka. V tem stoletju je 

mladina postala fenomen dvajsetega stoletja. Mladina je takrat očarala in z mladostjo 

napolnila ves sodobni svet (prav tam). 

 

Najprej se je pojavila mladost kot institucija za uvajanje v odraslost. Z modernizacijo družbe 

se je od šestdesetega leta dvajsetega stoletja razvijala v način, ki ima oči uperjene v 

izobraževanje. Ta način se je nadaljeval in oblikoval družbeno skupino mladine v 

sedemdesetih in osemdesetih letih dvajsetega stoletja (prav tam, 13).  

 

Mladina se je od šestdesetih do osemdesetih let dvajsetega stoletja oddaljila od staršev in se 

jim tudi upirala. Devetdeseta leta pa so bila drugačna. Modernizacija mladine se je zaustavila 

in preusmerila. To je sprožila tehnologija, ki je mlade  zaprla nazaj v njihove sobe za 

računalnike in druge podobne reči. Postali so odvisni od moderne tehnologije in vase zaprti 

ljudje, kar je imelo za posledico tudi politično pasivnost (prav tam, 27).  

 

V devetdesetih letih pa so mladi postajali vse bolj podobni svojim staršem v vrednotah, 

stališčih in družinskih strategijah. Raziskave mladine v Sloveniji v devetdesetih letih kažejo, 

da se je družini uspelo prilagoditi sodobnim, postmodernim težnjam po individualizaciji in 

subjektivizaciji življenjskega sloga. Kot takšnim jim uspeva razvoj osebnosti in potreb. 

Družina je za njih zavetje, ki pomaga pri njihovih stresnih trenutkih in konfliktih v zunanjem 

okolju (Rener 2006, 90-91). Da je mladina dolgo odvisna od svoje družine, je kriv vse daljši 

proces izobraževanja, kar vpliva nadalje na vse daljšo ekonomsko in socialno odvisnost od 

družine.  

 

2.1.2 Izobraževanje in izobrazba 

 

Z vidika posameznika in družbe je izobraževanje pomembna dejavnost. To dejavnost 

označujemo kot načrtovan in dolgotrajen proces razvijanja znanj posameznika in pridobivanja 

zunanjih informacij. Znanje pridobivajo v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg 

formalnih ustanov pa je tudi pomembno pridobivanje znanj zunaj njih. Krajnc (1977, 42-43) 
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definira pojem izobraževanje kot proces sistematičnega pridobivanja znanja in oblikovanja 

spretnosti in navad, kar oblikuje pogled na svet in vključitev posameznika v zunanjo 

skupnost. Bevc (1995, 15) pravi, da je izobraževanje pomembno, saj se dotika skoraj vseh 

področij družbenega življenja. Cilj formalnega izobraževanja pa se zaključi s pridobljeno 

izobrazbo.  

 

Brejc (2000, 59) opredeljuje izobraževanje v širšem in ožjem pomenu: 

- kot pridobivanje znanja v najožjem pomenu, 

- kot pridobivanje formalne izobrazbe v zato namenjenih institucijah v ožjem pomenu, 

- v širšem smislu pa opredeljuje izobraževanje kot usposabljanje posameznikovih 

sposobnosti in izpopolnjevanje v smislu pridobivanja novega znanja.  

 

Pridobivanje formalne izobrazbe poteka v institucijah, kot so šole, zavodi in fakultete, v 

katerih pridemo do formalno pridobljene izobrazbe s spričevalom o zaključeni izobrazbi.  

 

Izobraževanje je tako imenovano pridobivanje poznavanja osnovnih veščin in znanja. S tem 

procesom tudi spoznamo, koliko je vredno znanje, in se začnemo tega tudi zavedati. Thomas 

Edison je primer človeka, ki kljub uspehom ni nikoli končal šole, vendar je vseeno imel 

znanje, da je raziskal ustrezne informacije za svoj projekt (Captain Bob Webb 2014). 

 

Evropske države so si skupaj z mednarodnimi organizacijami za izobraževanje ter drugimi 

študentskimi organizacijami prizadevale, da se poenotijo o vprašanjih glede visokega šolstva 

(Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo b. 1 ).  Bolonjska deklaracija je kriva za 

pojav bolonjskega procesa, ki usklajuje visokošolske študijske procese. Slovenija je leta 1999 

podpisala Bolonjsko deklaracijo. Vse podpisane države naj bi bolonjski proces implementirale 

do leta 2010, vse stare programe pa naj bi postopoma izločile do leta 2015.  

 

Bolonjska deklaracija vsebuje napisanih 6 osnovnih ciljev, ki so zapisani na 2 straneh,   

podpisniki pa so se strinjali, da se cilji uresničijo do leta 2010. Tako se je izoblikoval 

bolonjski proces, ki sedaj obsega 10 zapisanih ciljev: 

- podpiranje mobilnosti, 

- vseživljenjsko učenje, 

- udeležba visokošolskih institucij in študentov, 

- zagotavljanje kakovosti, 

- vzajemnost z drugimi državami sveta, 

- doktorski študij v sodelovanju z evropskim sodelovalnim prostorom, 

- primerljivost kvalifikacij, 

- obremenjenost študija ovrednotena s kreditnimi točkami, 

- oblika študija (3 +2 +3), 
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-  ter enotnost evropskega študijskega prostora (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo b. 1 ).  

 

Ravni izobrazbe po starih in novih bolonjskih programih so se spremenile, kar lahko vidimo v 

preglednici 1.  

 

Preglednica 1: Ravni izobrazbe po `starih` predbolonjskih in bolonjskih programih 

RAVNI IZOBRAZBE PO "STARIH" 

PROGRAMIH 
RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 

"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 

višješolski programi (do 1994) 
6/1   

višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih 

programih 6/2 
visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 

specializacija po visokošolskih 

strokovnih programih 7 
magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska 

st.) 
univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih 

programih 
8/1   

magisteriji znanosti (PRED 

imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 
doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 

bolonjska st.) 

Vir: Ministrsko za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 2006 

 

Iz preglednice 1 lahko vidimo, da obstajajo 3 študijske stopnje programov. 1. bolonjska 

stopnja je opravljen dodiplomski študij, ki traja 3 leta, ponekod pa tudi še 4 leta. 2. bolonjska 

stopnja je opravljen podiplomski študij, ki traja 2 leti oziroma 1 leto, če je prej prva stopnja 

trajala 4 leta. 3. bolonjska stopnja pa je doktorat znanosti, ki v večini traja 3 leta. Prav tako pa 

obstaja enovit magistrski program, ki traja 5 let. Razlike med starimi in novimi bolonjskimi 

programi so vidne pri tem, da je prej univerzitetno diplomirani posameznik imel raven 

izobrazbe 7, sedaj pa ima 6/2. Naziv se po novih bolonjskih programih piše za imenom. Da 

pridemo do enake stopnje, in sicer do 7 stopnje, se je potrebno še izobraževati dve leti na 

podiplomskem magistrskem študiju. Z magisterijem po starih programih so študentje pridobili 

raven izobrazbe 8/1. Enaka stopnja še vedno ostaja za doktorat znanosti, in sicer ima raven 

izobrazbe 8/2.  

 

Bistvena novost bolonjskega izobraževanja je v ocenjevanju študentov s kreditnimi točkami- 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Sistem ECTS je namenjen 
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temu, da je študent med študijem ravno prav obremenjen. Njegov delavnik naj bi trajal 8 ur, 

kar pomeni, da bi študentje na leto porabili za študij od 1500-1800 ur. Ure študija se beležijo s 

kreditnimi točkami. Šolsko leto se tako enači s 60 kreditnimi točkami, kar pomeni, da je 1 

kreditna točka 25-30 ur študija. Prva bolonjska stopnja obsega 180 točk, druga pa 120 (Cesk 

2010). 

 

2.1.3 Terciarno izobraževanje 

 

Maturitetno spričevalo je tisto, kar nam omogoči vstop  na fakulteto oziroma v terciarno 

izobraževanje. Na nekaterih fakultetah so pri vpisu omejitve, zato lahko na določen program 

dostopamo z izpolnjevanjem kriterijev. Ti kriteriji so po navadi določeno število točk na 

maturi, diferencialni izpiti, razni testi sposobnosti ter ocene pri določenih predmetih v srednji 

šoli. Zaradi omejitev so mladi včasih tudi primorani  študirati izredno. Kar je lahko za nekoga 

velika prednost, saj so njegove dolgoletne želje obiskovati določen študij, vendar zaradi 

drugih predmetov, ki mu ne ležijo, ni sprejet na želeno šolo. Ti izredni programi so plačljivi in 

organizirani tako, da jih lahko obiskujejo tudi ljudje, ki študirajo ob delu. To pomeni, da so 

predavanja in vaje po navadi v popoldanskih urah (Ivančič 2010, 49-62).  

 

Terciarno izobraževanje obsega višješolski, visokošolski strokovni in univerzitetni študij, ki 

poteka na vseh akademijah in fakultetah v Sloveniji. V Sloveniji so štiri glavne univerze: 

Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi 

Gorici. Še vedno velja, da je največji naval za vpis na družboslovne študijske smeri, kot so 

pravno, administrativno in poslovno področje. Pomembno je tudi izpostaviti, da imamo tudi 

doktorske programe za najuglednejše bodoče znanstvene in akademske položaje.  

 

Slovenija se je želela poistovetiti z evropskim načinom izobraževanja, zato je leta 2004 

uvedla bolonjsko reformo terciarnega izobraževanja. Razlike med ravnmi izobrazbe pod 

starimi in novimi bolonjskimi  programi lahko vidimo v preglednici 1. 

 

2.1.4 Delovne izkušnje in kompetence  

 

Delovne izkušnje prinesejo posamezniku številne prednosti, saj pridobi znanje in izkušnje. S 

tem pa je posamezniku omogočeno, da se izkaže kot dobra izbira za delovno mesto pri 

potencialnem delodajalcu. Izobrazba omogoči boljšo zaposljivost, vendar ni edini način, da 

narediš vtis na bodočega delodajalca. Namreč delovne izkušnje so pomemben del delovnega 

okolja. Z njimi gradimo koristne spretnosti. Perspektivni delodajalec vedno gleda pozitivno na 

napor, ko kandidat pridobiva delovne izkušnje. Na takšnega kandidata gleda prednostno (IET 

2016). 
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Izraz delovne izkušnje je veliko bolj prožen, saj se navadno nanaša na neko obliko začasne 

delovne prakse v podjetju, kjer delaš na začetniški ravni z namenom pridobivanja izkušenj in 

vpogleda v podjetje. Če je posameznik natančen pri svojem delu in željan pridobiti nova 

znanja in izkušnje, lahko veliko pridobi od dela v industriji, s tem pa začne graditi svojo 

prihodnost (LSE 2016). 

 

Delovne izkušnje je mogoče pridobiti preko poletnega opravljanja počitniškega dela, skozi 

delo s skrajšanim delovnim časom, s prostovoljnim delom ter obveznimi šolskimi praksami 

(prav tam).  

Kompetence so posebne lastnosti, ki so zaželene za zaposlene.  Izvajanje intervjujev s 

kandidati in kasnejše ocenjevanje kandidatov pristojne osebe kadrovske službe uporabljajo 

kot merila za ocenjevanje kandidatov. Sodobni delodajalci gledajo na kompetence kot 

bistveno sredstvo za merjenje potencialne sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki 

so potrebne za uspešno in učinkovito izvrševanje nalog v poslovnem procesu. Najbolj poznani 

sta dve vrsti kompetenc, in sicer vedenjske ter tehnične kompetence (WikiJob 2007-2015). 

 

Izraz kompetence vključuje sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti za opravljanje 

dela. K temu spadajo veščine, vedenjske značilnosti, spretnosti, znanje, vrednote ter 

prepričanja. To je tisto, s čimer lahko jamčimo za uspeh na delovnem mestu (Dialogos 2007). 

 

2.2 Podaljševanje obdobja mladosti in prehod v odraslost 

 

Današnja mladina je ekonomsko odvisna od svojih staršev še do tridesetih let svojega 

življenja. K tej starosti se pomikajo zaradi podaljševanja šolanja in brezposelnosti. Mladina 

podaljšuje obdobje mladosti zaradi doseganja čim višje izobrazbe, saj menijo, da bodo le tako 

prišli do dobro plačanega delovnega mesta. Zaposlitev tako dobijo v poznih dvajsetih  do 

tridesetih letih. Ta prehod iz izobraževanja na trg dela postaja vse bolj kompleksen. Prehod v 

odraslost se prestavlja na vse višjo starost. Zaradi tega je tudi vse daljša odvisnost mladih od 

svojih staršev (Ule idr. 2000, 45).  

 

Trend podaljševanja mladosti je opazen tudi v drugih evropskih državah. Mej med mladostjo 

in odraslostjo skorajda ni več. Ule in Kuhar (2003, 63) pišeta o vzrokih podaljševanja 

mladosti: 

- Izobraževanje mladih se starostno podaljšuje. Izobraževanje se je demokratiziralo, pa 

vendar še ostaja povezanost med socialnim izvorom mladostnika in njegovim trajanjem 

izobraževanja.  

- Zaradi daljšega izobraževanja se je podaljšal tudi vstop mladih na trg dela. Le peščica 

ostaja takih, ki imajo zagotovljeno službo takoj po končanem izobraževanju.  

- Mediji nam vsakodnevno poročajo o vedenjskih vzorcih našega vsakdana.  
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- Mladi ostajajo doma, pri starših vse dlje, saj ekonomsko, emocionalno in socialno niso 

sposobni skrbeti zase.  

 

Starostna meja skupnosti mladih se povečuje, prav tako pa tudi stopnja brezposelnosti 

posledično vpliva na to, da mladi ne morejo iti v svoje gospodinjstvo in postati neodvisni od 

svojih staršev (UNESCO 2015).  

 

Za današnjo mladino, ki živi pol družinsko življenje, se je prijel izraz » generacijski LAT«, ki 

pomeni, da obenem živiš skupaj in narazen. Za »generacijski LAT« je značilna ekonomska 

odvisnost ali pol odvisnost od svojih staršev, čeprav so od njih socialno neodvisni. Razlogi za 

podaljševanje  bivanja pri starših oziroma pozen odhod od staršev so v zunanjih in 

subjektivnih razlogih. K zunanjim razlogom štejemo podaljševanje izobraževanja in 

brezposelnost, kar je razlog tudi za stanovanjsko oskrbo. Subjektivni razlogi pa so, da je 

življenje pri starših poceni, materialno in socialno so varni ter imajo še vedno visoko 

avtonomijo (Rener 2006, 97). 

 

Skupni imenovalec za vse mlade po Evropi, pravi Rener (2006, 110), da je izraz »ontološka 

praznina« To so poimenovali avtorji za naraščajočo negotovost prehoda v odraslost.  

 

V današnjem času je prehod v odraslost vse težji in negotov. Negotova družba ustvarja 

razmere, v katerih je zagotavljanje ontološke varnosti zelo pomembno. Najpomembnejšo 

vlogo igra družina, ki vodi otroka skozi primarno socializacijo in naprej preko stabilizacije 

odraslosti (Švab 2002,  88). 

 

Ključni prehod v odraslost je prehod iz izobraževanja na trg dela. Mladi s tem preskokom šele 

postanejo enakopravni ostalim odraslim osebam v družbi. Z zaposlitvijo lahko mlade osebe 

začno same skrbeti zase in razbremenijo svoje starše. Tako lahko začnejo uresničevati svoje 

življenjske plane (Ule 2002, 39).  

 

Ule  in Kuhar (2002, 50) navajata, katere spremembe se pojavijo na prehodu v odraslost: 

- Družina: mladi želijo imeti višjo avtoriteto nad starši znotraj družine, večje je število 

samskih in tistih, ki živijo skupaj neporočeni oziroma se poročijo razmeroma pozno.  

- Izobraževanje: podaljševanje izobraževanja.  

- Zaposlitev: povezave med izobraževanjem in trgom dela.  

- Politika: mladi se vse manj politično udejstvujejo.  

- Vsakdanje življenje: spoznavanje z modo in spolnostjo ter vedenjem, ki ga posredujejo 

mediji.  

 

Prehodi v odraslost so si podobni med določenimi državami. Podobnost se lahko vidi v 

zgodovinskih spremembah v Severni Ameriki in Zahodni Evropi, ki sta si podobni v visokem 
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in srednjem izobraževanju, ter zaradi uveljavljanja  žensk, da bi bile enakopravne moškim. 

Mladi se vse dlje šolajo, zaradi česar se soočijo s trgom dela v poznejši starosti. Takrat, ko 

začnejo delati, tudi ne delajo vedno vsi s polnim delovnim časom, ampak le v začasnih 

službah in službah s skrajšanim delovnim časom. Nekateri pa tudi imajo službo in se 

izobražujejo ob delu. Prehodi v odraslost se med posameznimi državami razlikujejo zaradi 

mednarodnih ekonomskih sprememb, ki jih ustvarjajo multinacionalne korporacije (Ule in 

Kuhar 2003, 73).  Ule in Kuhar (2003, 73) navajata naslednje podobnosti: 

- ekspanzija nadaljevanja izobraževanja, 

- negotovost mladih na trgu dela zaradi fleksibilnih oblik zaposlitve, 

- večanje števila mladih, ki ob delu še študirajo ter 

  poznejše poroke in starševstvo, manj otrok. 

 

Znanstveno dokazano je že, da so vse bolj ogroženi na življenjski ravni zaradi težav pri 

prehodu v odraslost z zaposlitvijo. To spremembo se lahko opazi v spremenjenih življenjskih 

slogih ter vrednotah mladih (Ule idr. 2000, 11).  

 

Prav tako sodobnejša spoznanja sociologije in psihologije pravijo, da gre za paradigmatske 

spremembe, ki jih klasični socializacijski modeli odraščanja ne znajo razložiti (prav tam). 

Tradicionalen sociološki pomen socializacije je opredeljen kot »sistematično prenašanje 

vrednot, norm in pravil igre s starejše na mlajšo generacijo« (Dubar 1993, 74). Ta model 

socializacije še vedno deluje, vendar vse manj učinkovito in legitimno (prav tam). V tem 

modelu so mladi predstavljali svoje starše in delovali kot oni. Za razliko od danes, mladi ne 

delujejo kot njihovi starši. Sploh ne sprejmejo, da bi delovali po njihovih napotkih. Mladi 

delujejo tako, kot se naučijo, in jih usmerjajo njihove izkušnje. Novi tip socializacije 

vzpostavi svojo identiteto (prav tam, 75). Mladi se pri vzpostavljanju svoje identitete   v 

življenju marsikaj naučijo. Spoznajo napake, uspehe, zmage in poraze. Proces prehoda v 

odraščanje je ustrezal klasičnim modernim družbam, ne pa današnjim sodobnim. Mladi 

namreč zgodaj začnejo z osamosvajanjem in oblikovanjem lastne identitete (prav tam).  

 

Ule in Kuhar (2003, 63) opredeljujeta odraslost kot večdimenzionalni konstrukt, ki obsega 

med seboj povezane kritične dogodke, kot so: 

- konec izobraževanja in prehod v zaposlitveni status za polni delovni čas, 

- odselitev od staršev, 

- poroka 

- in starševstvo. 

 

Na trende na področju podaljševanja obdobja mladosti v Sloveniji vpliva podaljševanje 

izobraževanja, zaradi česar mladi ostajajo v poznih dvajsetih do tridesetih let še pri starših. 

Pozno dobijo tudi zaposlitev, zato se starostna meja za prehod v odraslost le podaljšuje. 
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2.3 Pregled nekaterih trendov s področja visokošolskega izobraževanja na prvi in 

drugi stopnji 

 

Trendi na področju visokošolskega izobraževanja na prvi  in drugi stopnji se spreminjajo 

intenzivneje z uvedbo bolonjskih programov. Stari programi naj bi se postopoma izločili do 

leta 2015, ostali pa naj bi še samo bolonjski programi izobraževanja. Na naslednjih straneh 

bodo tudi vidni spreminjajoči se trendi glede števila vpisanih na visokošolske programe, 

njihovih starosti, spola, po ravneh izobraževanja in številu tistih, ki dejansko končajo študij. 

 

Preglednica 2: Število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in druge 

stopnje v letih 2000-2015 

VRSTA 

IZOBRAŽ-

EVANJA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsko 

strokovno 

(prejšnje) 39.671 41.548 41.421 39.819 41.235 36.822 32.411 25.712 19.331 10.374 5.679 2.721 462 45 1 1 

Visokošolsko 

strokovno (1. 

bolonjska 

stopnja) 

 -  -  -  -  - 

3.486 6.592 11.200 15.592 22.748 24.517 25.374 25798 23914 21748 20378 

Visokošolsko 

univerzitetno 

(1. bolonjska 

stopnja) 

 -  -  -  -  - 

3.610 6.871 11.023 15.435 24.006 27.626 29.859 30.565 29060 17144 24913 

Visokošolsko 

univerzitetno 

(prejšnje) 43.080 46.461 45.635 47.386 49.994 48.286 45.552 41.402 36.239 25.251 17.943 12.468 7.620 2.686 498 38 

Magistrsko 

(2. bolonjska 

stopnja) - 

enovito 

magistrsko 

 -  -  -  -  - - - 

221 759 1.688 2.474 3.211 3.854 4.399 4.704 4794 

Magistrsko 

(2. bolonjska 

stopnja) - po 

končani 1. 

bolonjski 

stopnji 

 -  -  -  -  - 

1.108 2.107 2.909 3.391 6.752 9.236 11.868 14.566 16.398 17392 17181 

Specialističn

o 190 452 668 944 1.249 706 695 495 485 169 - - - - - - 

Magistrsko 

(prejšnje) 3.732 4.492 4.938 5.148 6.165 5.473 4.635 4.477 4.902 3.882 79 1 2 1 - - 

Vir: SURS 2015. 

 

Število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in druge stopnje se spreminja med 

prejšnjimi in novimi bolonjskimi programi. Število študentov, vpisanih v prejšnje programe, 
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se zmanjšuje, saj gredo počasi skoraj vse fakultete na bolonjski način izobraževanja, kar kaže 

zvišanje števila vpisanih v bolonjske programe. Zadnji vpisani v visokošolsko strokovno 

izobraževanje po starem je bil leta 2014 in 2015 le eden, specializacije pa so bile zadnje 2009, 

ki pa jih je bilo še 169. Na prejšnji magisterij je bil zadnji vpis v šolskem letu 2013/2014. Iz 

preglednice 2 lahko razberemo, da se je število vpisov na bolonjske programe zviševalo iz leta 

v leto. Prvi vpisi na nove bolonjske programe so bili leta 2005. Nekje vzporedno po številu 

vpisanih študentov so si bili visokošolski strokovni in visokošolski univerzitetni bolonjski 

programi prve stopnje do leta 2008, od tedaj pa se je povečal vpis pri univerzitetnih, ki so leta 

2013 začeli ponovno padati. Visokošolski strokovni programi so imeli leta 2005 vpisanih 

3.486 študentov, univerzitetni pa 3.610. Prvi vpisi v enovite magistrske programe so bili šele 

leta 2007 z 221 vpisanimi, magistrski programi po končani 1. bolonjski stopnji pa so dobili 

prve vpisane že leta 2005, in sicer jih je bilo 1.108 (preglednica 2).   

 

Preglednica 3: Število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in druge 

stopnje po načinu študija v letih 2000-2015 

VRSTA 

IZOBRAŽE

VANJA NAČIN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošols

ko 

strokovno 

(prejšnje) 

SKUPAJ 39.671 41.548 41.421 39.819 41.235 36.822 32.411 25.712 19.331 10.374 5.679 2.721 462 45 1 1 

Redni 19.690 20.106 20.989 21.109 21.453 19.808 18.367 15.251 12.487 7.092 4.151 1.982 310 9 - - 

Izredni 19.981 21.142 20.432 18.710 19.782 17.014 14.044 10.461 6.844 3.282 1.528 739 152 36 1 1 

Visokošols

ko 

strokovno 

(1. 

bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ 

 -  -  -  -  - 

3.486 6.592 11.200 15.592 22.748 24.517 25.374 25.798 23.914 21-748 20.378 

Redni 
 -  -  -  -  - 

1.394 3.326 6.176 8.947 14.090 15.772 16.834 17.481 16.700 15.479 14.017 

Izredni 
 -  -  -  -  - 

2.092 3.266 5.024 6.645 8.658 8.745 8.540 8.317 7.214 6.269 6.361 

Visokošols

ko 

univerzitetn

o (1. 

bolonjska 

stopnja) 

SKUPAJ 

 -  -  -  -  - 

3.610 6.871 11.023 15.435 24.006 27.626 29.859 30.565 29.060 27.144 24.913 

Redni 
 -  -  -  -  - 

2.124 5.125 9.127 13.324 21.565 25.410 27.731 28536 27.320 25.677 23.632 

Izredni 
 -  -  -  -  - 

1.486 1.746 1.896 2.111 2.441 2.216 2.128 2.029 1.740 1.467 1.281 

Visokošols

ko 

univerzitetn

o (prejšnje) 

SKUPAJ 43.080 46.461 45.635 47.386 49.994 48.286 45.552 41.402 36.239 25.251 17.943 12.468 7.620 2.686 498 38 

Redni 37.314 39.931 39.865 41.900 44.105 43.058 41.348 37.782 32.956 23.098 16.237 11.398 6.982 2.443 491 38 

Izredni 5.766 6.530 5.770 5.486 5.889 5.228 4.204 3.620 3.283 2.153 1.706 1.070 638 243 7 - 

Magistrsko 

(2. 

bolonjska 

stopnja) - 

enovito 

magistrsko 

SKUPAJ 

- - - - - - - 

221 759 1.688 2.474 3.211 3.854 4.399 4.704 4.794 

Redni 
- - - - - - - 

163 640 1.565 2.380 3.094 3.749 4.312 4.628 4.756 

Izredni 
- - - - - - - 

58 119 123 94 117 105 87 76 38 

Magistrsko 

(2. 

bolonjska 

stopnja) - 

po končani 

1. bolonjski 

stopnji  

SKUPAJ 

- - - - - 

1.108 2.107 2.909 3.391 6.752 9.236 11.868 14.566 16.398 17.392 17.181 

Redni 
- - - - - 

46 301 848 1.540 4.289 6.848 9.618 12.390 14.383 15.727 15.624 

Izredni 

- 

 
- - - - 

1.062 1.806 2.061 1.851 2.463 2.388 2.250 2.176 2.015 1.665 1.557 
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VRSTA 

IZOBRAŽE

VANJA NAČIN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Specialistič

no 

SKUPAJ 190 452 668 944 1.249 706 695 495 485 169 - - - - - - 

Redni 53 43 49 84 78 50 44 65 74 43 - - - - - - 

Izredni 137 409 619 860 1.171 656 651 430 411 126 - - - - - - 

Magistrsko 

(prejšnje) 

SKUPAJ 3.732 4.492 4.938 5.148 6.165 5.473 4.635 4.477 4.902 3.882 79 1 2 1 - - 

Redni 1.156 984 1.300 1.016 1.301 999 834 664 789 516 4 - - - - - 

Izredni 2.576 3.508 3.638 4.132 4.864 4.474 3.801 3.813 4.113 3.366 75 1 2 1 - - 

Vir: SURS 2015. 

 

V Sloveniji je na voljo redno in izredno izobraževanje. Pri izrednem izobraževanju je 

potrebno plačati šolnino, ki jo pri rednem študiju plača izobraževalnim ustanovam država. 

Ker se seveda vse več izobraževalnih programov izvaja na bolonjski način, pada število 

vpisanih redno ali izredno po prejšnjih programih.  

 

Kot lahko vidimo v preglednici 3, je število prvih vpisanih študentov v visokošolske 

strokovne programe prve bolonjske stopnje bilo leta 2005 3.486. Od tega je bilo rednih 1.394, 

izrednih pa 2.092. To je bilo edino leta od leta 2005 do 2015, ki je imelo več vpisanih 

študentov  v izredne programe kot v redne. Leta 2014 je bilo redno vpisanih v visokošolske 

strokovne bolonjske programe 15.479 študentov, izredno pa 6.269. Visokošolski univerzitetni 

bolonjski programi pa so imeli od leta 2005 do leta 2015 velikansko razliko med redno in 

izredno vpisanimi. Razlika se je večala iz leta v leto. Leta 2005 je bilo redno vpisanih 2.124, 

izredno pa 1.486. Naslednja leta je število vpisanih izrednih bilo med 1.486 in 2.216. Leta 

2014 je bilo izredno  vpisanih 1.467, rednih pa 25.677. Magistrski študij po končani 1. 

bolonjski stopnji je leta 2005 imel redno vpisanih 46 študentov, leta 2014 pa je že prišlo 

število do 15.727. Izredni so istega leta 2005 imeli več vpisanih kot redni, in sicer 1.062. Leta 

2009 je bilo največ izredno vpisanih, in sicer 2.463, s tem letom pa je začelo padati število 

izredno vpisanih. Leta 2014 jih je bilo 1.665. Vpis na enovite magistrske programe je imel  

sprva več redno vpisanih študentov. Prvi vpisi leta 2007 so imeli 163 redno vpisanih in 58 

izredno. Leta 2015 pa je bilo 4.756 redno vpisanih in 38 izredno (preglednica 3). Po starih 

programih je bilo na visokošolske strokovne programe od leta 2000 do leta 2001 več vpisanih 

študentov izredno kot redno, kar je z naslednjimi leti postalo obratno. Pri specialističnih in 

magistrskih programih je bilo vsa leta več vpisanih izredno, saj je bilo teh programov malo in 

tudi je bilo med študenti malo zanimanja za tovrstne programe, tako da je študij bil povečini 

plačljiv.  
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Preglednica 4: Število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in druge 

stopnje po spolu v letih 2000-2015 

VRSTA 

IZOBRAŽ-

EVANJA SPOL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsk

o strokovno 

(prejšnje) 

Spol - 

SKUPAJ  39.671 41.548  41.421  39.819  41.235 36.822 32.411 25.712 19.331 10.374 5.679 2.721 462 45 1 1 

Moški  18.120  18.482 18.819   18.046 17.959 16.286 14.679 11.808 9.377 5.285 2.539 1.375 241 31 - - 

Ženske  21.551 23.066  22.602   21.773 23.276 20.536 17.732 13.904 9.954 5.089 3.140 1.346 221 14 1 1 

Visokošolsk

o strokovno 

(1. 

bolonjska 

stopnja) 

Spol - 

SKUPAJ  -  -  -  - - 3.486 6.592 11.200 15.592 22.748 24.517 25.374 25.798 23.914 21.748 20.378 

Moški  -  -  -  - - 1.142 2.350 4.333 6.268 9.667 10.337 11.123 11.251 10.424 9.564 8.973 

Ženske  -  -  -  - - 2.344 4.242 6.867 9.324 13.081 14.180 14.251 14.547. 13.490 12.184 11.405 

Visokošolsk

o 

univerzitetn

o (1. 

bolonjska 

stopnja) 

Spol - 

SKUPAJ  -  -  - -  - 3.610 6.871 11.023 15.435 24.006 27.626 29.859 30.565 29.060 27.144 24.913 

Moški  -  -  -  - - 1.425 2.529 4.350 5.945 9.602 9.742 11.765 11.806 11.201 10.474 9.713 

Ženske  -  -  -  - - 2.185 4.342 6.673 9.490 14.404 17.884 18.094 18.759 17.859 16.670 15.200 

Visokošolsk

o 

univerzitetn

o (prejšnje) 

Spol - 

SKUPAJ  43.080 46.461  45.635  47.386  49.994 48.286 45.552 41.402 36.239 25.251 17.943 12.468 7.620 2.686 498 38 

Moški  17.215 17.795   18.076 18.415  19.107 18.033 17.070 15.222 13.170 8.815 5.358 4.403 2.610 890 180 10 

Ženske  25.865 28.666  27.559  28.971  30.887 30.253 28.482 26.180 23.069 16.436 12.585 8.065 5.010 1.796 318 28 

Magistrsko 

(2. 

bolonjska 

stopnja) - 

enovito 

magistrsko 

Spol - 

SKUPAJ  -  -  -  - - - - 221 759 1.688 2.474 3.211 3.854 4.399 4.704 4.794 

Moški  -  -  -  - - - - 109 277 570 623 1.062 1.307 1.440 1.511 1.510 

Ženske  -  -  -  - - - - 112 482 1.118 1.851 2.149 2.547 2.959 3.193 3.284 

Magistrsko 

(2. 

bolonjska 

stopnja) - po 

končani 1. 

bolonjski 

stopnji 

Spol - 

SKUPAJ  -  -  -  - - 1.108 2.107 2.909 3.391 6.752 9.236 11.868 14.566 16.398 17.392 17.181 

Moški  -  -  -  - - 477 903 1.160 1.315 2.471 3.201 4.333 5.385 5.948 6.301 6.379 

Ženske  -  -  -  - - 631 1.204 1.749 2.076 4.281 6.035 7.535 9.181 10.450 11.091 10.802 

Specialističn

o 

Spol - 

SKUPAJ  190 452  668   944 1.249 706 695 495 485 169 - - - - - - 

Moški  94 187   287 437  572 329 318 260 216 100 - - - - - - 

Ženske  96 265   381 507  677 377 377 235 269 69 - - - - - - 

Magistrsko 

(prejšnje) 

Spol - 

SKUPAJ  3.732  4.492 4.938  5.481  6.165 5.473 4.635 4.477 4.902 3.882 79 1 2 1 - - 

Moški  1.844 2.150   2.360  2.693 2.693 2.373 1.948 1.840 1.993 1.615 26 - - 1 - - 

Ženske  1.888  2.342 2.578  2.788  3.472 3.100 2.687 2.637 2.909 2.267 53 1 2 - - - 

Vir: SURS 2015. 
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Iz preglednice 4 lahko vidimo, koliko je bilo vpisanih študentov in študentk na visokošolske 

programe  prve in druge stopnje v letih  2000-2015. Skozi vsa leta je bilo po večini več 

vpisanih žensk kot moških. Največ razlik pri številu vpisov med spoloma prihaja pri 

visokošolskih univerzitetnih programih, tako pri prejšnjih kot pri novih bolonjskih programih. 

V visokošolske univerzitetne bolonjske programe se je leta 2005 vpisalo 2.185 žensk in 1.425 

moških. Leta 2015 pa je med spoloma prišlo do večjih razlik, in sicer moških je bilo 9.713, 

žensk pa 15.200. 

 

Preglednica 5: Število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in druge 

stopnje po  starosti v letih 2000-2015 

 VRSTA 

IZOBRAŽEV-

ANJA 

 STAROS-

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsko 

strokovno 

(prejšnje) 

Starost - 

SKUPAJ 32.201 33.629 33.974 32.549 33.416 29.615 26.268 21.078 16.363 9.040 5.001 2.403 326 29 0 0 

  

18 let ali 

manj- 370 299 340 331 267 216 237 139 109 1 - - - - - - 

  19 let 3.495 3.481 3.577 3.482 3.519 2.658 2.518 1.984 1.544 64 - - - - - - 

  20 let 5.621 5.260 5.082 4.979 4.870 4.054 3.290 2.550 2.139 900 54 - - - - - 

  21 let 5.413 5.714 5.489 5.015 5.038 4.517 3.700 2.823 2.350 1.577 725 52 - - - - 

  22 let 4.874 5.288 5.419 4.986 4.844 4.573 4.054 3.264 2.519 1.873 1.313 657 12 - - - 

  23 let 3.926 4.247 4.399 4.396 4.479 3.963 3.746 3.151 2.343 1.578 1.131 693 122 - - - 

  24 let 2.621 2.784 3.102 3.072 3.418 3.141 2.852 2.331 1.857 1.075 690 399 119 8 - - 

  25 let 1.739 2.014 1.978 2.090 2.359 2.162 2.002 1.661 1.192 693 409 240 60 5 - - 

  26 let 1.306 1.492 1.503 1.376 1.650 1.542 1.395 1.135 841 474 266 133 38 9 - - 

  27 let 1.113 1.207 1.196 1.034 1.157 1.142 1.028 833 592 360 195 116 24 6 - - 

  28 let 939 966 1.066 951 920 886 797 684 495 246 124 68 17 2 - - 

  29 let 784 877 823 837 895 761 649 523 382 199 94 45 10 4 - - 

Visokošolsko 

strokovno (1. 

bolonjska 

stopnja) 

Starost - 

SKUPAJ - - - - - 3.486 6.592 11.200 15.592 22.748 24.517 25.374 25.798 23.914 21.748 20.378 

  

18 let ali 

manj - - - - - 73 102 146 166 324 254 269 111 182 156 104 

  19 let - - - - - 688 1.131 1.798 2.130 3.534 3.608 3.341 3.545 3.394 3.243 3.296 

  20 let - - - - - 678 1.279 2.137 2.771 3.552 4.124 4.067 3.728 3.892 3.682 3.510 

  21 let - - - - - 400 902 1.634 2.309 3.157 3.430 3.847 3.841 3.475 3.556 3442 

  22 let - - - - - 269 590 1.103 1.736 2.546 2.930 3.011 3.488 3.321 3.033 3.027 

  23 let - - - - - 202 417 728 1.235 1.914 2.076 2.365 2.493 2.321 2.067 1.518 

  24 let - - - - - 173 339 582 785 1.331 1.433 1.480 1.619 1.595 1.338 1.076 

  25 let - - - - - 130 262 438 637 896 1.018 1.111 1.118 1.035 890 707 

  26 let - - - - - 110 180 359 454 660 623 746 835 650 593 3474 

  27 let - - - - - 89 159 228 351 498 510 484 556 477 389 364 

  28 let - - - - - 70 133 219 289 420 419 441 378 362 314 259 

  29 let - - - - - 59 112 197 262 362 369 346 381 271 230 217 
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 VRSTA 

IZOBRAŽEV-

ANJA 

 STAROS-

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsko 

univerzitetno 

(1. bolonjska 

stopnja) 

Starost - 

SKUPAJ - - - - - 3.610 6.871 11.023 15.435 24.006 27.626 29.859 30.565 29.060 27.144 24.913 

  

18 let ali 

manj - - - - - 157 233 309 396 768 671 612 571 463 384 240 

  19 let - - - - - 1.357 2.001 3.055 3.757 6.744 6.700 6.342 6.037 5.876 5.435 5.407 

  20 let - - - - - 579 1.916 2.720 3.551 5.271 6.792 6.904 6.4440 6.020 5.839 5.366 

  21 let - - - - - 306 868 2.040 2.747 3.993 4.951 6.275 6.345 5.818 5.420 5.282 

  22 let - - - - - 173 480 924 1.963 2.664 3.254 3.854 4.621 4.518 2.500 3.942 

  23 let - - - - - 106 294 576 944 1.601 1.915 2.227 2.555 2.710 1.222 1.900 

  24 let - - - - - 84 176 370 615 896 1.067 1.144 1.410 1.349 676 1.064 

  25 let - - - - - 71 134 228 364 604 629 685 754 757 373 538 

  26 let - - - - - 48 84 131 231 342 363 378 453 405 216 295 

  27 let - - - - - 32 66 90 117 210 234 244 240 254 165 171 

  28 let - - - - - 34 52 65 100 113 166 164 177 136 87 121 

  29 let - - - - - 35 45 56 72 99 97 135 120 105 498 87 

Visokošolsko 

univerzitetno 

(prejšnje) 

Starost - 

SKUPAJ 40.871 43.882 43.634 45.342 49.994 48.286 45.552 41.402 36.239 25.251 17.943 12.468 7.620 2.686 - 38 

  

18 let ali 

manj 1.049 921 856 881 839 676 704 522 363 4 4 1 - - - - 

  19 let 7.264 7.446 7.073 7.322 7.551 6.259 5.984 4.827 3.456 218 7 1 1 - - - 

  20 let 6.786 7.329 7.409 6.890 7.454 7.048 5.773 5.380 4.238 2.172 214 2 1 - - - 

  21 let 6.230 7.002 6.912 6.902 6.821 6.989 6.521 5.436 5.000 3.557 1.925 189 1 - - - 

  22 let 5.835 6.397 6.293 6.506 6.642 6.376 6.534 6.209 5.029 4.494 3.322 1.863 185 - - - 

  23 let 5.176 5.924 5.820 6.030 6.443 6.429 6.163 6.253 5.849 4.623 4.215 3.123 1.732 105 32 - 

  24 let 3.796 3.946 4.239 4.783 5.171 5.348 5.450 4.893 4.789 4.096 3.200 3.011 2.279 814 215 - 

  25 let 2.228 2.219 2.336 2.917 3.154 3.180 3.351 3.206 2.907 2.518 2.066 1.799 1.615 880 139 1 

  26 let 1.192 1.192 1.214 1.443 1.632 1.635 1.668 1.613 1.617 1.287 1.089 995 747 406 62 21 

  27 let 622 702 721 802 894 873 866 878 863 672 593 469 373 186 12 7 

  28 let 392 472 458 509 545 542 496 433 463 419 301 284 215 102 14 3 

  29 let 301 332 303 357 377 378 297 302 257 240 204 150 136 53 4.704 2 

Magistrsko (2. 

bolonjska 

stopnja) - 

enovito 

magistrsko 

Starost - 

SKUPAJ - - - - - - - 221 759 1.688 2.474 3.211 3.854 4.399 61 4.794 

  

18 let ali 

manj - - - - - - - 18 42 112 87 94 92 81 651 38 

  19 let - - - - - - - 124 330 680 744 750 724 661 647 657 

  20 let - - - - - - - 48 189 409 686 740 725 704 680 643 

  21 let - - - - - - - 13 77 224 410 679 709 691 671 612 

  22 let - - - - - - - 7 17 97 230 387 657 690 674 663 

  23 let - - - - - - - 3 18 40 137 219 380 651 613 654 

  24 let - - - - - - - 1 14 21 33 146 213 370 287 643 

  25 let - - - - - - - 1 13 16 30 47 149 211 150 458 
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 VRSTA 

IZOBRAŽEV-

ANJA 

 STAROS-

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  26 let - - - - - - - - 20 16 35 35 52 134 111 196 

  27 let - - - - - - - 1 13 17 21 30 39 55 44 75 

  28 let - - - - - - - 1 11 18 21 18 30 34 22 64 

  29 let - - - - - - - - 8 13 11 17 20 27 17.392 19 

                

 

 Magistrsko (2. 

bolonjska 

stopnja) - po 

končani 1. 

bolonjski 

stopnji 

Starost - 

SKUPAJ - - - - - 1.108 2.107 2.909 3.391 6.752 9.236 11.868 14.566 16.398 - 17.181 

  

18 let ali 

manj - - - - - - - - - - 3 2 - 3 1 1 

  19 let - - - - - - - - - 2 - 2 - - 7 0 

  20 let - - - - - - - - - - 1 2 2 1 123 3 

  21 let - - - - - 1 - 4 22 40 63 138 200 136 1.383 133 

  22 let - - - - - 16 28 23 165 345 733 1.025 1.603 1.610 3.269 1.332 

  23 let - - - - - 48 106 125 160 791 1.106 1.717 2.305 3.255 4.114 3.103 

  24 let - - - - - 113 168 234 259 553 1.319 1.732 2.413 3.042 2.659 4.110 

  25 let - - - - - 132 248 246 287 564 805 1.374 1.876 2.222 1.524 3.020 

  26 let - - - - - 125 205 285 244 495 672 835 1.137 1.384 868 1.581 

  27 let - - - - - 126 189 205 269 391 496 627 72/ 794 527 885 

  28 let - - - - - 81 163 197 190 395 398 486 516 540 348 467 

  29 let - - - - - 79 113 163 204 302 357 395 393 349 - 347 

Specialistično 

Starost - 

SKUPAJ 110 230 373 506 1.249 706 695 495 485 169 - - - - - - 

  

18 let ali 

manj  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - 

  19 let  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - 

  20 let  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - 

  21 let  -  -  - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 

  22 let 4   8 2 2 3 2 5 4 1 - - - - - - 

  23 let 17 18 29 44 36 11 14 9 19 2 - - - - - - 

  24 let 27 52 58 67 88 45 26 16 17 8 - - - - - - 

  25 let 23 51 83 89 114 58 38 27 27 11 - - - - - - 

  26 let 
 

 31 80 118 125 72 42 32 24 9 - - - - - - 

  27 let 8 30 50 93 106 60 58 41 28 9 - - - - - - 

  28 let 10 24 36 47 83 53 46 24 33 10 - - - - - - 

  29 let 6 24 29 45 69 45 42 32 26 7 - - - - - - 

Magistrsko 

(prejšnje) 

Starost - 

SKUPAJ 2.478 2.921 3.406 3.503 6.165 5.473 4.635 4.477 4.902 3.882 79 1 2 1 - - 

  

18 let ali 

manj  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - 

  19 let  -  -  -  - - - - - - - - - - -  - 

  20 let  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - 

  21 let  -  -  -  - - - 1 - - - - - - - - - 
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 VRSTA 

IZOBRAŽEV-

ANJA 

 STAROS-

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  22 let 5  - 8 1 6 8 2 2 12 1 - - - - - - 

  23 let 87 83 72 84 68 65 51 55 110 13 - - - - - - 

  24 let 335 348 427 344 415 333 308 318 383 105 - - - - - - 

  25 let 524 582 642 706 719 644 621 595 638 319 2 - - - - - 

  26 let 513 613 729 727 779 725 593 660 732 427 5 - - - - - 

  27 let 414 584 670 695 739 598 533 552 612 470 2 - - - - - 

  28 let 356 403 513 568 569 499 421 417 474 377 5 - - - - - 

  29 let 244 308 345 378 407 355 301 326 351 339 2 1 - - - - 

Vir: SURS 2015. 

 

V preglednici 5 je prikazano število vpisanih študentov na visokošolske programe prve in 

druge stopnje po starostnih skupinah od 18 in manj let ter do 29 let. V vseh letih je bilo 

vpisanih največ starih od 19 do 24 let, kar je razumljivo, saj največ mladih nadaljuje 

izobraževanje takoj po opravljeni maturi. To velja enako za prejšnje in nove bolonjske 

programe. Na prvo bolonjsko stopnjo visokošolskega univerzitetnega programa je bilo  največ 

vpisanih leta 2004 starih 19 let. Na magistrske programe 2. stopnje se vpisujejo stari 25 let in 

več, kar pomeni, da nadaljujejo s študijem takoj, ko zaključijo študij na 1. bolonjski stopnji. 

Pri vsakem visokošolskem programu je viden tudi seštevek vpisanih študentov v starosti od 

18 do 29 let (Starost-SKUPAJ). Ker so v tem seštevku le diplomanti, stari od 18 do 29 let, se  

te številke razlikujejo od preglednic 2, 3 in 4, kjer so vpisani študentje vseh starosti, tudi 

starejši od 29 let.  

 

Preglednica 6: Število diplomantov visokošolskih programov prve in druge stopnje v 

letih 2000-2015 

VRSTA 

IZOBRAŽEVANJ

A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsko 

strokovno 

(prejšnje) 3.621 4.374 5.038 5.575 5.703 5.745 5.775 5.548 5.132 4.860 4.279 3.179 2.140 1.217 856 673 

Visokošolsko 

strokovno (1. 

bolonjska 

stopnja) - - - - - - 7 67 284 672 1.331 1.897 3.011 3.177 3.377 3.978 

Visokošolsko 

univerzitetno (1. 

bolonjska 

stopnja) - - - - - 6 320 202 296 1.115 1.997 2.963 4.202 5.015 5.373 5.564 
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VRSTA 

IZOBRAŽEVAN-

JA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visokošolsko 

univerzitetno 

(prejšnje) 4.937 4.960 5.868 5.657 5.905 6.191 6.290 6.078 6.024 5.900 6.235 5.341 4.850 4.062 2.991 1.937 

Magistrsko (2. 

bolonjska 

stopnja) - enovito 

magistrsko - - - - - - - - 41 42 53 54 39 57 182 393 

Magistrsko (2. 

bolonjska 

stopnja) - po 

končani 1. 

bolonjski stopnji - - - - - - 20 75 202 442 630 860 1.365 1.704 2.409 3.279 

Magisterij 

znanosti 

(prejšnji) in 

specializacija 

(prejšnja) 754 905 1.058 1.082 1.096 1.146 1.504 1.421 1.402 1.436 1.027 812 708 472 349 281 

Vir: SURS 2015. 

 

Število diplomantov po prejšnjih `starih` programih se je do leta 2007 povečevalo, z 

naslednjim letom pa začelo zmanjševati, saj so skoraj vse fakultete  šle na bolonjski način 

izobraževanja. Prvi diplomanti visokošolskega strokovnega izobraževanja (1. bolonjska 

stopnja) so bili v letu 2006, in sicer jih je bilo le 7. Z visokošolsko univerzitetno bolonjsko 

izobrazbo pa je bilo 6 diplomantov leta 2005. Prvi magistri po končani 1. bolonjski stopnji so 

bili leta 2006, po enovitem magistrskem študiju pa leta 2008, ki jih je bilo 41. Z vsakim letom 

je končalo bolonjski študij vedno več študentov, po starih programih pa jih je končalo vedno 

manj. Leta 2015 je bilo 5.564 diplomantov visokošolskega univerzitetnega programa 1. 

bolonjske stopnje, 3.978 pa diplomantov visokošolskega strokovnega programa 1. bolonjske 

stopnje. Leta 2006 je 20 diplomantov končalo 2. bolonjsko stopnjo po končani 1. bolonjski 

stopnji, leta 2015 pa jih je končalo že 3.279 (preglednica 6). 

 

Preglednica 7: Število diplomantov visokošolskih programov prve in druge stopnje po 

spolu v študijskih letih 2000-2015 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Visokošolsko strokovno 

(prejšnje) 1.467 2.154 1.705 2.669 1.949 3.089 2.059 3.516 2.139 3.564 2.067 3.678 2.098 3.677 1.990 3.558 

Visokošolsko strokovno (1. 

bolonjska stopnja) - - - - - - - - - - - - 1 6 17 50 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M 

Visokošolsko univerzitetno (1. 

bolonjska stopnja) - - - - - - - - - - 3 3 99 221 56 146 

Visokošolsko univerzitetno 

(prejšnje) 1.920 3.017 1.794 3.166 2.124 3.744 1.990 3.667 2.135 3.770 2.116 4.075 2.109 4.181 2.091 3.987 

Magistrsko (2. bolonjska 

stopnja) - enovito magistrsko - - - - - - - - - - - - - - - - 

Magistrsko (2. bolonjska 

stopnja) - po končani 1. 

bolonjski stopnji - - - - - - - - - - - - 9 11 42 33 

Magisterij znanosti (prejšnji) 

in specializacija (prejšnja)* 392 362 451 454 486 572 512 570 500 596 534 612 693 811 604 817 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Visokošolsko strokovno 

(prejšnje) 1.808 3.324 1.801 3.059 1.686 2.593 1.258 1.921 947 1.193 577 640 450 406 360 313 

Visokošolsko strokovno (1. 

bolonjska stopnja) 77 207 199 473 394 937 743 1.154 1.134 1.877 1.145 2.032 1.315 2.062 1.548 2.430 

Visokošolsko univerzitetno (1. 

bolonjska stopnja) 101 195 325 790 694 1.303 1.049 1.914 1.498 2.704 1.791 3.224 1.981 3.392 2.036 3.528 

Visokošolsko univerzitetno 

(prejšnje) 2.034 3.990 1.938 3.962 2.067 4.168 1.727 3.614 1.669 3.181 1.376 2.686 1.052 1.939 668 1.269 

Magistrsko (2. bolonjska 

stopnja) - enovito magistrsko 12 29 20 22 13 40 14 40 9 30 18 39 53 129 115 278 

Magistrsko (2. bolonjska 

stopnja) - po končani 1. 

bolonjski stopnji 92 110 168 274 270 360 338 522 501 864 620 1.084 878 1.531 1.118 2.161 



26 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Magisterij znanosti (prejšnji) 

in specializacija (prejšnja) 592 810 621 815 424 603 343 469 269 439 168 304 118 231 107 174 

Vir: SURS 2015.  

 

Prav tako kot je višje število vpisanih žensk, je tudi višje število diplomantk. Prve 

diplomantke na visokošolskih strokovnih bolonjskih programih so bile leta 2006, kjer jih je 

bilo 6, diplomant pa le 1. Prvi diplomanti na visokošolskih univerzitetnih bolonjskih 

programih pa so že bili leta 2005. Magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja)  pa je pridobilo 

leta  2006 11 žensk in 9 moških. Leta 2007 pa je prišlo do preobrata, in sicer je magistriralo 

po bolonjskem načinu 42 moških in 33 žensk. V naslednjih letih pa so ženske znova vodile v 

številu pridobitve magistrske izobrazbe. Pri starih programih je bilo vedno več diplomantk kot 

diplomantov (preglednica 7).  

 

V današnjem sodobnem času predstavlja izobraževanje strategijo za zagotavljanje materialne 

varnosti ter obvladovanje tveganj. Izobraževanje je kot orodje, ki ga mladi uporabljajo za 

povečevanje vrednosti na trgu dela ter ne nazadnje najpomembnejše - vključitev na trg sam. Z 

uporabo strategije pride do razvrednotenja izobrazbenih dosežkov. Ti dosežki lahko v družbi 

tveganja izgubijo funkcijo selekcijskih mehanizmov (Boljka 2003, 14).  

 

Čeprav je izobrazba najpomembnejši ključ za materialno varnost mladih, ne moremo biti 

stoodstotno prepričani v to, da bomo zaradi tega lažje dobili zaposlitev. Vse težje se da dobro 

unovčiti svojo izobrazbo, saj se število visoko izobraženih iz leta v leto povečuje in je 

konkurenca huda (Boljka 2003, 17).  

 

Vsi nivoji družbe imajo prednost v znanju, ki je ključni element v njej. Znanje se že nekaj 

časa pojavlja v prenovah izobraževalnega sistema. Spremembe naj bi se dogajale ob 

prilagajanju drugim družbenim spremembam ter postale bolj prilagodljive. Pojavlja se 

problem, saj izobraževalni sistemi ne utegnejo še hitreje proizvajati novega znanja, toliko, kot 

ga bi bilo potrebno. Klasično izobraževanje ne zagotavlja več zadostnega znanja, ki ga želijo 

podjetja. Podjetja želijo novo zaposlene, ki se hitro učijo, so ubogljivi ter prilagodljivi. 

Vendar mladi, ki pridejo iz šole, nimajo praktičnega znanja, saj ga v šolah ne dobijo zadosti. 

Vendar z voljo, pridnostjo in spretnostjo lahko pridejo do želenih rezultatov. V celotni Evropi 
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in prav tako v Sloveniji je ekspanzija šolstva enormna v zadnjih petdesetih letih in ena 

največjih družbenih sprememb. To lahko vsekakor povežemo z modernizacijo (Lavrič idr. 

2011, 94).  

 

Današnja družba da največji poudarek na znanje posameznika. Ekonomska rast je tako 

odvisna od znanja, kar ima za posledico razvito in dobro pozicionirano družbo. Izobraževanje 

veliko pripomore k izoblikovanju osebnosti posameznika, ki vstopa na trg dela pripravljen in 

usposobljen. Izobrazba tako zvišuje nivo družbe na podlagi posameznikovih kompetenc in 

veča potencial posameznikov, ki vpliva na osebnostni razvoj in tudi na razvoj temelječe 

družbe. Šolstvo je bistvenega pomena za kulturo in visoko stopnjo tolerance v družbi  (ŠOS 

2010, 4).  

 

Število študentov narašča iz leta v leto. Če vzamemo pod drobnogled vpisane študente v prve 

letnike na vseh visokih šolah v Sloveniji, opazimo, da smo po letu 2003 že prekoračili 60 % 

študentov na vsakoletni ravni (Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 

Republike Slovenije 2006). Obstajata dva razloga za povečanje števila študentov. Prvi je, da 

šolstvo spodbuja mlade k nadaljevanju izobraževanja na terciarni stopnji, drugi pa je, da starši 

želijo za svoje otroke boljši položaj na trgu dela, ki si ga bodo pridobili le z višjo izobrazbo 

(Trbanc 2005 b, 170).  

 

Mladi se odločajo tudi za nadaljevanje izobraževanja prav zaradi dobro plačanih del preko 

študentskega servisa, saj lahko tako zelo dobro zaslužijo. Trbanc in Verša (2002, 345) 

navajata svoje načine, zakaj se mladi odločajo za nadaljevanje izobraževanja: 

-  Zaradi pomanjkanja povpraševanja na trgu dela, kar so povzročile neugodne gospodarske 

razmere. 

- Brezposelnost  sili mlade, da živijo vse dlje pri svojih starših, kjer je najceneje oziroma 

zastonj. 

- Mišljenje, da jim bo izobrazba prinesla vstop do boljšega položaja na trgu dela - dohodek. 

- Razširitev izobraževalnih sistemov, ki so lahko zelo razgibani oziroma se prilagajajo 

posameznikom.  

 

Kar 18.400 diplomantov terciarnega izobraževanja je zaključilo v letu 2014 višješolski ali 

visokošolski študij. Če razčlenimo, jih je 2.200 končalo študij na višjih strokovnih šolah, 

12.600 visokošolski univerzitetni ali strokovni študij, 3.609 diplomantov pa je končalo 

podiplomski študij, od česar je bilo 669 doktorjev znanosti. Leta 2014 je prav tako kot leta 

2013 bilo največ diplomantov družbenih in poslovnih ved ter prava. Le- teh je bilo  skupaj 35 

%, 16 % jih je diplomiralo s področja proizvodnje, gradbeništva, tehnike in predelovalne 

tehnologije. Le 10 % diplomantov je bilo s področja matematike, računalništva in znanosti. 

Na podlagi primerjave spola je kar dve tretjini diplomantk v letu 2014 bilo s področja 

družbenih  in poslovnih ved ter prava in s področja izobraževanja, umetnosti in humanistike. 
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Najbolj moški področji diplomantov leta 2014 pa sta bili področji naravoslovja in tehnike 

(SURS 2014). 

 

Očitne spremembe so v zadnjih desetih letih vidne pri starostni sestavi diplomantov. Leta 

2004 je bilo več kot polovica diplomantov univerzitetnega in strokovnega študija starih od 25 

do 29 let. Takrat je kar petina študentov diplomirala pri manj kot 25 letih. Pri tej starosti je 

leta 2014 zaključilo študij kar 40 % diplomantov univerzitetnega in strokovnega študija. Enak 

odstotek pa je bilo tudi starih med 25 in 29 letom. Uvedba bolonjskih študijskih programov je 

povzročila, da je vse več diplomantov prve bolonjske stopnje izobraževanja z nižjo starostjo. 

K temu so pripomogli tudi strožji kriteriji trajanja pravice do rednega študija (prav tam). 

  

Rezultati kažejo, da je vse več mladih, ki po končani prvi bolonjski stopnji izobraževanja 

nadaljujejo izobraževanje na drugi bolonjski stopnji. Diplomanti druge bolonjske stopnje 

izobraževanja po zaključku študija pridobijo raven izobrazbe, ki je primerljiva s starim 

univerzitetnim študijem. V primerjavi med letoma 2004 (9 %) in 2014 (5 %) se je delež 

diplomantov dodiplomskega študija starejših od 40 let zmanjšal za 4 % (prav tam). 

 

 

Slika 1: Študentje visokošolskega izobraževanja na prvi in drugi stopnji v letih 2000-

2015 

Vir: SURS 2015 

Število vpisanih v visokošolske programe prve in druge stopnje se je od leta 2000 do leta 

2007 v povprečju povečevalo. Z letom 2008 pa je vpis začel padati. V primerjavi s številom 

vpisanih jih je   leta 2000 diplomirala slaba devetina, leta 2015 pa smo prišli že na četrtino. 

Sedaj lahko vidimo, da samo število vpisanih ni verodostojen podatek, saj je za proučevanje 

vpliva na trg dela pomembno, koliko jih od tega diplomira. Kar nekaj študentov se namreč 

vpiše na študij le zaradi študentskega statusa, ki jim omogoča študentsko delo ter socialno 
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varnost, nekaj pa je seveda tudi takih, ki študij opustijo, čeprav so imeli na začetku resen 

namen, da bi študij dokončali (slika 1). 
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3 TRG DELA IN MLADI V SLOVENIJI 

 

3.1 Opredelitev osnovnih pojmov ter trendov na trgu dela v Sloveniji 

 

3.1.1 Opredelitev trga dela 

 

Trg delovne sile je prostor, na katerem podjetja in druge organizacije pridobivajo ustrezne 

kadre, ki jih potrebujejo za svoje delovanje. Obenem pa se tudi spreminjajo glede na 

gospodarske razmere in potrebe po določenih področjih zaposlenih (Vukovič in Miglič 2006, 

6).  

 

Na tem prostoru se srečujeta ponudba in povpraševanje po delovni sili. Trg delovne sile je 

sestavljen iz povpraševanja in ponudbe po delovni sili. Njuno srečevanje oblikuje ceno 

delovne sile. Dejavniki, kot so globalizacija, okoljske spremembe, politično okolje, 

demografske spremembe, tehnološki presežki in ekonomija vplivajo na trg dela posredno in 

neposredno (prav tam).  

 

Da lahko govorimo o trgu delovne sile, je potrebno najprej poznati  začetke. Najprej je bila 

delovna sila kot blago. Sprva je bilo potrebno, da so delavci postali lastniki sebe. 

Razumljivejše rečeno, morali so postati osebno svobodni, da so lahko svoje zmožnosti 

pokazali bodočim potencialnim delodajalcem, s katerimi so se pregovarjali glede cene in časa 

zaposlitve. Da lahko opravičimo delovno silo kot blago, je bilo potrebno, da se je delavec 

osvobodil od lastnine sredstev za proizvodnjo. Ločitev na delodajalce in delojemalce je 

prinesla ločitev na lastnike in  nelastnike (Kupljenk 2009, 4).  

 

K trgu delovne sile mladih spadajo tisti segmenti delovne sile, ki najhitreje občutijo pritiske in 

nihanja iz okolice. Čeprav je prehod iz izobraževanja na trg dela nekoliko reguliran z 

vajeništvi in  pripravništvom, so najbolj na udaru in nezaščiteni mladi (Trbanc 2005, 163). V 

današnjem času ni mogoče pričakovati, da bomo v eni službi ostali do upokojitve, tako kot je 

bilo pri večini naših starih staršev. Tega, kar se sedaj dogaja, skorajda niso poznali oziroma je 

bilo v majhnih odstotkih (Schmidt 2014). Nekoč ni bilo na voljo toliko delodajalcev kot 

danes, pri katerih so imeli doživljenjsko zaposlitev, danes pa si mladi le želijo prve zaposlitve, 

za katero nizajo druge (Kramberger in Pavlin 2007, 33). 

 

Vsaka skupina posameznikov ima določene značilnosti, s katerimi vplivajo na delodajalce. 

Prav tako so za mlade značilne  določene skupne značilnosti. Trg delovne sile sestavljajo na 

eni strani zaloge mladih, ki si želijo prve zaposlitve po končanem izobraževanju, na drugi 

strani pa razpoložljiva delovna mesta, ki jih delodajalci razpisujejo. Kriteriji za ustreznost na 

delovno mesto so lahko znanje in izkušnje, ki jih označujemo kot objektivno določljive. 
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Mehke oziroma subjektivne lastnosti mladih pa so tiste, ki si jih delodajalci oblikujejo na 

podlagi občutkov in prvega vtisa (Trbanc 2005, po Črnak 2005, 163-164). 

 

3.1.2 Registrirana in anketna brezposelnost ter mladi na trgu dela 

 

Glavna tema ekonomske politike je od leta 2000 naprej ureditev trga dela. Prehod mladih iz 

izobraževanja na trg dela je povezan z globalizacijo in tehnološkim razvojem. Mladi se na tem 

prehodu srečajo z novimi zaposlitvenimi vzorci in pomanjkanjem prostih delovnih mest. Prav 

tako velja tudi za druge starostne skupine. Mladi se vse bolj srečujejo z manj varnimi 

zaposlitvami, kot sta pogodba za določen čas in pogodba za krajši delovni čas. Vendar so prav 

te pogodbe lahko glavna prihodnost za rast zaposlenosti mladih, s tem pa zniževanja 

brezposelnosti (Trbanc 2005 b, 177).  

 

Registrirana brezposelnost  

 

Registrirano brezposelne osebe so tiste, ki so registrirane med aktivnim prebivalstvom in 

prejemajo denarna nadomestila, ko so prijavljena na ustreznih zavodih. Koliko je takšnih 

oseb, nam pove stopnja registrirane brezposelnosti, ki pokaže delež brezposelnih oseb (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje 2015). 

 

Preglednica 8: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v letih 2000-2015 (v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11,8 11,2 11,3 10,9 10,3 10,2 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12 13,1 13,1 12,3 

Vir: SURS 2015.  

 

Stopnja registrirane brezposelnosti je od leta 2000 do leta 2008 padala. Gospodarska kriza je 

leta 2009 naredila svoje in ponovno se je začelo zviševati število brezposelnih oseb, kar kaže 

višja stopnja registrirane brezposelnosti. Leta 2000 je bilo 11,8 % brezposelnih oseb, ki so 

bile registrirane med aktivnim prebivalstvom in so prejemale denarno nadomestilo, leta 2008 

pa je stopnja padla na 6,7 %, ki pa je leta 2013 ponovno poskočila, in sicer na 13,1 % . Enaka 

stopnja je bila tudi leta 2014, leta 2015 pa se je znižala za malo, in sicer na 12,3 % 

(preglednica 8).  

 

Preglednica 9: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji po starostnih skupinah 

mladih  v letih 2005-2015 (v %) 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15-24 28,6 25,0 16,7 12,7 20,0 23,2 23,5 24,2 29,6 31,0 27,1 

25-29 12,7 12,0 9,4 7,7 11,3 13,7 14,7 15,0 17,9 19,4 17,5 

Vir: SURS 2015.  
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V preglednici 9 lahko vidimo podatke stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih 

skupinah mladih od leta 2005 do 2015, saj podatki pred letom 2005 niso bili na voljo. Največ 

brezposelnih med mladimi je v starostni skupini od 15 do 24 let. Od leta 2009 do 2014 se je 

število brezposelnih po obeh starostnih skupinah; 15-24 in 25-29 le zviševalo, saj je trg dela 

vse bolj nasičen in mladi ne dobijo zaposlitve. Leta 2014 je za starostno skupino  15-24 let 

bilo kar 31 % registrirano brezposelnih, od 25 do 29 let pa 19,4 %. Leta 2015 pa je stopnja 

registrirane brezposelnosti po že omenjenih starostnih skupinah padla na 27,1 % in 17,5 %.  

 

Preglednica 10: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji po starostnih skupinah  

(brez mladih) v letih 2005-2015 (v %) 

Stopnja registrirane brezposelnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

30-39 6,6 6,2 4,9 4,3 6,4 15,4 16,8 17,9 20,6 21,2 20,1 

40-49 7,0 6,5 5,3 4,6 6,4 14,9 15,5 16,1 17,6 17,6 16,6 

50-59 11,8 11,6 11,1 10,4 12,2 30,5 37,5 35,6 35,3 31,3 29,1 

60+ 11,7 11,3 11,8 11,9 13,0 15,4 20 20,1 21,3 21 21,5 

Vir: SURS 2015.  

 

V preglednici 10 se vidi, kakšna je bila stopnja registrirane brezposelnosti po starostnih 

skupinah (brez mladih) v Sloveniji od leta 2005 do 2015. Za leta pred 2005 takšnih podatkov 

žal ni na voljo. Za starostno skupino od 30 do 39 let se je stopnja registrirane brezposelnosti 

od leta 2005 do 2014 zvišala s 6,6 % na 21,2 %. Leta 2015 pa je malo padla,  in sicer na 20,1 

%. Prav tako je velik % brezposelnih v starosti od 50 do 59 let in več. Leta 2011 je bilo kar 

37,5 % brezposelnih med  50 in 59  letom (preglednica 10). 

 

Preglednica 11: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji po spolu v letih 2005-  

2015 (v %) 

Spol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Moški 8,6 7,7 6,2 5,6 8,3 10,1 11,4 11,5 12,5 12 11,1 

Ženske 12,1 11,5 9,6 8,1 10,2 11,6 12,4 12,6 13,8 14,3 13,7 

Spol - SKUPAJ 10,2 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12 13,1 13,1 12,3 

Vir: SURS 2015. 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu ni podana za leta pred 2005. V preglednici 11 

lahko vidimo, da je stopnja registrirane brezposelnosti pri obeh spolih v letih 2005 do 2008 

padala. Leta 2009 pa je znova začela naraščati zaradi gospodarske krize. Pri naslednjih letih 

pa lahko vidimo, da je bilo več brezposelnih žensk kot moških. Leta 2014 je bilo 12 % 

brezposelnih moških in 14,3 % žensk. Leta 2015 pa je stopnja registrirane brezposelnosti pri 

moških padla na 11,1 %, pri ženskah pa na 13,7 % (preglednica 11 in slika 2).  
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Slika 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji po spolu (v %) 

Vir: SURS 2015. 

 

Anketna brezposelnost 

 

Anketno brezposelne osebe so tiste, ki v tednu, ko poteka anketiranje, niso bile delovno 

aktivne, a so aktivno iskale delo in ga bodo sprejele v naslednjih dveh tednih, če se jim ponudi 

možnost za zaposlitev. Pod pojmom delovne aktivne osebe pa razumemo osebe, ki so v 

zadnjem tednu opravljale delo za plačilo ali pa imajo status zaposlene osebe, čeprav v tem 

tednu ravno niso delale. Stopnja anketne brezposelnosti se pridobiva z anketami vsako 

četrtletje. Navodila za izvajanje ankete da Mednarodna organizacija za delo (ILO) in 

Statistični urad Evropske Unije (Eurostat)  ( UMAR 2009).  

 

Preglednica 12: Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji od leta 2000 do 2014 (v %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stopnja anketne 

brezposelnosti v 

Sloveniji (v %) 7,0 6,4 6,4 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 

Vir: SURS 2015. 
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Podatki za stopnjo anketne brezposelnosti so bili na voljo le od leta 2000 do 2014. Stopnja 

anketne brezposelnosti je leta 2000 znašala 7,0 %. Do leta 2008 se je postopoma zmanjševala 

in je prišla že na 4,4 %. Z naslednjim letom pa se je že začela ponovno dvigovati, tako da je 

leta 2013 prišla na 10,1 %. Ta stopnja nam pove, koliko odstotkov ljudi je bilo dejansko 

brezposelnih, čeprav morda vsi niso bili registrirani kot brezposelni (preglednica 12).  

 

Preglednica 13: Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji po spolu v letih 2000-2014 (v 

%) 

Stopnja 

anketne 

brezposelnosti 

(v %) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moški 6,8 5,9 5,9 6,4 5,9 6,1 4,9 4,0 4 5,9 7,4 8,2 8,4 9,5 9,0 

Ženske 7,3 7,0 7,0 7,1 6,9 7,1 7,2 5,9 4,9 5,8 7,1 8,2 9,4 10,9 10,6 

Spol - SKUPAJ 7,0 6,4 6,4 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 

Vir: SURS 2015. 

 

Stopnja anketne brezposelnosti se je glede na spol do leta 2007 bolj razlikovala. Višja stopnja 

anketne brezposelnosti je bila pri ženskah. Leta 2000 je bilo kar 7,3 % žensk brezposelnih, 6,8 

% pa moških brezposelnih. Od leta 2008 dalje pa so se razlike med spoloma zmanjševale. 

Leta 2009 je bilo 5,9% moških brezposelnih, žensk pa 5,8 %. Z leti pa se je pri obeh spolih 

anketna brezposelnost poviševala (preglednica 13). 

 

Preglednica 14: Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji po starostnih skupinah v 

letih 2000-2014 (v %) 
 

Starostne skupine  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15-20 let 25,0 25,4 23,7 26,6 20,1 18,8 15,3 10,6 10,9 14,1 16,2 17,4 23,2 18,4 19,4 

21-24 let 13,2 15,2 14,2 14,6 14,6 14,8 13,3 10,3 10,4 13,6 14,0 15,3 20,0 22,8 20,9 

25-29 let 7,3 6,3 8,0 10,0 9,2 9,4 10,4 8,2 6,6 10,2 13,1 14,2 15,1 17,5 18,1 

30-45 let 5,0 4,6 4,6 4,9 4,6 5,1 4,5 3,6 3,2 4,6 6,0 6,4 7,3 8,4 8,3 

46-55 let 6,8 5,3 5,3 4,9 4,7 5,0 4,5 4,2 3,4 4,2 5,7 7,1 6,8 8,6 7,6 

56 let in več let 2,9 2,7 1,8 2,0 2,2 2,2 1,6 1,9 2,9 2,5 2,6 4,9 5,1 5,5 5,6 

Starostne skupine - 

SKUPAJ 7,0 6,4 6,4 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 

Vir: SURS 2015. 

 

V preglednici 14 so prikazani podatki o stopnji anketne brezposelnosti po različnih starostnih 

skupinah. Največja anketna brezposelnost je bila pri starih  15-20 in 21-24 let. Leta 2000 je 

bilo med starimi od 15 do 20 let kar 25 % anketno brezposelnih, od 21 do 24 let pa 13,2 %. 
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Njuna stopnja se je skozi naslednja leta zviševala in zniževala. Do leta 2009 se je stopnja 

brezposelnih zniževala, z letom 2010 pa začela znova naraščati. Najmanjši % anketne 

brezposelnosti je med starimi 56 in več let. Leta 2000 je bilo teh 2,9 %, leta 2014 pa je bilo že 

9,7 % anketno brezposelnih. 

 

 

Slika 3: Stopnja anketne in registrirane brezposelnosti v Sloveniji v letih 2000-2014 (v 

%) 

Vir: SURS 2015. 

 

Na sliki 3 se vidi, da je registrirana brezposelnost v vseh letih 2000-2014 bila višja od 

anketne. Njuno zmanjšanje in višanje je bilo premo sorazmerno. 

 

3.2 Pregled dosedanjih raziskav in nekaterih dokumentov, povezanih s prehodom 

mladih s prvo in drugo stopnjo izobrazbe na trg dela 

 

Eno izmed življenjskih obdobij vsakega posameznika je mladost, ko poteka proces 

vključevanja v razne družbene vloge. V tem času posameznik oblikuje svojo identiteto in 

značaj ter se spoznava z okoljem in postaja samostojnejši oziroma povsem neodvisen od 

okolice. Mladost je prehod, ki je večdimenzionalen, saj vključuje oblikovanje osebnosti, ki 

pridobi svoj status v družbi in si izoblikuje družino ter postane finančno neodvisna od svojih 

staršev ( Ule in Kuhar 2002, 49).  

 

Prehod mladih s prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg dela je danes vse 

kompleksnejši in nepredvidljiv. Ko mladi zaključijo šolanje in se podajo za iskanjem prve 
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zaposlitve, se srečajo in spoznajo z enim izmed zahtevnejših dogodkov v svojem življenju 

tako na individualni kot na makro sistemski ravni (Trbanc 2007, 38).  

 

Prehod mladih iz izobraževanja na trg dela predstavlja posameznikom na individualni ravni 

prehod v odraslost. Odraslost je odločilnega pomena, saj mladini omogoči, da so socialno in 

ekonomsko samostojni in se jim ni potrebno več opirati na svojo družino. Samostojnost 

pomeni, da lahko začneš kovati načrte za prihodnost. Tu mislimo predvsem na bivalni prostor, 

širjenje družine in načrtovanje kariere. Uspešen preboj do prve zaposlitve omogoči mladim, 

da delujejo in sodelujejo z ostalo družbo okoli sebe (prav tam).  

 

Kakšna pa je povezanost izobraževalnega sistema in trga dela, pa kažejo dogodki na makro 

sistemski ravni. Posledica njihovega vzajemnega delovanja je zaposljivost mladih, kako hitro 

najdejo zaposlitev. Pomembno vlogo pri hitrosti prehoda iz izobraževanja v zaposlitev imajo 

individualni, institucionalni in strukturni dejavniki (prav tam).  

 

Današnja mladina težko najde zaposlitev, kljub temu da naj bi slovenska ekonomija 

potrebovala usposobljen kader, vendar pa največkrat najtežje najde zaposlitev. Na poti do 

zaposlitve se izobražena mladina srečuje z naslednjimi ovirami: 

- Gospodarska recesija je skrčila število delovnih mest. 

- Razširjenost izobraževanja je pripeljala do drugačnega ´ocenjevanja´ izobrazbe mladih. 

- Nagel porast storitvenih delovnih mest. 

- Kasnejše upokojevanje, kar pomeni, da se delovna mesta ne sproščajo tako hitro, kot 

prihajajo na trg dela mladi ljudje (Ivančič 1999, 48-49).  

 

3.2.1 Neusklajenost zaposlitvenega in izobraževalnega sistema 

 

Država s svojimi ukrepi vpliva na področje izobraževanja in šolstva. Tako je vsakemu 

državljanu omogočeno, da  imajo vsi enake možnosti, ne glede na spol, veroizpoved in 

narodno pripadnost. Na začetni ravni je izobraževanje v Sloveniji brezplačno in seveda tudi 

obvezno, nadaljnje izobraževanje pa je organizirano tako, da je lahko vsem dostopno (Krek 

1995, 15). 

 

Cilj države je, da uporabi prave tehnike in spodbude mladih, da se bodo vključili v 

izobraževalni sistem. Vendar morajo uporabiti takšno tehniko, da se bodo mladi prostovoljno 

vključili v nadaljnje izobraževanje, brez prisile. S tem si bodo mladi pridobili višjo stopnjo 

izobrazbe in posledično večje možnosti za zaposlitev (prav tam).  

 

Ignjatović (2006, 66-67) meni, da je bistven člen vplivanja na položaj mladih na trgu delovne 

sile trajanje in kakovost izobraževanja. Država spodbuja mlade pri nadaljevanju 

izobraževanja, prav tako imajo spodbujevalno vlogo tudi starši.  Njihova prepričevalna poved 
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je, da bodo z boljšimi rezultati na študiju in z višjo izobrazbo pridobili boljši položaj na trgu 

dela. Zadnjih 10 let se je delež  takšnih študentov izredno povečal. V šolskem letu 2005/2006 

se je v primerjavi z letom 1995/1996 število študentov podvojilo. Čeprav ni na voljo toliko 

mest na rednem študiju, se mladi vpisujejo tudi izredno, kar pa je plačljivo.  

 

Trg delovne sile vse bolj zahteva izobraženo delovno silo, ki naj bi poleg tega imela še 

izkušnje na svojem izobraževalnem področju. Vendar je imeti oboje velikokrat težko. Ampak 

ker ne dobijo zaposlitve, se mladi odločajo za podaljševanje izobraževanja. Torej je vse večji 

pomen izobrazbe oziroma pridobljenega znanja vplival na nadaljevanje terciarnega 

izobraževanja. Na eni strani to spodbuja izobraževalna politika, da bi postala populacija bolj 

izobražena. Vendar med mladimi  že prihaja do medsebojnih `tekmovanj`,  saj imajo mladi 

zmotno prepričanje, da se bodo z višjo izobrazbo lažje in bolje  zaposlili. Dandanes postaja 

podiplomski študij nekaj običajnega oziroma del rednega izobraževanja. Številke o 

izobrazbeni strukturi so velike, vendar pa obstaja tudi temna, slabša plat pretiranega 

izobraževanja vseh mladih. Mladi v času, ko bi že bili spodobni si sami služiti denar, študirajo 

in živijo doma pri starših. V tem času njihovo pridobljeno znanje zastara, preden ga resnično 

začnejo uporabljati, saj izobraževanje na terciarni ravni v Sloveniji traja od treh let naprej 

(Svetlik in Lorenčič 2002, 273-274). V bistvu nam nadaljnje izobraževanje še vedno ne da 

vsega znanja, zato mora družba misliti na prihodnost in vlagati v mlade, ki bodo čez čas začeli 

kazati rezultate ( prav tam).  

 

Za današnji čas je značilna ekspanzija šolstva na terciarni ravni in naraščajoči prilivi na trg 

delovne sile. Nekoč je bila ponudba delovnih mest usklajena z demografskimi gibanji. Ti 

postopki sploh niso bili opazni. Stari ljudje so odhajali v pokoj, mladi pa prihajali na njihova 

delovna mesta (Kramberger 2007 b, 87-88). Danes se starejši ljudje upokojujejo kasneje, saj 

se zvišuje pričakovana delovna doba. Poleg takšnih, ki si želijo v pokoj, imamo pa na drugi 

strani tudi takšne, ki jim v službi še vedno nič ne manjka in nihče jih ne more prisiliti, da 

gredo v pokoj in bi delovno mesto odstopili nekomu mlademu. Prihaja pa do razlik med 

različnimi poklici.  

 

Svetlik in Lorenčič (2002, 258) sta izpostavila tehnološko-izobraževalni krog, ki kaže 

povezavo med izobrazbo in trgom dela. 
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          Slika 4: Tehnološko-izobraževalni krog 

Vir: Svetlik in Lorenčič 2002,258. 

 

Slika 4 prikazuje tehnološko-izobraževalni krog, ki pojasnjuje današnjo situacijo glede 

zaposlovanja mladih. Vse več težav je pri usklajevanju tehnoloških zahtev dela z 

izobraževanjem. Razvoj tehnologije potrebuje znanje (prav tam, 261).  

 

Država je tisti člen verige, ki povezuje trg delovne sile in izobraženost mladostnikov. Vse več 

je različnih programov, znanj, nazivov izobraženih, zato postaja trg dela nepregleden. 

Izobraževalni sistem svojega dela ne opravlja več korektno, saj obstaja neskladnost med 

tehnološko- izobraževalnim krogom (prav tam , 263). 

 

3.2.2 Načini vstopa mladih s prvo in drugo bolonjske stopnjo izobrazbe na trg dela 

 

Vsak delodajalec uporablja druge načine zaposlovanja mladih. Razlike so tudi pri delodajalcih 

zaradi področja dela ali vrste poklica. Za nekatere poklice se delodajalci dogovorijo z mladimi  

že v času šolanja, da jih po koncu šolanja čaka zaposlitev (Trbanc 1992, 135). To velja 

predvsem za poklice, kjer študentov primanjkuje oziroma nekateri poklici že skoraj izumirajo.  

Za primer lahko damo čevljarja, čigar delo se ne ceni več, saj lahko nove čevlje kupimo po 

zelo nizki ceni. Popravilo čevljev pa bi nas stalo morda še več. Na drugi strani pa obstaja 

sistem dualnega izobraževanja - sistem vajeništva. Med šolanjem se mladi že srečajo z delom, 

saj imajo obvezne prakse, ki še kako prav pridejo, da lahko spoznajo, če je to delo sploh 

zanje.  



39 

Med načini vstopa na trg dela poznamo pripravništvo, štipendiranje in sistem dualnega 

izobraževanja. Obstajajo kadrovske štipendije, Zoisova štipendija in državna štipendija. 

Delodajalci podeljujejo kadrovske štipendije, ki  prinašajo koristi tako njim kot 

študentu/dijaku. Delodajalec si tako lahko zagotovi ustreznega delavca za svoj posel. To je 

značilno predvsem za panoge,v katerih je dober kader  težko dobiti oziroma jih na trgu dela 

primanjkuje. Prejemniki kadrovskih štipendij dobijo vsak mesec določena sredstva, ki jim 

pomagajo pri pokritju študijskih stroškov. Obenem pa lahko že med šolanjem navežejo stike s 

potencialnim delodajalcem. (Fundacija PRIZMA 2015).  

 

S pripravništvom mladi pridobijo prvo zaposlitev, ki je časovno omejena na eno leto. Je eden 

izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). S tem ukrepom naj bi 

država povrnila sredstva delodajalcu za stroške pripravnika. Tako je država spodbudila 

delodajalce k zaposlovanju mladih, saj jih je vse več brezposelnih in brez izkušenj (Trbanc in 

Verša 2002, 357).Vendar obveznega pripravništva ni več, zato  tega načina vstopa na trg dela 

ne uporabljajo več delodajalci, razen v poklicih, kot so veterina, zdravstvo in šolstvo. Vendar 

po preteku dobe pripravništva delodajalcu posameznika ni potrebno nujno zaposliti. 

Delodajalec se sam odloči, ali ga zaposli (Trbanc 1992, 126-157). 

 

Dualni izobraževalni sistem je kombinacija teorije in prakse. V zato namenjenih prostorih se 

vajenci strokovno izobražujejo oziroma imajo prakso. Izobraževanje poteka tri leta. Med 

obrtnikom, vajencem in njegovimi zakonitimi zastopniki je potrebna sklenjena pogodba, ki je 

pogoj za začetek izobraževanja (Območna obrtno-podjetniška zbornica Pesnica 2015). 

 

3.2.3 Dejavniki prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev 

 

Vsako življenjsko obdobje posameznika je težko, vendar je eno izmed ključnih obdobij 

mladostnika takrat, ko konča šolanje in je njegova želja ali nuja najti svojo prvo zaposlitev. 

Leta 2010 so mladi v Sloveniji imeli  cilj, da do 24. leta pridobijo zaposlitev, z 22 leti pa se že 

lahko začnejo samostojno preživljati z zaslužkom od študentskega dela. Tako se že med 

šolanjem nekateri spoznajo s trgom dela in potem preskok ni tako hud (Lavrič idr. 2010, 71-

72). Gospodarska kriza je prinesla še več brezposelnih diplomantov in magistrov, za katere ni 

prostih delovnih mest. Zaradi tega, ker je konkurenca med mladimi huda in ne dobijo 

zaposlitve, se mladi odločajo za nadaljevanje izobraževanja z mislijo, da bodo tako lažje 

dobili zaposlitev, kar se le redkim obrestuje. Prehod mladih iz izobraževanja v zaposlitev je 

ključnega pomena za mlade, da spoznajo okolje in enakopravne člane družbe okoli sebe. Z 

zaposlitvijo mladi postanejo neodvisni od svojih staršev, lahko začnejo graditi na svoji 

prihodnosti, družini, karieri (Trbanc 2005 b, 161). Prehodi mladih iz izobraževanja na trg dela 

se lahko razlikujejo glede na hitrost in gladkost prehodov. Obstajajo institucionalni, 

individualni in strukturni dejavniki, ki so med sabo povezani (Trbanc 2007, 50).  
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Individualni dejavniki 

 

K individualnim dejavnikom spadajo osebnostne lastnosti mladih, ki se razlikujejo od 

posameznika do posameznika. Te lastnosti so lahko prednosti in pomanjkljivosti mladih na 

trgu dela. Nekatere lastnosti se lahko objektivno določijo, kot so znanje in izkušnje. K 

subjektivnim lastnostim pa spadajo tiste, ki si jih vsak posamezni delodajalec oblikuje o mladi 

delovni sili. O mladih osebah imajo delodajalci prepričanje, da niso navajeni delati, so 

neresni, nenatančni, nemarljivi in neodgovorni. Zaradi nekaj takšnih mladih obstajajo 

stereotipi za vse mlade in tako predstavljajo tveganje za delodajalca. Vendar po drugi strani 

pa imajo mladi sveže ideje, se hitreje učijo in so prilagodljivi. Ker je število delovnih mest 

omejeno, so tudi manj zahtevni in pripravljeni sprejeti kakšno začasno delovno mesto  

(Trbanc 2007, 57-58).  

 

Velika prednost mladih je tudi ta, da prihajajo s svežim znanjem iz izobraževanja, s čimer 

imajo veliko prednost pred starejšimi delavci, ki so se izobraževali pred veliko časa in je 

njihovo znanje že zastaralo. Zaradi tega morajo delodajalci starejše delavce vedno znova 

izobraževati in jih pošiljati na razna usposabljanja in hitre tečaje. Dandanes so mladi 

generacija tehnologije, zato so spretni v uporabi sodobne tehnologije  ter obvladajo tuje 

jezike. (Trbanc 2005 b, 166).  

 

Pomanjkljivost mlade delovne sile pa je izključno v pomanjkanju izkušenj, ki jih ne dobijo 

med izobraževanjem na prvi in drugi bolonjski stopnji. Skozi zapisane izkušnje v 

življenjepisu bi lahko delodajalci predvidevali, kakšna je oseba. To bi jim povedalo, ali ima že 

kakšne delovne navade (prav tam). Izkušnje naj bi bile drugi najpomembnejši pogoj za 

zaposlitev, takoj za izobrazbo (prav tam, 167).  

 

Mladi med izobraževanjem na prvi in drugi bolonjski stopnji pridobivajo izkušnje z delom 

preko študentskega servisa, vendar po navadi te izkušnje ne prihajajo z njihovega področja 

izobraževanja. Tako jim te izkušnje manjkajo, vendar se naučijo  odgovornosti in dela v 

kolektivu ter se spoznajo s tem, kako je hoditi v službo (Mladinski svet Slovenije 2010, 8-9). 

 

Strukturni dejavniki 

 

K strukturnim dejavnikom se štejejo ekonomski, demografski ter dejavniki delovanja trga 

dela. K demografskim dejavnikom štejemo velikosti generacije in koliko mladih prihaja na trg 

dela oziroma so na prehodu na trg dela. Število rojstev se manjša, tako da se v prihodnosti 

pričakuje, da bo tudi manj brezposelnih mladih izobraženih oseb. Vendar na to vpliva še vrsta 

drugih ekonomskih dejavnikov, kot je obseg povpraševanja in ponudba po delovni sili 

(Trbanc 2007, 51). 
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Ključni strukturni dejavniki, ki vplivajo na prehod mladih iz izobraževanja na trg dela, so 

naslednji: 

- Plače: mladi z višjo izobrazbo kot starejše osebe so kljub dobremu delu večji strošek 

delodajalcu, zato v tem primeru raje delodajalci zaposlijo starejšo osebo, ki dela enako 

učinkovito kot mlada. 

- Agregatno povpraševanje: povpraševanje po delovni sili je manjše in ima tako vpliv na 

mlade kot na starejše, vendar so mladi bolj občutljivi na brezposelnost, saj so šele na 

začetku poklicne poti.  

- Večji obseg delovne sile sproži potrebo po novih delovnih mestih (prav tam, 52-54).  

 

Institucionalni dejavniki 

 

K institucionalnim dejavnikom sodijo dejavniki, ki so povezani z organizacijsko shemo 

izobraževalnega sistema. Pomemben člen je tudi vzajemno delovanje med izobraževalnimi 

institucijami in delodajalci. Prehodi mladih iz izobraževanja na trg dela se lahko začnejo z 

vajeništvom, obvezno prakso, pripravništvom, štipendiranjem in z različnimi programi, ki 

pomagajo mladim pri iskanju prve zaposlitve (Trbanc 2007, 55). Čim bolj izobraževalne 

institucije sodelujejo s trgom dela, tem manjša je brezposelnost mladih. Ključni faktor za 

povezavo med tema dvema sistemoma pa je država, ki razpisuje razne ukrepe za aktivno 

politiko zaposlovanja (prav tam, 55-56). 

  

Ker je v 90-ih letih bilo vse več brezposelnih oseb, je tudi Slovenija uvedla novo zakonodajo 

na področju izobraževanja mladih. Osemletka ni bila več osemletka, ampak devetletka. Otroci 

so začeli hoditi v prvi razred že s šestimi leti. V srednjih šolah in kasneje na fakultetah je bilo 

uvedenih veliko raznovrstnih izobraževalnih programov, ki so nudili delno poklicno 

izobraževanje pri delodajalcu (Svetlik in Lorenčič 2002, 268). 

 

3.2.4 Vključitev mladih v ukrepe na trgu dela ter njihove prednosti in slabosti na trgu dela 

 

Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) vključuje ukrepe in programe za 

povečanje zaposljivosti in zmanjšanje brezposelnosti, predvsem mladih. Načrt APZ je 

pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V prvotnem 

načrtu za izvajanje ukrepov APZ je vlada namenila 47,2 milijonov evrov. Spremenjen predlog 

načrta APZ je podal minister, pristojen za delo, in nato je vlada na seji v juniju 2015 potrdila 

spremenjen načrt in potrdila še dodatnih 17,8  milijonov evrov. Z letom 2015 se je povečalo 

število vključenih oseb za 5.530,  tako da bo vseh oseb 21.000, zaradi česar so morali 

povečati obseg sredstev. Za leto 2015 so namenili 65 milijonov evrov sredstev (M.F.K. 2015). 

Obstaja katalog APZ, ki je sestavljen iz osmih poglavij. Ukrepi APZ so opisani v poglavjih od 

1-5, kjer so še zavedene ciljne skupine ukrepov, načini vključevanja, višina stroškov in 

prejemkov. V šestem poglavju so opisani vsi programi, ki sestavljajo vseh 5 ukrepov, v 
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sedmem poglavju pa je mogoče zaslediti še vse ostale programe, ki so prisotni na trgu dela. V 

osmem poglavju pa je zajeto le še spremljanje financiranja sklenjenih pogodb.  

 

Aktivna politika zaposlovanja  

 

Letonja Krajnc (2015) navaja, da je aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) 

skupek ukrepov in programov na trgu delovne sile. Ti ukrepi so namenjeni za večjo 

zaposljivost oziroma zmanjšanje brezposelnosti, predvsem mladih, da se jih pripravi in jim 

pomaga priti do zaposlitve. S tem bi si tudi delodajalci povečali svojo konkurenčnost. 

Delodajalce, ki bodo vključeni v programe, se  bo povabilo z javnim povabilom za zbiranje 

ponudbe. Namen APZ je, da se na trgu uskladita ponudba in povpraševanje po delovni sili. 

Zakonsko določeno imajo prijavljeni brezposelni, ki še niso bili nikoli vključeni v kakšen 

program, prednost pri vključitvi v programe APZ.  

 

Načrt APZ za leto 2015 zajema pet ukrepov, in sicer: 

1. Usposabljanja in izobraževanja, ki bodo na voljo za brezposelne in zaposlene. 

Izobraževanja bodo tako formalna kot neformalna. V okviru tega ukrepa bo na voljo nekaj 

programov. Prvi bo ta, da bo delovni preizkus za osebe, mlajše od 30 let, ki so 

brezposelne. Drugi program bo zajemal izobraževanje brezposelnih oseb in tistih, ki si 

iščejo službo, saj je njihova ogrožena. Vsi morajo imeti stalno prebivališče na območju 

Pokolpja. Tretji program bo zajemal usposabljanja brezposelnih oseb, s pridobivanjem 

formalne izobrazbe, udeležbo pri programih za pridobivanje veščin in izvedbo aktivnosti 

za poklicne kvalifikacije. Obstaja pa tudi program neformalnega izobraževanja, v katerem 

se mladim pomaga, da nadaljujejo izobraževanje ali pa se jim pomaga na poti do službe. 

Obstaja tudi program mentorstva, v katerem so starejši mentorji mladim in jih seznanijo z 

delom in jim ga na koncu tudi v celoti predajo, preden gredo sami v pokoj.  

2. Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta: v letu 2015 za ta ukrep 

niso bila razpoložljiva nobena sredstva. 

3. Spodbude za zaposlovanje: Planirana sredstva v okviru tega ukrepa so bila za območje 

Zasavja, Maribora, Pokolpja in Pomursko regijo. Pri tem ukrepu gre za to, da delodajalci 

dobijo plačane prispevke vrnjene - subvencionirane zaposlitve.  

4. Kreiranje delovnih mest: je najpomembnejši ukrep APZ. Usmerjeno bo predvsem za tiste 

osebe, ki so že dolgo časa  brezposelne in jim bodo ponujena javna dela. V okvir javnih 

del bodo spadala tudi dela z nazivom »Pomoč v primeru elementarnih nesreč«, kjer bodo 

brezposelni odpravljali posledice poplav in žleda iz leta 2014. Kreiranje delovnih mest bo 

pospešeno tudi za starejše brezposelne osebe, ki nimajo ustreznega znanja in se težko 

prilagodijo hitremu načinu dela.  

5. Samozaposlitev: spodbujanje samozaposlitve bo usmerjeno v brezposelne osebe, ki imajo 

podjetniško idejo in si želijo biti sam svoj šef. Programi bodo organizirani tako, da bodo z 

usmerjenimi samozaposlitvenimi osebami imeli razgovore s svetovalci. Na voljo bodo 
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tudi delavnice za začetek samostojnega podjetja. Na voljo je tudi program »Podjetno v 

svet podjetništva«, v katerem so brezposelne osebe tudi zaposlene in se naučijo vse o 

podjetništvu, nato pa se osamosvojijo. V okviru tega programa bodo na voljo razne 

subvencije za samozaposlitev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 2015). 

 

Programi bodo od začetka do konca pod nadzorom. Ob končanju programa bo potekalo 

vrednotenje in spremljanje prehodov na trg dela v času programov in eno leto po končanju 

programov. Zavod za zaposlovanje ima pod drobnogledom potek zaposlitev, ki niso bile v 

programu subvencionirane zaposlitve. Prav tako zavod izdaja poročila o izvedbi ukrepov in 

porabi sredstev (prav tam). 
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4 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

 

4.1 Rezultati analize spletnih anket 

 

Prvi, empirični del magistrske naloge, je zajemal analizo spletne ankete, katero smo 

posredovali v izpolnjevanje preko družbenega omrežja Facebook in preko razpoložljivih 

elektronskih naslovov. Pomagali smo si s spletno stranjo za izvedbo spletnih anket 1KA 

(www.1ka.si). Naš cilj je bil pridobiti 100 rešenih spletnih anket, dobili pa smo jih 101. Naši 

anketiranci so prihajali iz vseh slovenskih regij in bili stari od 18 do 29 let ter so obiskovali 

prvo ali drugo bolonjsko stopnjo izobraževanja.. 

 

V Prilogi 2 si lahko ogledamo spletno anketo, ki je bil sestavljena iz treh sklopov. V prvem 

sklopu je bilo 7 socio-demografskih vprašanj, kot so spol, starost, regija prebivališča, stopnja 

izobraževanja, način študija, področje študija in zaposlitveni status. V drugem sklopu je bilo   

10 vprašanj, od katerih je bilo eno v obliki lestvice Likertovega tipa za določitev stopnje 

strinjanja z določeno trditvijo v smislu: »popolnoma se strinjam«, »strinjam se«, »sem 

neodločen«, »ne strinjam se« in »sploh se ne strinjam«. Ostala vprašanja so bila oblikovana 

tako, da so anketiranci izbirali med enim ali več odgovorov izmed vnaprej ponujenih 

možnosti. V tretjem sklopu so bila tri vprašanja, eno izmed teh je bilo tudi v obliki lestvice 

Likertovega tipa. Naša raziskava se je nanašala samo na študente prve in druge bolonjske 

stopnje izobraževanja v Sloveniji, kar predstavlja eno od omejitev naše raziskave. Dodatno 

omejitev je predstavljala reprezentativnost vzorca, ki ne omogoča posploševanja rezultatov na 

celotno Slovenijo. Nadaljnja omejitev pa je ta, da veliko anketirancev ni izpolnilo spletne 

ankete do konca in so pustili nepopolno izpolnjeno spletno anketo. Ko smo dosegli 

zastavljeno kvoto odgovorov, smo začeli z obdelavo  podatkov. Preko spletne ankete 1KA 

smo uvozili podatke v Excel in jih nato prenesli v program SPSS, s čimer smo prišli do 

izračunov povprečij, frekvenc, standardnih odklonov in standardne napake aritmetične 

sredine. Z anketo smo prišli do primarnih podatkov, s katerimi smo proučili, kako poteka 

prehod mladih s prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg dela.  

 

V nadaljevanju bodo najprej grafično prikazane značilnosti vzorca, nato pa bo sledila 

statistična preverba reprezentativnosti vzorca s Hi-kvadrat testi. S tem smo preverili 

reprezentativnost našega vzorca za celotno Slovenijo. Porazdelitve odgovor v % smo za ostala 

vprašanja in trditve prikazali s stolpčnimi in drugimi ustreznimi diagrami. Za konec pa smo za 

trditve, kjer imamo lestvico Likertovega tipa, izvedli t-teste. 

 

4.1.1 Grafični prikaz značilnosti vzorca ter njegova reprezentativnost 

 

Spletno anketo je rešilo 101 študentov, ki obiskujejo prvo ali drugo bolonjsko stopnjo 

izobraževanja. Anketirance smo spraševali po spolu, starosti, regiji prebivališča, 

zaposlitvenem statusu, področju študija, načinu študija in stopnji izobrazbe. Največ se je 
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odzvalo na spletno anketo žensk, in sicer 68 oz. 67,33 %, moških pa je bilo 33 oz. 32,67 % 

(slika 5 in preglednica 15).  

 

V celotni populaciji pa je bilo 1.024.523 oz. 50,44 % žensk in 1.022.554 oz. 49,56 % moških. 

 

 

Slika 5: Spol anketirancev in celotne Slovenije (v %) 

 

Preglednica 15: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po spolu ter χ2 test 

  y -spol 

x - skupina Moški Ženski Skupaj 

vzorec (101 študentov) 32,67% 67,33% 100% 

  33 68 101 

Populacija (cela 

Slovenija) 49,56% 50,44% 100,00% 

  1.022.554 1.040.523 2.063.077 

χ2 test 11,53 

Točna stopnja značilnosti 

sig. 0,0007 

Vir: SURS 2015. 

 

Najprej smo preverili reprezentativnost vzorca po spolu. Preverili smo ga s pomočjo χ2 testa 

(χ2=11,53, sig=0,0007). Naša ničelna hipoteza Ho je bila, da sta vzorec in populacija 

neodvisna. Vrednost χ2 testa znaša 11,53, točna stopnja značilnosti sig. pa znaša 0,0007. V 

tem primeru ob upoštevanju 5 % tveganja lahko Ho zavrnemo in sprejmemo alternativno 

domnevo, ki pravi, da sta spremenljivki povezani (preglednica 15). Vzorec po spolu torej v 

najstrožjem statističnem smislu ni reprezentativen.  

 

32,67% 

49,56% 

67,33% 50,44% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

vzorec (101 študentov) Populacija (cela Slovenija) 

Spol anketirancev in celotne 

Slovenije 

Ženski 

Moški 



46 

 

Slika 6: Starost anketirancev in celotne Slovenije (v %) 

 

Preglednica 16: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po starosti ter χ2 test 

  y -starost 

x - skupina 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Skupaj 

vzorec (101 

študentov) 0,99% 2,97% 4,95% 5,94% 8,91% 6,93% 

16,83

% 

27,72

% 

11,88

% 7% 4% 2% 100% 

  1 3 5 6 9 7 17 28 12 7 4 2 101 

Populacija (cela 

Slovenija) 6,72% 7,07% 7,29% 7,40% 7,50% 8,07% 8,34% 8,78% 9,56% 9,75% 9,57% 9,93% 100% 

  18756 19.719 20.348 20.651 20.914 22.524 23.281 24.503 26.667 27.211 26.698 27.711 278.983 

χ2 test 69,8806 

Točna stopnja 

značilnosti sig. 0,0000 

Vir: SURS 2015. 
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Eden izmed pogojev za sodelovanje v raziskavi je bila starost anketirancev od 18 do 29 let. 

Največ anketirancev je bilo starih 25 let, in sicer jih je bilo 28 oz. 27,7 %. Za njimi so sledili 

stari 24 in 26 let. Le eden oz. 1 % izmed anketiranih je bil star 18 let. Na podlagi pridobljenih 

podatkov smo preverili reprezentativnost vzorca po starosti. Preverili smo ga s pomočjo χ2 

testa (χ2=69,8806, sig=0,0000). Naša ničelna hipoteza Ho je bila, da sta vzorec in populacija 

neodvisna. Vrednost χ2 testa znaša 69,8806, točna stopnja značilnosti sig. pa znaša 0,0000. V 

tem primeru ob upoštevanju 5 % tveganja lahko Ho zavrnemo in sprejmemo alternativno 

domnevo, ki pravi, da sta spremenljivki povezani. Vzorec po starosti torej v najstrožjem 

statističnem smislu ni reprezentativen (preglednica 16). 

 

Preglednica 18: Starost anketirancev po spolu   

Spol Povprečje  N 

Moški 23,76 33 

Ženski 24,34 68 

Skupaj 24,15 101 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov iz spletne ankete 

 

Preglednica 18 nam prikazuje, da so bile ženske (24,34 let) v povprečju za odtenek starejše od 

moških (23,76 let). Povprečna starost ne glede na spol vseh anketiranih je bila 24,15. 

 

 

Slika 7: Regija prebivališča anketirancev in celotne Slovenije (v %) 
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Preglednica 17: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po regiji prebivališča ter χ2 

test 

  y -regija 

x - skupina Pomurska 

 

Podravsk

a  Koroška 

 

Savinjska  Zasavska  Posavska 

 

Jugovzho

dna 

Slovenija 

 

Osrednje

slovenska 

 

Gorenjsk

a 

 

Primorsk

o-

notranjsk

a  Goriška 

 Obalno-

kraška  Skupaj 

vzorec (101 

študentov) 1,98% 14,85% 0,99% 57,43% 7,92% 3,96% 2,97% 3,96% 1,98% 0,99% 0,99% 1,98% 100% 

  2 15 1 58 8 4 3 4 2 1 1 2 101 

Populacija 

(cela 

Slovenija) 5,66% 15,68% 3,46% 12,31% 2,80% 3,67% 6,90% 25,91% 9,88% 2,55% 5,73% 5,47% 100% 

  116.670 323.356 71.303 253.975 57.711 75.619 142.373 534.518 203.850 52.538 118.188 112.773 

2.062.8

74 

χ2 test 215,2504 

Točna stopnja 

značilnosti 
sig. 0,0000 

Vir: SURS 2015. 

 

Poleg spola in starosti nas je pri anketirancih zanimala regija njihovega prebivališča. Največ 

anketirancev je imelo stalno prebivališče v Savinjski regiji, in sicer 58 oziroma 57,4 %. Le po 

1 anketiranec (1 %) pa je imel stalno bivališče v Koroški, Primorsko notranjski in Goriški 

regiji (slika 7 in preglednica 17). Nato smo še preverili reprezentativnost vzorca po regiji 

prebivališča. Preverili smo ga s pomočjo χ2 testa (χ2=215,2504, sig=0,0000). Naša ničelna 

hipoteza Ho je bila, da sta vzorec in populacija neodvisna. Vrednost χ2 testa znaša 215,2504, 

točna stopnja značilnosti sig. pa znaša 0,0000. V tem primeru ob upoštevanju 5 % tveganja 

lahko Ho zavrnemo in sprejmemo alternativno domnevo, ki pravi, da sta spremenljivki 

povezani. Vzorec po regiji prebivališča  v najstrožjem statističnem smislu ni reprezentativen 

(preglednica 17). 
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Slika 8: Stopnja  bolonjskega izobraževanja anketirancev in celotne Slovenije (v %) 

 

Slika 8 in preglednica 18 prikazujeta, da je izmed anketiranih bilo 56 oz. 55,45 %  takšnih, ki 

obiskujejo 2. bolonjsko stopnjo izobraževanja, 45 oz. 44,55 % pa 1. stopnjo. V primerjavi s 

celotno Slovenijo ni vidnih večjih odstopanj. 2. stopnjo jih obiskuje 50,44 %, 1. pa 49,56 %. 

 

Preglednica 18: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po stopnji izobrazbe ter χ2 test 

  y -stopnja izobrazbe 

x - skupina 1. stopnja 2. stopnja Skupaj 

vzorec (anketa) 44,55% 55,45% 100% 

  45 56 101 

Populacija (cela Slovenija) 49,56% 50,44% 100,00% 

  1.022.554 1.040.523 2.063.077 

χ2 test 1,0614 

Točna stopnja značilnosti 

sig. 0,3029 

Vir: SURS 2015. 

 

Kot zadnje pa smo še preverili reprezentativnost vzorca po stopnji izobrazbe. Preverili smo ga 

s pomočjo χ2 testa (χ2=1,0614, sig=0,3029). Naša ničelna hipoteza Ho je bila, da sta vzorec in 

populacija neodvisna. Vrednost χ2 testa znaša 1,0614, točna stopnja značilnosti sig. pa znaša 

0,3029. V tem primeru ob upoštevanju 5 % tveganja ne moremo zavrniti Ho, ampak 

sprejmemo alternativno domnevo, ki pravi, da spremenljivki nista povezani. Naš vzorec po 

spremenljivki stopnja izobrazbe je strogo statistično gledano povsem reprezentativen 

(preglednica 18). 
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Slika 9: Področje študija anketirancev  

 

Kot prikazuje slika 9, so anketiranci bili iz vseh razpoložljivih področij študija. Več kot 

polovica, in sicer 58 od 101 jih je bilo iz družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. 

Ostalih 43 pa se je enakomerno porazdelilo med izobraževalne vede in izobraževanje 

učiteljev, umetnost in humanistiko, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 

naravoslovje, matematiko in računalništvo, tehniko, proizvodne in predelovalne tehnologije in 

gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, zdravstvo in socialo   

ter storitve (osebne, transportne, varstvo okolja, varovanje). 
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Slika 10: Zaposlitveni status anketirancev  

 

Izmed vseh anketiranih ni bilo nobenega, ki bi bil samozaposlen. Kar 47 pa je bilo takih, ki so 

v času anketiranja delali preko študentskega servisa. 17 jih je bilo brezposelnih, 16 zaposlenih 

za nedoločen čas in 14 za določen čas ter 6 jih je že bilo zaposlenih, a so trenutno bili 

brezposelni. Le eden pa je delal honorarno (slika 10).  

 

4.1.2 Diagrami s porazdelitvami odgovorov na anketna vprašanja, vezana na vsebinski del 

raziskave (v %)  

 

Slika 11: Razlogi za nadaljevanje izobraževanja anketirancev ( v %) 
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Anketiranci so imeli na voljo 7 razlogov, od katerih so lahko izbrali le enega, zaradi česa so se 

odločili za izobraževanje na prvi ali drugi bolonjski stopnji izobraževanja. Večja odstopanja 

so vidna pri dveh, in sicer pri želji po novih znanjih, kar je odgovorilo kar 31,68 %,  in zaradi 

nezmožnosti pridobitve zaposlitve po zaključenem izobraževanju na predhodni ravni, ki jih je 

bilo 32,67 %. Noben anketiranec pa ni imel razloga za nadaljevanje izobraževanja zaradi želje 

po prekvalifikacijah (slika 11). 

 

 

Slika 12: Koriščenje študentskih ugodnosti anketirancev (v %) 

 

Razne študentske ugodnosti, kot so boni za hrano, subvencije za prevoz in delo preko 

študentskega servisa, je že do izvajanja spletne ankete uporabljalo 88,12 % vseh anketirancev, 

le 11,8 % pa je bilo takšnih, ki niso tega nikoli uporabljali (slika 12).  
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V stolpčnem grafikonu na sliki 13 lahko vidimo, da ni večjih odstopanj pri študentih, ki naj bi 

zaradi študentskih ugodnosti nadaljevali študij, in med tistimi, ki ne nadaljujejo študija.  

Študentske ugodnosti so imele vpliv pri 51,49 % anketiranih, pri 48,51 % pa niso imele 

vpliva. 

 

 

Slika 14: Iskanje in opravljanje zaposlitve med študijem anketirancev ( v %) 

 

Nekaj študentov je še vedno takšnih, ki se v času svojega izobraževanja ukvarjajo samo s 

študijem in jih še ne zanima, da bi lahko kakšno izkušnjo pridobili vmes ali pa celo zaslužili 

nekaj svojega denarja, in bi tako vsaj malo razbremenili svoje starše. Vendar takšnim 

študentom po navadi brez problema plačujejo vse starši, zato tudi mladi nimajo interesa iti 

delat, niti tega ne zahtevajo od njih njihovi starši. Takšnih, ki se še nikoli v času študija niso 

srečali z iskanjem in opravljanjem zaposlitve,  je bilo 23,76 % anketirancev, drugih, ki pa so 

se že srečali s tem, pa je bilo 76,24 % (slika 14). 
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Slika 15: Začetek iskanja prve zaposlitve anketirancev (v %) 

 

Na sliki 14 smo lahko videli, koliko ljudi se je že srečalo  vsaj z iskanjem, če že ne  

opravljanjem zaposlitve med študijem. Od teh ljudi, ki jih je bilo 77, smo  želeli še vedeti, 

kdaj so začeli z iskanjem zaposlitve. Od teh je kar 44,16 % anketirancev  začelo iskanje na 

začetku študija, 41,56 % pa nekje med študijem. 14,29 % anketirancev pa je začelo z 

iskanjem, ko so zaključili s prvo ali drugo bolonjsko stopnjo izobraževanja (slika 15). 
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Slika 16: Poznavanje programov anketirancev za lažjo zaposljivost (v %) 

 

Tiste, ki so se že srečali z iskanjem zaposlitve, smo povprašali, ali  poznajo kakšne programe, 

ki jih nudi država in so namenjeni temu, da mladim omogočijo lažjo zaposljivost. Na 

vprašanje so lahko odgovorili z več odgovori. Kar 42,11 % vprašanih je na eno izmed 

vprašanj odgovorilo, da so se spoznali že s štipendijami, kar je presenetljiv rezultat, da še 

toliko podjetij, daje kadrovske štipendije. Pričakovali smo namreč, da bi še vedno najbolj 

prevladovale običajne zaposlitve, ki pa so bile na drugem mestu z 32,89 % anketirancev. Prav 

tako se je kar 22,37 % anketirancev  spoznalo s subvencijami za nove zaposlitve, ki so v tem 

času zelo dobre za delodajalce in posledično za delojemalce. Enak odstotek anketirancev je na 

vprašanje odgovorilo, da so se spoznali z univerzitetnimi inkubatorji in delovnimi preizkusi za 

mlade, katerih je bilo 2,63 % anketirancev (slika 16). 
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Slika 17: Način iskanja zaposlitve anketirancev (v %) 

 

Anketiranci so na vprašanje Na kakšen način ste se lotili oziroma pristopate k iskanju 

zaposlitve odgovorili v vidnih odstopanjih pri odgovoru delo preko študentskega servisa, ki  

ga opravlja 45,07 % anketirancev, in pa 36,62 % anketirancev, ki  pošilja svoje ponudbe za 

delo. Nič anketirancev še ni imelo te sreče, da bi jim uspelo priti do zaposlitve s pomočjo 

obveščanja fakultete o razpisanih delovnih mestih (slika 17).  
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Slika 18: Trenutna zaposlenost anketirancev (v %) 

 

Od 77 anketirancev, ki so se že srečali s kakršnokoli zaposlitvijo ali samo z iskanjem le-te, je 

bilo v času izvedbe ankete 42,25 % zaposlenih in 57,75 % nezaposlenih (slika 18). 

 

 

Slika 19: Sektor zaposlitve anketirancev ( v %) 

 

Na sliki 18 smo lahko videli, da je 42,25 % anketirancev bilo v času izvajanja ankete 

zaposlenih. Naslednje vprašanje v anketi je bilo, v katerem sektorju pa so  ti zaposleni. V 

privatnem sektorju je bilo zaposlenih kar 76,67 %, preostalih 23,33 % pa v javnem sektorju. 

Nič od anketirancev pa ni bilo takrat samozaposlenih (slika 19). 
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Slika 20: Zaposlenost anketirancev na delovnem mestu, ki ustreza pridobljeni izobrazbi 

( v %) 

 

Od vseh, ki so bili v času anketiranja zaposleni, jih je več kot polovica bila zaposlenih na 

delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi pridobljeni izobrazbi. Teh je bilo kar 60 %, takšnih, ki pa 

niso na takšnih delovnih mestih, pa je bilo 40 % (slika 20). 

 

 

Slika 21: Razlog nepridobitve zaposlitve anketirancev (v %) 

 

60,00% 

40,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Zaposlenost anketirancev na delovnem 

mestu, ki ustreza pridobljeni izobrazbi  

Da 

Ne 

37,50% 

50,00% 

4,17% 

12,50% 

4,17% 4,17% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Razlog nepridobitve zaposlitve 

anketirancev 

Zasičenost trga dela 

Nimam delovnih izkušenj 

Iščem samo delo iz svojega 

področja izobrazbe 

Nimam ustrezne izobrazbe 

Trema na razgovoru  

Ponujajo mi prenizko plačo 

glede na mojo izobrazbo 



59 

Na sliki 14 lahko vidimo, da se kar 23,76 % anketirancev še ni srečajo z iskanjem in 

opravljanjem zaposlitve. Vendar so ti anketiranci še imeli vprašanje, kaj mislijo, da je razlog, 

da še niso uspeli pridobiti zaposlitve. Anketiranci so imeli na voljo več odgovorov. Točno  

polovica anketirancev je odgovorila, da nimajo delovnih izkušenj. Večja odstopanja so bila še 

pri razlogu zasičenost trga dela,  kateremu so anketiranci namenili kar 37,50 %. K razlogom, 

da iščejo delo samo s svojega področja izobrazbe, trema na razgovoru in zaradi prenizke plače 

glede na njihovo izobrazbo, so  anketiranci odgovorili s 4,17 % (slika 21). 

 

 

Slika 22: Učinkovitost državnih ukrepov pri zaposlovanju mladih (v %) 

 

V spletni anketi je bilo eno izmed vprašanj tudi to: Ali menite, da država dovolj naredi, da 

mladi pridobijo službo? Anketiranci so odgovorili s kar 95,70 % večino, da se s tem ne 

strinjajo. Nasprotnega mnenja pa je bilo le 4,30 % anketirancev (slika 22). 
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Slika 23: Razlogi za nadaljevanje izobraževanje anketirancev na prvi ali drugi bolonjski 

stopnji (v %) 

 

V tretjem sklopu spletne ankete so anketiranci imeli dve `vprašanji`, ki sta bili v obliki 

petstopenjske lestvice Likertovega tipa v smislu popolnoma se strinjam«, »strinjam se«, »sem 

neodločen«, »ne strinjam se« in »sploh se ne strinjam«. Pri prvem vprašanju sta bili dve 

trditvi. Na obe trditvi je odgovarjalo 93 študentov od 101. Prva trditev je vprašane spraševala, 

če je pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi bolonjski stopnji izobraževanja 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem srednješolskem izobraževanju. Popolnoma se 

je s trditvijo strinjalo kar 46 % anketirancev, 3% pa se popolnoma ni strinjalo s tem. 11 % 

študentov je bilo neodločenih glede strinjanja s trditvijo. V tem sklopu je bila še ena trditev, in 

sicer, da je pomemben razlog za nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji izobraževanja 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju na prvi bolonjski stopnji. Kar 40 

% anketirancev se je s tem popolnoma strinjalo, le 2 % pa se nista strinjala (slika 23). 
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Slika 24: Strinjanja anketirancev s trditvami (v %) 

 

V tretjem sklopu spletne ankete je bilo še eno `vprašanje`, kjer je bilo podanih 6 trditev, na 

katere je odgovarjalo 93 od 101 študentov. Na prvo trditev, da je program, ki ga izvajajo 

fakultete, usklajen s potrebami delodajalcev, ki so jih spoznali do tedaj, se je popolnoma 

strinjalo le 4 % anketirancev. Bilo pa je več nestrinjanj s trditvijo, in sicer jih je bilo kar 57 %, 

ki se jih ni strinjalo. 16% pa je bilo takih, ki se niso niti strinjali niti ne strinjali.  

Druga trditev je bila ta, da se je zaradi programov, ki jih ponuja država za lažjo vključitev 

mladih na trg dela,  lažje zaposliti. Enak odstotek kot v prejšnji trditvi se tudi tukaj ni strinjalo 

s trditvijo, in sicer jih je bilo kar 57 %. S trditvijo se niti eden ni popolnoma strinjal, 

neodločenih pa je bilo kar 23 študentov oz. ena četrtina vseh anketiranih.  

Tretja trditev je bila, da je teoretično znanje, ki so ga študentje pridobili na fakulteti,  

uporabno na njihovih delovnih mestih. S trditvijo se je strinjalo kar 37 % študentov. 

Četrta trditev je bila ta, da so najbolj pomemben dejavnik pri zaposlitvi in ki mu dajejo 

delodajalci največji pomen, delovne izkušnje, s čimer se je strinjalo več kot polovica oz. 63 % 

anketiranih,  1% pa je bilo mnenja, da se ne strinjajo. 
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Peta trditev je bila ta, da je najbolj pomemben dejavnik pri zaposlitvi in ki mu dajejo 

delodajalci največji pomen, izobrazba, za kar so imeli študentje pomisleke in se niso mogli 

odločiti. Teh je bilo 33 %.  

Zadnja trditev je bila ta, da je delo med študijem preko študentskega servisa marsikomu nato 

pomagalo pri zaposlitvi. Popolnoma se je strinjalo 37 %, ni pa se  strinjalo 3 % anketiranih 

(slika 24). 

 

4.1.3 Enostavni t-test za trditve z lestvico Likertovega tipa  

 

I. sklop trditev, ki se nanašajo na hipotezo 1 

 

V spletni anketi smo v prvem sklopu trditev imeli dve trditvi, kjer so anketiranci svoje 

strinjanje z njima pokazali v obliki lestvice Likertovega tipa. Naša hipoteza 1 je bila ta: 

Pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju. Z dvema trditvama v obliki 

lestvice Likertovega tipa bomo ovrgli ali pa potrdili hipotezo. Izvedli smo enostavni t-test. Na 

podlagi trditve smo si postavili statistični hipotezi: Ničelna domneva H0 je bila, da je 

povprečje enako 3, kar pomeni, da se anketiranci niso niti strinjali niti ne strinjali. 

Alternativna hipoteza H1 je bila, da je povprečje večje od 3, torej, da je po mnenju 

anketirancev pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji 

izobraževanja prav nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju. 

  

Iz preglednice 18 lahko razberemo opisne statistike, kjer vidimo, da je na vse trditve 

odgovarjalo 93 anketirancev. Povprečno strinjanje s trditvijo Pomemben razlog za 

nadaljevanje študija na prvi bolonjski stopnji izobraževanja je nezmožnost pridobitve službe 

po zaključenem srednješolskem izobraževanju je enako 2 (s=1,180). Druga trditev je bila 

Pomemben razlog za nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju na prvi bolonjski stopnji je 

povprečno strinjanje anketirancev s to trditvijo enako 2,08 (s=1,135). Povprečna strinjanja z 

obema trditvama sta pod 3, kar pomeni, da se anketiranci ne strinjajo s trditvama in lahko 

ovržemo hipotezo 1. 
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Preglednica 18: Podatki enostavnega t-testa ( trditve za hipotezo 1) 

  

N Povprečje Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Pomemben razlog za 

nadaljevanje študija na prvi 

bolonjski stopnji 

izobraževanja je nezmožnost 

pridobitve službe po 

zaključenem srednješolskem 

izobraževanju. 

93 2,00 1,180 ,122 

Pomemben razlog za 

nadaljevanje študija na drugi 

bolonjski stopnji 

izobraževanja je nezmožnost 

pridobitve službe po 

zaključenem izobraževanju na 

prvi bolonjski stopnji. 

93 2,08 1,135 ,118 

 

Iz preglednice 19 lahko razberemo rezultate enostranskega t-testa. Alternativno domnevo smo 

zapisali enostransko, zato moramo tudi sig (dvostranski) oziroma stopnjo značilnosti deliti pri 

vseh trditvah z 2. Iz preglednice lahko za prvo trditev odčitamo vrednost t, ki je -8,176, in 

točno stopnjo značilnosti (dvostransko), ki je 0,0000. Vrednost je manjša od 0,05, zaradi česar 

lahko rečemo, da ničelno domnevo zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti in potrdimo, da je 

pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji izobraževanja prav 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju. Pri drugi trditvi je t -7,859 in 

stopnja značilnosti je 0,000, za kar lahko rečemo, da je vrednost manjša od 0,05 in da lahko 

zavrnemo ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti. 

 

Preglednica 19: Enostavni t-test (ničelna vrednost=3), trditve za hipotezo 1 

 

95 % interval zaupanja 

  

t 

Stopinje 

prostosti-

df 

Točna stopnja 

značilnosti Sig-

(dvostranski) 

Srednja 

razlika Spodnja Zgornja 

Pomemben razlog za 

nadaljevanje študija na 

prvi bolonjski stopnji 

izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve 

službe po zaključenem 

srednješolskem 

izobraževanju 

 

-8,176 92 ,000 -1,000 -1,24 -,76 
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95 % interval zaupanja 

  

t 

Stopinje 

prostosti-

df 

Točna stopnja 

značilnosti Sig-

(dvostranski) 

Srednja 

razlika Spodnja Zgornja 

Pomemben razlog za 

nadaljevanje študija na 

drugi bolonjski stopnji 

izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve 

službe po zaključenem 

izobraževanju na prvi 

bolonjski stopnji 

-7,859 92 ,000 -,925 -1,16 -,69 

 

II. sklop trditev, ki se nanašajo na hipotezo 2 

 

Naša hipoteza 2 je bila, da izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. S šestimi 

trditvami v obliki lestvice Likertovega tipa bomo ovrgli ali pa potrdili hipotezo. Izvedli smo t-

test. Na podlagi trditve smo si postavili statistični hipotezi: Ničelna domneva H0 je bila, da je 

povprečje enako 3, kar pomeni, da se anketiranci niso niti strinjali niti ne strinjali. 

Alternativna hipoteza H1 je bila, da je povprečje večje od 3, torej, da izobraževalni in 

zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. 

 

Preglednica 20: Podatki enostavnega t-testa (trditve za hipotezo 2) 

  
N Povprečje Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Program, ki ga izvajajo 

fakultete, je usklajen s 

potrebami delodajalcev. 

93 3,71 ,962 ,100 

Zaradi programov, ki jih 

ponuja država za lažjo 

vključitev mladih na trg dela, 

se je lažje zaposliti. 

93 3,65 ,775 ,080 

Teoretično znanje, ki sem ga 

pridobil(a) na fakulteti,  je 

uporabno na mojem delovnem 

mestu. 

93 2,83 1,049 ,109 

Najbolj pomemben dejavnik 

pri zaposlitvi in ki mu dajejo 

delodajalci največji pomen, so 

delovne izkušnje. 

93 1,46 ,731 ,076 

Najbolj pomemben dejavnik 

pri zaposlitvi in ki mu dajejo 

delodajalci največji pomen, je 

izobrazba. 

93 3,00 ,921 ,095 
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N Povprečje Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Delo med študijem preko 

študentskega servisa mi je 

pomagalo pri zaposlitvi. 

93 2,18 1,170 ,121 

 

Iz preglednice 20 lahko razberemo opisne statistike, kjer vidimo, da je na vse trditve 

odgovarjalo 93 anketirancev. Povprečno strinjanje s trditvijo Program, ki ga izvajajo 

fakultete, je usklajen s potrebami delodajalcev, je enako 3,71 (s=0,962). Druga trditev je bila 

Zaradi programov, ki jih ponuja država za lažjo vključitev mladih na trg dela, se je lažje 

zaposliti,  Povprečno strinjanje anketirancev s to trditvijo je enako 3,65 (s=0,775). Pri tretji 

trditvi Teoretično znanje, ki sem ga pridobil(a) na fakulteti, je uporabno na mojem delovnem 

mestu je bilo povprečje strinjanja enako 2,83 (s=1,049). Najbolj pomemben dejavnik pri 

zaposlitvi in ki mu dajejo delodajalci največji pomen, so delovne izkušnje je bila četrta trditev,  

s katero je bilo povprečno strinjanje  1,46 (s=0,731). Povprečno strinjanje anketirancev s peto 

trditvijo, da je najbolj pomemben dejavnik pri zaposlitvi in ki mu dajejo delodajalci največji 

pomen,  izobrazba, je enako 3 (s=0,921). Z zadnjo trditvijo Delo med študijem preko 

študentskega servisa mi je pomagalo pri zaposlitvi je bilo strinjanje v povprečju 2,18 

(s=1,170). Povprečna stopnja strinjanja je pri dveh trditvah nad 3, pri treh pod 3 in pri eni 

točno 3, zaradi česar ne moremo potrditi niti ovreči druge hipoteze.  

 

Iz preglednice 21 lahko razberemo rezultate t-testa. Alternativno domnevo smo zapisali 

enostransko, zato moramo tudi sig (dvostranski) oziroma stopnjo značilnosti deliti pri vseh 

trditvah z 2. Iz preglednice lahko za prvo trditev odčitamo vrednost t, ki je 7,113, in točno 

stopnjo značilnosti (dvostransko), ki je 0,000. Vrednost je manjša od 0,05, zaradi česar lahko 

rečemo, da ničelno domnevo zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti, na kar lahko rečemo, da 

izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. Pri drugi trditvi je t 8,026 in stopnja 

značilnosti je 0,000, za kar lahko rečemo, da je vrednost manjša od 0,05 in da lahko zavrnemo 

ničelno domnevo pri 5 % stopnji značilnosti. Pri tretji trditvi je t -1,582 in stopnja značilnosti 

je 0,0585; torej je vrednost večja od 0,05, zaradi česar lahko ničelno domnevo potrdimo pri 5 

% stopnji značilnosti  in rečemo, da izobraževalni in zaposlitveni sistem ne delujeta usklajeno. 

Pri četrti trditvi je vrednost pri t -20,294 in stopnja značilnosti je 0,000; torej je vrednost 

manjša od 0,05, na kar lahko ničelno domnevo zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti. Zaradi 

tega lahko rečemo, da izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. Pri peti trditvi 

je t 0,000 in stopnja značilnosti je 1,000; vrednost je večja od 0,05, zaradi česar lahko ničelno 

domnevo potrdimo pri 5 % stopnji značilnosti, da izobraževalni in zaposlitveni sistem ne 

delujeta usklajeno. Pri zadnji, šesti trditvi je t -6,737 in stopnja značilnosti je 0,000; vrednost 

je manjša od 0,05 in zaradi tega lahko zavrnemo ničelno domnevo in trdimo, da izobraževalni 

in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. 
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Preglednica 21: Enostavni t-test (ničelna vrednost=3), trditve za hipotezo 2 

 

95 % interval zaupanja 

  

t 

Stopinje 

prostosti-

df 

Točna stopnja 

značilnosti Sig-

(dvostranski) Srednja razlika Spodnja Zgornja 

Program, ki ga izvajajo 

fakultete, je usklajen s 

potrebami delodajalcev. 

7,113 92 ,000 ,710 ,51 ,91 

Zaradi programov, ki jih 

ponuja država za lažjo 

vključitev mladih na trg 

dela, se je lažje zaposliti. 

8,026 92 ,000 ,645 ,49 ,80 

Teoretično znanje, ki 

sem ga pridobil(a) na 

fakulteti, je uporabno na 

mojem delovnem mestu. 

-1,582 92 ,117 -,172 -,39 ,04 

Najbolj pomemben 

dejavnik pri zaposlitvi in 

ki mu dajejo delodajalci 

največji pomen, so 

delovne izkušnje. 

-20,294 92 ,000 -1,538 -1,69 -1,39 

Najbolj pomemben 

dejavnik pri zaposlitvi in 

ki mu dajejo delodajalci 

največji pomen, je 

izobrazba. 

,000 92 1,000 ,000 -,19 ,19 

Delo med študijem 

preko študentskega 

servisa mi je pomagalo 

pri zaposlitvi. 

-6,737 92 ,000 -,817 -1,06 -,58 

 

4.2 Rezultati analize intervjujev 

 

Na naslednjih nekaj straneh bodo podrobneje predstavljeni intervjuji z vodji kadrovskih služb 

v mikro, srednje velikem in velikem podjetju. Vse intervjuje smo opravili po istem zaporedju, 

saj smo imeli vprašanja sestavljena vnaprej za vse. Predvsem nas je zanimalo, kako poteka 

izbira kandidata v različno velikih podjetjih in kaj ima večjo vlogo pri odločitvi za določenega 

kandidata, izobrazba ali izkušnje. Prvi intervju smo opravili v mikro podjetju z elektro 

področja. Glavna dejavnost drugega intervjuvanega podjetja je bilo gradbeništvo in je srednje 

veliko podjetje. Tretji intervju pa smo opravili z vodjo kadrovske službe velikega podjetja, ki 

se ukvarja s proizvodnjo alkoholnih pijač. Vsako izmed podjetij ima malo drugačen pristop 

izbiranja kadrov.  

 

Raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kakšen pomen dajejo delodajalci formalni izobrazbi in 

kakšen pomen kompetencam pri iskanju ustreznega delavca? Odgovori na vprašanja v 

intervjujih so se povsem razlikovali, saj so podjetja različnih velikosti in iz različnih panog. 
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Mikro podjetje daje večji pomen formalni izobrazbi kandidata, saj so mnenja, da je širši okvir, 

ki opredeljuje posameznikove interese, bazna znanja in socialni krog. Takoj za tem pa so 

pomembne izkušnje, ki jih preverijo na praktičen način. Srednje veliko podjetje pri izbiri 

ustreznega kandidata daje največjo prednost dosedanjim izkušnjam, različnim spretnostim in 

veščinam, prav tako pa tudi različnim sposobnostim in osebnostnim lastnostim. Iščejo 

kandidate s paketom dobrih veščin. Torej, da imajo izkušnje, primerne značajske lastnosti, v 

primeru vodstvenega kadra tudi karizmo in pripravljenost na doseganje višjih ciljev. Formalna 

izobrazba pri njihovi specializirani dejavnosti nima pomena, saj je ključno to, da je kandidat 

pripravljen in navajen delati in ima željo za pridobivanje znanja iz prakse. V velikem podjetju 

na odločitev o tem, kaj je bolj pomembno, izobrazba ali izkušnje, odgovarjajo tako, da je 

odvisno od zahtev delovnega mesta. Tako je za pisarniška dela bolj pomembna izobrazba, za 

ostala dela pa bolj praksa.  

 

4.2.1 Intervju v mikro podjetju 

 

Prvi intervju smo opravili z vodjo kadrovske službe mikro podjetja. Vseh zaposlenih v 

podjetju je 5, na trgu pa obstajajo od leta 2002. Prav tako je tudi dejavnost tega podjetja 

živilska, saj se ukvarjajo s proizvodnjo živil in prihajajo iz Podravske regije. Njihov letni 

prihodek znaša 600.000 €. Njihov postopek pridobivanja in izbire delavcev se začne po večini 

preko osebnih priporočil, manjšino pa opravijo preko Zavoda za zaposlovanje. Ko podjetje 

izda razpis za prosto delovno mesto, dobijo ogromno prošenj. Izmed vseh prejetih se morajo 

odločiti za kandidata in ga povabiti na razgovor. Odločilno vlogo pri tem ima način 

zapisanega življenjepisa in prošnje nasploh. K temu se šteje sposobnost lastne predstavitve, 

slog pisanja, obseg, estetski videz. Najpomembnejšo vlogo pa imajo ovrednotene izkušnje in 

znanje ter zapisane osebnostne lastnosti. Po njihovih izkušnjah je ključen dejavnik izbora 

dejansko znanje, sposobnosti in tudi izkušnje posameznika. Vendar menijo, da je smer 

formalne izobrazbe vseeno pomemben širši okvir, ki opredeljuje posameznikove interese, 

bazna znanja in socialni krog. Po navadi izbranim kandidatom, ki naredijo dober vtis na 

prvem razgovoru, naložijo praktično nalogo z opredeljenimi navodili in rokom za oddajo. 

Oddana naloga je osnova za izbor kandidatov za ponovne razgovore. Pripravljenost 

kandidatov na razgovor je povsem različna glede na interes kandidata za zaposlitev. Pri njih 

poteka razgovor tako, da imajo vnaprej osnovan osnovni vprašalnik z desetimi vprašanji. 

Vodja razgovora po potrebi in želji dodatno zastavi tudi druga vprašanja. Z novimi delavci 

sklepajo pogodbe za določen čas s preizkusno dobo 3 mesecev. Delavci, ki so se v podjetju že 

dokazali, imajo pogodbe za nedoločen čas. Prve zaposlitve, v katere so vključeni mladi 

sodelavci s fakultet, po navadi, če je možnost, temeljijo na predhodnem študentskem delu. 

Študentsko delo je dober način za spoznavanje potencialnega zaposlenega po korakih in na 

drugi strani dober način za študenta za učenje in spoznavanje podjetja, potencialnega 

bodočega delodajalca. V kader je treba vedno investirati veliko časa in znanja. Študentsko 

delo je dober način pridobivanja izkušenj za študente, za podjetja pa način izgradnje osnove 
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za pridobitev bodočega diplomiranca z delovnimi izkušnjami, ki bo zrasel v vrhunski kader. 

Če študent v podjetju dobro napreduje in pokaže potencial, sledi zaposlitev. Prošnje po navadi 

prejemajo po elektronski pošti, od koder jih kasneje arhivirajo po posameznem razpisanem 

delovnem mestu, da so na voljo za morebitne kasnejše razpise. 

 

4.2.2 Intervju v srednje velikem podjetju 

 

Drugi intervju smo opravili z vodjo kadrovske službe v srednje velikem podjetju. Podjetje ima 

62 zaposlenih in obstaja na trgu že vse od leta 1995. Sprva je imela družba obliko 

samostojnega podjetnika. Kot oblika družbe z omejeno odgovornostjo pa obstaja na trgu vse 

od leta 2002. Podjetje se ukvarja z gradbeno dejavnostjo, po SKD klasifikaciji se uvršča med 

gradnje drugih objektov nizkih gradenj. Predvsem je specializirano usmerjeno v podvrtavanja 

in gradnje v višino do 1 m. Prihaja iz Savinjske regije. Njihov letni prihodek se giblje med 4.7 

mio eur in 5,5 mio eur.  Organiziranost v podjetju je procesne oblike. Razdeljeni so na 3 

procese, vsak proces ima svojo vodjo. Nad njimi je vodja poslovnih procesov in nato še 

direktor. Vodja procesa na tedenskem operativnem sestanku pod točko kadri predstavi svoje 

potrebe po kadrih. Najprej so prisotni na operativnem sestanku (vodje procesov, vodja 

poslovnih procesov, direktor in vodja kadrovske ter finančne službe) pogovorijo, ali je možno 

opraviti notranjo reorganizacijo kadrov in lahko izkoristijo notranje rezerve. Če je mogoče 

izkoristiti notranje rezerve, se takoj prične postopek reorganizacije. Če pa ni mogoče izvesti 

notranje reorganizacije, se odločijo, da se lotijo postopka pridobitve in izbire novih delavcev 

preko zunanjih virov. Kadre vedno iščejo sami in se odločajo o izbiri. Oglase objavijo na 

lastni spletni strani, Zavodu za zaposlovanje in preko spletnih brezplačnih oglasnikov prostih 

delovnih mest. Rok za objavo zaposlitvenih oglasov si opredelijo na 30-45 dni. S pomočjo 

opisov delovnih mest in potreb sestavijo zaposlitveni oglas in ga objavijo. Vedno pripišejo 

tudi kontaktne podatke in posebne zahteve.  

Iz izkušenj so ugotovili, da je najboljši pristop v primeru velikega števila prispelih prošenj, da 

se opravi telefonski razgovor. V telefonskem razgovoru pridobijo podatke, ki jih kandidati 

včasih pozabijo pripisati v svojih spremnih pismih ali življenjepisih (npr. pri njih zahtevajo, 

da ima vsak kandidat lasten prevoz, saj so zaradi narave dela in same lokacije podjetja 

primorani v dejstvo, da imajo kandidati lasten prevoz, o čemer večkrat ne zapišejo v samih 

dokumentih, ki jih pošljejo). Pri telefonskem razgovoru povprašajo tudi o izkušnjah in dobijo 

prvi vtis o kandidatu. Absolutno dajejo prednost pri izbiri kandidatov na zapisanih in 

predstavljenih izkušnjah. Na razgovoru običajno preizkušajo samo kandidate, ki se prijavijo in 

jih potrebujejo v pisarni. Kandidate, ki bodo opravljali delo na terenu, vedno preizkusijo na 

terenu. Običajno v roku 3 dneh po odločitvi. Nato pa jim omogočijo še poskusno dobo. Na 

razgovoru vedno opravijo psihološke teste z vnaprej pripravljenimi vprašalniki. Teste 

izpustijo le za delovno mesto gradbeni delavec, saj imajo po navadi prijavitelji na razpis 

osnovnošolsko izobrazbo in jih preizkusijo na terenu. Z razgovori imajo različne izkušnje. 

Doživeli so že tudi, da je kandidat prišel na razgovor in povedal, da prosi, da mu dajo v 
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zaposlitveno knjižico žig in podpis, da je bil pri njih na razgovoru, kar potrebuje kot dokazilo 

za Zavod za zaposlovanje, samo delovno mesto pa ga ne zanima. Seveda mu žiga niso dali, 

saj se jim ni zdelo moralno pravilno. Sicer pa imajo z razgovori predvsem pozitivne izkušnje, 

kandidati so običajno pripravljeni in se vsaj malo predhodno pozanimajo o njihovem podjetju 

in s čim se ukvarjajo. Na ta način lažje skozi razgovor razberejo, ali so primerni za razpisano 

delovno mesto, če se vidijo na tem delovnem mestu, kaj jim je najbolj zanimivo, kaj 

pričakujejo od samega delovnega mesta, kaj jih motivira itd.  

Vodja kadrovske službe pregleda prošnje in pripravi ožji izbor. Poslovna sekretarka nato 

pokliče kandidate na razgovor. Vodja kadrovske službe opravi razgovor. Vnaprej ima 

pripravljen vprašalnik, ki zajema osnovne podatke o kandidatu (razbere iz prispele ponudbe 

za delo in življenjepisa), podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah itd. Vprašalnik zajema tudi 

vprašanja o motivaciji, pričakovanjih, primerih, kako bi ravnali v primeru konfliktov 

(predvsem za vodstveni kader) in ali obstajajo pri kandidatu kakšne omejitve itd. Vprašalnik 

vodja kadrovske službe ob razgovoru še dodatno prilagodi vsakemu kandidatu glede na potek 

razgovora (to pomeni, da lahko določena vprašanja tudi izvzame ali jih doda).  

Z delavci vedno sklenejo najprej pogodbo za določen čas s poskusnim delom, nato pa, v 

kolikor se kandidat izkaže, so z njim zadovoljni in obstaja potreba po dolgoročni zaposlitvi, 

sklenejo z njim pogodbo za nedoločen čas. Uporabljajo tudi študentsko delo (predvsem v 

poletnih mesecih, ker je njihovo delo sezonsko) in avtorske pogodbe (v primeru razvoja). V 

podjetju na končno odločitev o izboru kandidata najbolj vplivajo izkušnje.  

Vsaka prispela ponudba se dokumentira v elektronski dokumentarni sistem, nato se odloži 

tudi v mape. Tako imajo elektronsko vodeno evidenco prispelih prošenj. Kandidate razvrstijo 

glede na delovno mesto. V primeru zaposlitve se kandidatova prošnja z življenjepisom ter 

izsledki razgovora prestavi v njegovo kadrovsko evidenco.  

V podjetju imajo natančno razdelano kadrovsko politiko. Sem sodi tudi štipendiranje. 

Prepričani so, da osebe, ki jih štipendirajo in pri njih delajo preko študentskega servisa, lažje 

naučijo njihovega dela, spoznajo procese dela od začetka do konca in pridobivajo praktične 

izkušnje. Izkušnje jim nato pridejo prav tudi med študijem. Na ta način investirajo v bodoče 

kadre, ki njihovo delo poznajo in pridobivajo neformalne delovne izkušnje. Študente, ki  niso 

njihovi štipendisti, ampak vseeno delajo pri njih,  prav tako običajno kasneje zaposlijo, če  se 

tudi sami s tem strinjajo. To velja za strokoven in tudi diplomiran kader.  

Njihova dejavnost je specializirana. To pomeni, da se večino stvari osebe sproti priučijo. Pri 

tem jim ne more pomagati niti izobrazba niti predhodne delovne izkušnje. Predhodne delovne 

izkušnje jim lahko pomagajo le do te mere, da vedo, kaj približno pričakujejo, da so se že 

srečali z delom in pravili na trgu dela. Delovne izkušnje jim pomagajo pri samozavesti in 

lažjem pristopu do ostalih delavcev. Torej pri izbiri dajejo prednost dosedanjim izkušnjam, 

različnim spretnostim in veščinam, prav tako pa tudi različnim sposobnostim in osebnostnim 

lastnostim. Iščejo kandidate s paketom dobrih veščin. Torej, da imajo izkušnje, primerne 

značajske lastnosti, v primeru vodstvenega kadra tudi karizmo in pripravljenost na doseganje 

višjih ciljev.  
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4.2.3 Intervju v velikem podjetju 

 

Tretji intervju smo opravili v podjetju, ki se po ZGD1 (Zakonu o gospodarskih družbah) 

uvršča med velika podjetja s 334 zaposlenimi. Njihova glavna dejavnost je živilsko 

predelovalna, ukvarjajo se s proizvodnjo alkoholnih pijač. Zgodovinski začetki podjetja 

obstajajo od leta 1825 v savinjski regiji. Njihov čisti prihodek od prodaje je leta 2014 znašal 

91.200.214 €. Pri izbiri oziroma iskanju kadra uporabljajo različne poti. Vse je odvisno od 

razpoložljivega časa. Poslužujejo se internih razpisov, objave razpisov v javnih medijih, kot je 

časopis. Veliko sodelujejo tudi z Zavodom za zaposlovanje, včasih pa se tudi povežejo s 

kakšno agencijo, ki se ukvarja s pridobivanjem kadrov v njihovem imenu. Na začetku, ko 

podjetje prejme prošnjo za zaposlitev za določenega kandidata, ga povabijo na razgovor na 

podlagi zapisanih izkušenj in izobrazbe. Kaj ima večji poudarek pri izbiri kandidata, je 

odvisno od razpisanega delovnega mesta. Za delo v pisarni je bolj nujna izobrazba, kar pa se 

tiče dela v proizvodnji, pa dajo več na izkušnje. Na izbor kandidata v podjetju seveda vpliva 

nivo pridobljene izobrazbe, saj je ta zahteva navedena tudi v opisu delovnega mesta. Poleg 

tega pa so enako pomembne tudi kompetence, ki jih kandidat ima. Praktičnega preizkusa v 

času razgovora ne opravljajo, niti se ne poslužujejo raznih psiholoških testov. Glede dobre 

pripravljenosti oziroma poučenosti kandidatov o njihovem podjetju lahko povedo, da se najde 

tudi nekaj kandidatov, ki res dodobra presenetijo zbrane ocenjevalce na razgovoru. Razgovori 

potekajo spontano, nimajo vnaprej pripravljenih vprašalnikov. Pogovor teče o splošnih in 

strokovnih temah. Tu se tema razgovora spet razlikuje glede na zahteve delovnega mesta 

(proizvodnja ali pisarna). Na razgovoru so prisotni predstavniki sektorja, za katerega se išče 

kandidat in predstavnik kadrovske službe. Podjetje s svojimi zaposlenimi sklepa praviloma 

pogodbe za nedoločen čas, v primeru zakonsko omejenih zahtev pa tudi za določen čas. Če 

ima delo značaj avtorskega dela, sklepajo avtorske pogodbe. Teh pogodb je zelo malo. Nekaj 

več primerov je podjemnih pogodb, ki jih sklenejo v primeru potrebe po izvedbi določenega 

posla. V poletnih mesecih zaradi povečanega obsega dela vzamejo tudi mlade, ki delajo preko 

študentskih napotnic. Na prispele ponudbe za delo vedno odgovorijo, bodisi, da jih povabijo 

na razgovor ali pa, če niso bili izbrani. Vsem, ki jim pošljejo odgovor o neizbranosti,  

ponudijo, da njihovo ponudbo za delo obdržijo za primer morebitnih zaposlitvenih potreb v 

bodoče. Na podlagi njihove pisne izjave njihove ponudbe obdržijo. V primeru, da študent dlje 

časa opravlja delo v podjetju preko študentske napotnice, se na takšen način seznani z 

zahtevami podjetja, na drugi strani pa tudi podjetje spozna študentove sposobnosti in 

osebnostne lastnosti. Zaradi navedenih razlogov menijo, da je to eden izmed boljših načinov 

pri upoštevanju izbire kandidata.  

 

4.3 Rezultati analiz sekundarnih podatkov 

 

Naših hipotez nismo preverili samo na podlagi primarnih podatkov, zbranih s pomočjo spletne 

ankete, ampak tudi s pomočjo analize sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo 
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SURS-a in ZRSZ-ja. Tako smo se še z drugega zornega kota dodatno posvetili analizi 

problematike, povezane z obema postavljenima hipotezama. 

 

4.3.1 Regresijska analiza – testiranje hipoteze 1 na podlagi sekundarnih podatkov 

 

Izraz korelacija lahko označimo kot statistični postopek, ki pove povezanost med dvema 

spremenljivkama. Lahko je šibka ali pa zelo močna (Termania 2016).  

 

Pearsonov koeficient korelacije nam pokaže, kakšna je linearna povezanost dveh številskih 

spremenljivk. Vrednosti koeficienta se lahko nahajajo med -1 in 1. Do izračuna pridemo s 

pomočjo kovariance in standardnega odklona obeh spremenljivk. S Pearsonovim 

koeficientom korelacije pridemo do zaključka, če linearna povezanost med spremenljivkama 

sploh obstaja in kako močna je ta povezanost med njima. Povezanost med njima je lahko 

pozitivna ali pa negativna. Lahko pa pride do tega, ko ni niti eno niti drugo, takrat pa 

spremenljivki nista linearno povezani in znaša koeficient 0 (BenStat 2010-2013). 

 

Korelacija med številom vpisanih v 1. letnik na B1 ter številom brezposelnih v starosti 18, 19, 

20 in 21 let v letih 1995-2015  

 

Na podlagi sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili iz SURS-a in ZRSZ, smo želeli 

preveriti, kako je število vpisanih v 1. letnik na B1 povezano s številom brezposelnih v 

starosti 18, 19, 20 in 21 let v tekočem in predhodnih letih. Za B1 smo upoštevali prejšnje in 

bolonjske visokošolske strokovne programe ter univerzitetne programe.  

 

Preglednica 22: Korelacija med številom vpisanih v 1. letnik na B1 in številom 

brezposelnih v starosti 18, 19, 20 in 21 let v letih 1995-2015 

  

Št. 

vpisanih 

v 1. 

letnik B1 brezp_18 brezp_19 brezp_20 brezp_21 

brezp_sk

upaj1 

brezpose

lne 

največ 

srednješ

olska 

izobrazb

a 

velikost 

tekoče 

generaci

je, oseb 

starih 19 

let 

BDP/PR

EB 

dodiplo

mski 

študij-

štipendij

e 

Št. vpisanih 

v 1. letnik 

B1 

Pearson 

Korelacija 

1 ,304 ,453 ,475 ,457 ,446 -,465 0,96 -,497 ,808 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

  ,364 ,162 ,140 ,158 ,169 ,081 ,000 ,059 ,000 
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Št. 

vpisanih 

v 1. 

letnik B1 brezp_18 brezp_19 brezp_20 brezp_21 

brezp_sk

upaj1 

brezpose

lne 

največ 

srednješ

olska 

izobrazb

a 

velikost 

tekoče 

generaci

je, oseb 

starih 19 

let 

BDP/PR

EB 

dodiplo

mski 

študij-

štipendij

e 

brezp_18 Pearson 

Korelacija 

,304 1 0,973 0,973 0,939 0,977 ,103 ,198 -0,674 -,025 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,364   ,000 ,000 ,000 ,000 ,763 ,559 ,023 ,942 

brezp_19 Pearson 

Korelacija 

,453 0,973 1 0,99 0,957 0,991 -,026 ,360 -0,653 ,120 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,162 ,000   ,000 ,000 ,000 ,940 ,277 ,030 ,726 

brezp_20 Pearson 

Korelacija 

,475 0,973 0,99 1 0,979 0,998 -,012 ,369 -0,651 ,153 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,140 ,000 ,000   ,000 ,000 ,972 ,264 ,030 ,654 

brezp_21 Pearson 

Korelacija 

,457 0,939 0,957 0,979 1 0,984 ,103 ,321 -0,734 ,213 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,158 ,000 ,000 ,000   ,000 ,763 ,335 ,010 ,529 

brezp_skup

aj1 

Pearson 

Korelacija 

,446 0,977 0,991 0,998 0,984 1 ,033 ,334 -0,685 ,139 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,169 ,000 ,000 ,000 ,000   ,924 ,315 ,020 ,683 

brezposelne 

največ 

srednješols

ka 

izobrazba 

Pearson 

Korelacija 

-,465 ,103 -,026 -,012 ,103 ,033 1 ,325 -0,791 -,509* 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,081 ,763 ,940 ,972 ,763 ,924   ,150 ,000 ,018 

velikost 

tekoče 

generacije 

oseb, starih 

19 let 

Pearson 

Korelacija 

0,960 ,198 ,360 ,369 ,321 ,334 ,325 1 -0,81 ,260 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,000 ,559 ,277 ,264 ,335 ,315 ,150   ,000 ,254 
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Št. 

vpisanih 

v 1. 

letnik B1 brezp_18 brezp_19 brezp_20 brezp_21 

brezp_sk

upaj1 

brezpose

lne 

največ 

srednješ

olska 

izobrazb

a 

velikost 

tekoče 

generaci

je, oseb 

starih 19 

let 

BDP/PR

EB 

dodiplo

mski 

študij-

štipendij

e 

BDP/PREB Pearson 

Korelacija 

-,497 -0,674 -0,653 -0,651 -0,734 -0,685 -0,791 -0,81 1 ,205 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,059 ,023 ,030 ,030 ,010 ,020 ,000 ,000   ,374 

dodiplomsk

i študij-

štipendije 

Pearson 

Korelacija 

0,808 -,025 ,120 ,153 ,213 ,139 -0,509 ,260 ,205 1 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostrans

ki) 

,000 ,942 ,726 ,654 ,529 ,683 ,018 ,254 ,374   

 

V preglednici 22 lahko z modro označeno vidimo dve korelaciji, ki sta statistično značilni in 

pozitivni. To pomeni, da večja kot je tekoča generacija oseb, starih 19 let, večje je število 

vpisanih v prvi letnik B1, saj je število vpisanih neposredno odvisno najprej od števila mladih, 

ki se vpisujejo ali pa se bodo kmalu vpisali na fakulteto. Prav tako več kot je štipendij za 

dodiplomski študij, večje je število vpisanih v prvi letnik B1. Pri vseh ostalih je točna stopnja 

značilnosti previsoka, da bi lahko govorili o statistično značilni povezavi (sig mora biti 

manjša ali enaka 0,05). Če pa bi upoštevali, da so z vsebinskega vidika upravičeni tudi 

enostranski testi, lahko točne stopnje značilnosti iz tabel delimo z dva in se v primeru 

nekaterih spremenljivk tako že približamo statistično značilni korelaciji (označeno rumeno v 

tabeli). Na primer št. brezposelnih, starih od 18 do 21 let, kaže na pozitivno povezanost z 

vpisom na programe prve stopnje. Večja torej kot je brezposelnost mladih v starosti od 

zaključka srednje šole in še nekaj let, večji je vpis na fakulteto. Med spremenljivko 

bdp/prebivalca in številom vpisanih v programe prve stopnje pa obstaja negativna povezanost. 

Zgoraj zapisano nakazuje,da bomo verjetno lahko potrdili tisti del hipoteze 1, ki govori o 

vplivu brezposelnosti na izobraževanju na prvi stopnji B1. Mladi se v večjem številu vpisujejo 

na prvo stopnjo izobraževanja, če vidijo manj možnosti za zaposlitev takoj po zaključku 

srednje šole, to pa je tipično takrat, ko je brezposelnost mladih večja in bdp/prebivalca manjši 

(recesija). Hkrati to pomeni tudi manjše oportunitetne stroške nadaljnjega izobraževanja, saj 

so izgubljene koristi zaradi nadaljevanja študija in posledično potencialnih izgubljenih plač 

manjše. Prav tako je v času večje brezposelnosti mladih dodatna motivacija za nadaljevanje 

študija povezana tudi s socialnimi ugodnostmi in socialno varnostjo, ki jih zagotavlja status 

študenta. Podrobneje omenjene povezave v nadaljevanju analiziramo še v okviru regresijske 

analize. 
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Preglednica 23: Koeficienti in ANOVA za izbrane spremenljivke B1 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Multipli 

determinacijski 

koeficent 

(popravljeni) 
Standardna 

napaka ocene   

 
(R) (R

2
) (R

2
 pop) 

0,991 0,982 0,975 660,502 

  

  

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Regresija 169.591.595,12 3 56530532 129,5792 0,000 

Nepojasnjeni 3.053.837,07 7 436262,44     

Skupaj 172.645.432,18 10       

Odvisna spremenljivka: Število vpisanih v 1. 

letnik B1   

  

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t 

Točna 

stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

Konstanta -12.117,25 2.005,57   -6,042 0,001 

Brezposelnost 

skupaj1 

0,472 0,142 0,182 3,311 0,013 

velikost 

tekoče 

generacije 

oseb, starih 

19 let 0,553 0,076 0,667 7,236 0,000 

dodiplomski 

študij-

štipendije 0,340 0,100 0,297 3,381 0,012 

 

Dobili smo sprejemljiv regresijski model, ki je statistično značilen (F = 129,57919; sig. = 

0,000). R2pop predstavlja popravljeni koeficient pojasnjene variance. Multipli determinacijski 

koeficient v našem modelu znaša 0,975, kar pomeni, da z izbranimi neodvisnimi 

spremenljivkami pojasnimo 97,5 % variance odvisne spremenljivke.  

Vse tri spremenljivke so statistično značilne. Vpliv spremenljivke število podeljenih štipendij 

na dodiplomskem študiju na število vpisanih v 1. letnik B1 je torej statistično značilen in 

pozitiven, kar je vidno tudi iz vrednosti regresijskega koeficienta (β=0,297). Torej to pomeni, 

da število štipendij na dodiplomskem študiju pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko (torej 

na število vpisanih v prvi letnik). Če se število štipendij na dodiplomskem študiju poveča za 

1, se število vpisanih v prvi letnik študija programov prve stopnje poveča za 0,340, pri ostalih 

nespremenjenih pogojih. Prav tako, če je brezposelnost mladih večja, je tudi večji vpis. To 

nam potrjuje vrednost regresijskega koeficienta, ki znaša 0,182. To pomeni, da število 
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brezposelnih oseb, starih od 18 do 21 let,  pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko oziroma 

na število vpisanih v prvi letnik. Če se število brezposelnih poveča za 1, se število vpisanih v 

prvi letnik študija programov prve stopnje poveča za 0,472, pri ostalih nespremenjenih 

pogojih. V preglednici 23 spremenljivka brezposelnost skupaj 1 zajema vse brezposelne v 

starosti od 18 do 21 let. Na večji vpis pričakovano pozitivno vpliva tudi velikost tekoče 

generacije mladih, kar kaže vrednost regresijskega koeficienta (β=0,667). Če se velikost 

tekoče generacije oseb, starih 19 let, poveča za 1 osebo, se število vpisanih v prvi letnik 

študija programov prve stopnje poveča za 0,553, pri ostalih nespremenjenih pogojih.  

 

Hipotezo 1 na ravni B1 lahko potrdimo, da je pomemben razlog za nadaljevanje študija na 

prvi bolonjski stopnji izobraževanja res nezmožnost pridobitve službe po zaključenem 

izobraževanju, kajti večja kot je brezposelnost mladih, večji je vpis v 1. letnik na B1.  

 

Korelacija med številom vpisanih v 1. letnik na B2 ter številom brezposelnih v starosti 22, 23 

in 24 let v letih 1995-2015  

 

Prav tako smo na pridobljenih podatkih želeli preveriti, kako je število vpisanih v 1. letnik na 

B2 povezano s številom brezposelnih v starosti 22, 23 in 24 let v tekočem in predhodnih letih. 

Za B2 smo upoštevali bolonjski strokovni magisterij in za začetna leta tudi stari znanstveni 

magisterij.  

 

Preglednica 24: Korelacija med številom vpisanih v 1. letnik na B2 in številom 

brezposelnih v starosti 22, 23 in 24 let v letih 1995-2015 

  

Št. 

vpisani

h v 1. 

letnik 

B2 

brezp_2

2 

brezp_2

3 

brezp_2

4 

brezp_skupaj

2 

brezposelne 

največ 

visokošolsk

a izobrazba 

velikost 

tekoče 

generacij

e oseb, 

starih 23 

let 

BDP/PRE

B 

podiplomsk

i študij-

štipendije 

Št. vpisanih v 

1. letnik B2 

Pearson 

Korelacija 

1 -,458 -,237 -,030 -,255 0,716 -0,933 ,399 ,960** 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

  ,157 ,482 ,930 ,449 ,006 ,000 ,176 ,000 

brezp_22 Pearson 

Korelacija 

-,458 1 ,959** 0,869 0,968 ,090 ,434 -0,775 -,301 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,157   ,000 ,001 ,000 ,793 ,182 ,005 ,369 

brezp_23 Pearson 

Korelacija 

-,237 0,959 1 0,958 0,996 ,341 ,267 -0,899 -,061 

Točna 

stopnja 

značilnosti  

,482 ,000   ,000 ,000 ,306 ,427 ,000 ,860 
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Št. 

vpisani

h v 1. 

letnik 

B2 

brezp_2

2 

brezp_2

3 

brezp_2

4 

brezp_skupaj

2 

brezposelne 

največ 

visokošolsk

a izobrazba 

velikost 

tekoče 

generacij

e oseb, 

starih 23 

let 

BDP/PRE

B 

podiplomsk

i študij-

štipendije 

brezp_24 Pearson 

Korelacija 

-,030 0,869 0,958 1 0,963 ,532 ,092 -0,97 ,142 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,930 ,001 ,000   ,000 ,092 ,788 ,000 ,677 

brezp_skupaj

2 

Pearson 

Korelacija 

-,255 0,968 0,996 0,963 1 ,321 ,277 -0,9 -,082 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,449 ,000 ,000 ,000   ,336 ,410 ,000 ,810 

brezposelne 

največ 

visokošolska 

izobrazba 

Pearson 

Korelacija 

0,716 ,090 ,341 ,532 ,321 1 -,211 -0,598 ,292 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,006 ,793 ,306 ,092 ,336   ,359 ,004 ,198 

velikost 

tekoče 

generacije 

oseb, starih 

23 let 

Pearson 

Korelacija 

-0,933 ,434 ,267 ,092 ,277 -,211 1 -0,55 -0,899 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,000 ,182 ,427 ,788 ,410 ,359   ,010 ,000 

BDP/PREB Pearson 

Korelacija 

,399 -0,775 -0,899 -0,97 -0,9 -0,598 -0,55 1 0,549 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,176 ,005 ,000 ,000 ,000 ,004 ,010   ,010 

podiplomski 

študij-

štipendije 

Pearson 

Korelacija 

0,96 -,301 -,061 ,142 -,082 ,292 -0,899 0,549 1 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski

) 

,000 ,369 ,860 ,677 ,810 ,198 ,000 ,010   

 

V preglednici 24 lahko z zeleno označeno vidimo tri korelacije, ki so statistično značilne. 

Zanimivo je, da je velikost tekoče generacije oseb, starih 23 let, negativno povezana s 

številom vpisanih v prvi letnik na B2. To seveda ne pomeni, da bo vpisanih na B2 več, če bo 

mladih manj. Gre za specifične razmere v opazovanem obdobju, ko je bolonjska reforma 

povzročila, da je nadaljevanje študija na magistrskih programih brezplačno za študente. To pa 

je glavni razlog za velik skok pri vpisu na nove magistrske programe, kljub temu da se 

velikost generacij mladih zmanjšuje. Pozitivni pa sta štipendije za podiplomski študij in 
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število brezposelnih z največ visokošolsko izobrazbo, kar pomeni, da večje kot je njuno 

število, večje je število vpisanih v prvi letnik B2. Pri vseh ostalih je točna stopnja značilnosti 

previsoka, da bi lahko govorili o statistično značilni povezavi (sig mora biti manjša ali enaka 

0,05). Prav tako kot pri B1, lahko tudi pri B2 upoštevamo, da so z vsebinskega vidika 

upravičeni tudi enostranski testi, zaradi česar lahko točne stopnje značilnosti iz tabel delimo z 

dva in se v primeru nekaterih spremenljivk tako že približamo statistično značilni korelaciji 

(označeno zeleno v tabeli). Na primer število brezposelnih, starih od 22 do 24 let, kaže na 

negativno povezanost z vpisom na programe druge stopnje. Večja torej kot je brezposelnost 

mladih v starosti od zaključka prve stopnje, manjši je vpis na drugo stopnjo. Med 

spremenljivko bdp/prebivalca in številom vpisanih v programe druge stopnje pa obstaja 

pozitivna povezanost. Oboje že nakazuje, da verjetno ne bomo mogli potrditi tistega dela 

hipoteze 1, ki govori o izobraževanju na drugi stopnji B2. Mladi se verjetno v manjšem 

številu vpisujejo na drugo stopnjo izobraževanja, če vidijo manj možnosti za zaposlitev takoj 

po zaključku prve stopnje izobraževanja, to pa je značilno  takrat, ko je brezposelnost mladih 

večja in bdp/prebivalca manjši (recesija).  

Število podeljenih štipendij na podiplomskem študiju je pozitivno povezano s številom 

vpisanih v prvi letnik B2. Štipendije tako pomagajo kriti stroške študija in zato pripomorejo k 

temu, da lahko študira večje število študentov, kot pa bi jih, če bi bilo število štipendij manjše. 

Podrobneje omenjene povezave analiziramo v nadaljevanju v okviru regresijske analize.  

 

Preglednica 25: Koeficienti in ANOVA za izbrane spremenljivke B2- model 1 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Multipli 

determinacijski 

koeficent 

(popravljeni) 
Standardna 

napaka ocene   

 
(R) (R

2
) (R

2
 pop) 

0,999 0,998 0,998 313,705 

  

  

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Regresija 440.754.315,61 3 146918105 1492,908 0,000 

Nepojasnjeni 787.285,39 8 98410,673     

Skupaj 441.541.601,00 11       

Odvisna spremenljivka: Število vpisanih v 1. 

letnik B2  
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Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t 

Točna 

stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

brezp_skupaj2 

-0,136 0,066 -0,139 -2,067 0,073 

BDP/PREB 

2.460,02 248,967 0,689 9,881 0,000 

podiplomski 

študij-

štipendije 0,821 0,043 0,494 19,171 0,000 

 

V preglednici 25 lahko vidimo, da smo dobili sprejemljiv regresijski model, ki je statistično 

značilen (F = 1492,9082; sig. = 0,000). R2pop predstavlja popravljeni koeficient pojasnjene 

variance. Multipli determinacijski koeficient v našem modelu znaša 0,998, kar pomeni, da z 

izbranimi neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo 99,8 % variance odvisne spremenljivke.  

Vpliv spremenljivke brezposelnost oseb, starih od 22 do 24 let, na podiplomskem študiju na 

število vpisanih v 1. letnik B2 ni statistično značilen in pozitiven, kar je vidno tudi iz 

vrednosti regresijskega koeficienta (β=-0,139). To pomeni, da se z večanjem števila 

brezposelnih oseb zmanjša vpis v prvi letnik programov druge stopnje. Torej, če se število 

brezposelnih oseb poveča za 1, se število vpisanih v prvi letnik študija programov druge 

stopnje zmanjša za 0,136, pri ostalih nespremenjenih pogojih. Vpliv spremenljivke število 

podeljenih štipendij na podiplomskem študiju na število vpisanih v 1. letnik B2 je torej 

statistično značilen in pozitiven, kar je vidno tudi iz vrednosti regresijskega koeficienta 

(β=0,494). Torej to pomeni, da število štipendij na podiplomskem študiju pozitivno in 

statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko (torej na število vpisanih v prvi letnik na 

B2). Če se število podeljenih štipendij na podiplomskem študiju poveča za 1, se število 

vpisanih v prvi letnik študija programov druge stopnje poveča za 0,821, pri ostalih 

nespremenjenih pogojih.  Prav tako tudi višja gospodarska rast vpliva na večji vpis na B2.  

To nam potrjuje vrednost regresijskega koeficienta, ki znaša 0,689. To pomeni, da 

bdp/prebivalca pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko oziroma na število vpisanih v prvi 

letnik na B2. Če se bdp/prebivalca poveča za 1.000 EUR, se število vpisanih v prvi letnik 

študija programov druge stopnje poveča za 2,460 oseb, pri ostalih nespremenjenih pogojih.  

 

Modela v preglednici 25 in preglednici 26 prikazujeta podobne rezultate. Če je brezposelnost 

mladih, ki končajo B1, manjša, potem je vpis v B2 večji. Vsebinsko lahko predpostavljamo 

enostranski test in zato lahko točno stopnjo značilnosti (0,073) delimo z dva in dobimo 

vrednost, ki je manjša od 0,05. Spremenljivka bdp/prebivalca ima vrednost regresijskega 

koeficienta (β=0,689) kar pomeni, da se pri večji gospodarski rasti  poveča tudi vpis v B2. 

Prav tako pa lahko tudi rečemo za podeljene podiplomske štipendije, ki vplivajo na večji vpis 

v B2.  
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Preglednica 26: Koeficienti in ANOVA za izbrane spremenljivke B2- model 2 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Multipli 

determinacijski 

koeficent 

(popravljeni) 
Standardna 

napaka ocene   

 
(R) (R

2
) (R

2
 pop) 

0,999 0,997 0,996 363,619 

  

  

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Regresija 456.368.392,74 3 152122798 1150,538 0,000 

Nepojasnjeni 1.322.188,26 10 132218,83     

Skupaj 457.690.581,00 13       

Odvisna spremenljivka: Število vpisanih v 1. 

letnik B2   

  

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t 

Točna 

stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

brezposelne 

največ 

visokošolska 

izobrazba 

-0,020 0,007 -0,338 -2,695 0,022 

BDP/PREB 

2.733,55 344,687 0,804 7,931 0,000 

podiplomski 

študij-

štipendije 
1,012 0,071 0,600 14,265 0,000 

 

V preglednici 26 je prikazan model 2, kjer lahko vidimo, da smo dobili sprejemljiv regresijski 

model, ki je statistično značilen (F =1150,538; sig. = 0,000). R2pop predstavlja popravljeni 

koeficient pojasnjene variance. Multipli determinacijski koeficient v našem modelu znaša 

0,996, kar pomeni, da z izbranimi neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo 99,6 % variance 

odvisne spremenljivke. Vpliv spremenljivke brezposelnost oseb z največ visokošolsko 

izobrazbo na število vpisanih v 1. letnik B2  ni statistično značilen in pozitiven, kar je vidno 

tudi iz vrednosti regresijskega koeficienta (β=-0,338). To pomeni, da se z večanjem števila 

brezposelnih oseb z največ visokošolsko izobrazbo zmanjša vpis v prvi letnik programov 

druge stopnje. Torej, če se število brezposelnih oseb z največ visokošolsko izobrazbo poveča 

za 1, se število vpisanih v prvi letnik študija programov druge stopnje zmanjša za 0,020, pri 

ostalih nespremenjenih pogojih. Vpliv spremenljivke število podeljenih štipendij na 

podiplomskem študiju na število vpisanih v 1. letnik B2 je torej statistično značilen in 

pozitiven, kar je vidno tudi iz vrednosti regresijskega koeficienta (β=0,600). Torej to pomeni, 
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da število štipendij na podiplomskem študiju pozitivno in statistično značilno vpliva na 

odvisno spremenljivko (torej na število vpisanih v prvi letnik na B2). Če se število podeljenih 

štipendij na podiplomskem študiju poveča za 1, se število vpisanih v prvi letnik študija 

programov druge stopnje poveča za 1,012, pri ostalih nespremenjenih pogojih. Prav tako tudi 

višja gospodarska rast vpliva na večji vpis na B2. To nam potrjuje vrednost regresijskega 

koeficienta, ki znaša 0,804. To pomeni, da bdp/prebivalca pozitivno vpliva na odvisno 

spremenljivko oziroma na število vpisanih v prvi letnik na B2. Če se bdp/prebivalca poveča 

za 1.000 EUR, se število vpisanih v prvi letnik študija programov druge stopnje poveča za 

2,733 oseb, pri ostalih nespremenjenih pogojih. 

 

Model v preglednici 25 in preglednici 26 prikazujeta podobne rezultate. Če je brezposelnost 

mladih, ki končajo B1, manjša, potem je vpis v B2 večji. Vsebinsko lahko predpostavljamo 

enostranski test in zato lahko točno stopnjo značilnosti (0,073) delimo z dva in dobimo 

vrednost, ki je manjša od 0,05. Spremenljivka bdp/prebivalca ima vrednost regresijskega 

koeficienta (β=0,689) kar pomeni, da se pri večji gospodarski rasti poveča tudi vpis v B2. 

Prav tako pa lahko tudi rečemo za podeljene podiplomske štipendije, ki vplivajo na večji vpis 

v B2.  

 

Hipoteze 1 na ravni B2 ne moremo potrditi, da je pomemben razlog za nadaljevanje študija na 

prvi bolonjski stopnji izobraževanja res nezmožnost pridobitve službe po zaključenem 

izobraževanju, kajti manjša je brezposelnost mladih, večji je vpis v 1. letnik na B2.  

 

Po prikazanih preglednicah na zadnjih nekaj straneh lahko vidimo, da hipotezo 1 lahko le 

delno potrdimo, saj je le na B1 razlog za nadaljevanje študija nezmožnost pridobitve 

zaposlitve oziroma brezposelnost mladih, na B2 pa tega razloga ne moremo potrditi. 

 

4.3.2 Primerjava podatkov o številu diplomantov s številom prostih delovnih mest po 

področjih – testiranje hipoteze 2 na podlagi sekundarnih podatkov 

 

Druga postavljena hipoteza je bila: Izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno. Na 

SURS-u in ZRSZ-ju smo pridobili podatke o številu diplomantov po področjih izobraževanja 

na prvi in drugi stopnji izobraževanja ter prosta delovna mesta po enakih zahtevah. Za 

dokazovanje hipoteze 2 smo se lotili enostavnejše analize, in sicer smo primerjali podatke in 

izračunali razliko med številom diplomantov in prostimi delovnimi mesti zanje. Za oboje smo 

imeli podatke na voljo le od 2005 do 2015. 

 

Preglednica 27: Število diplomantov in prostih delovnih mest po področjih    

izobraževanja za B1 in B2 
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2005 1573 7237 758 782 5640 9098 536 1220 1591 3899 329 515 1677 3151 748 320 

2006 1563 6416 770 759 6323 9074 500 1253 1508 4035 337 421 1614 3423 845 327 

2007 1469 5462 858 700 6177 8773 556 1232 1483 3939 327 319 1245 3247 846 362 

2008 1407 5560 850 748 6255 8025 516 1260 1525 3770 344 306 1284 3501 812 313 

2009 1405 5398 940 648 6839 5253 561 897 1570 2383 342 234 1294 3131 1098 189 

2010 1452 5647 1039 689 6684 5687 796 959 2142 2577 451 277 1641 3457 1103 233 

2011 1404 5002 1140 584 6230 5335 978 949 2322 3160 409 210 1478 3459 1049 227 

2012 1466 4754 1758 433 6493 4921 1375 835 2380 2484 412 176 1258 2940 1056 203 

2013 1769 3886 1682 430 5765 3087 1465 605 2341 1475 364 102 1404 2432 888 139 

2014 1806 2358 1627 709 5659 2760 1550 757 2285 1248 353 246 1345 2392 899 161 

2015 1799 2471 1595 709 5656 3120 1558 806 2186 1280 297 140 1350 3243 879 199 

 

V preglednici 27 lahko vidimo izhodiščne podatke za preglednico 28. Po posameznih 

področjih so prikazani podatki za število diplomantov skupaj za B1 in B2 ter število prostih 

delovnih mest za ta področja.  

 

Preglednica 28: Absolutna razlika med prostimi delovnimi mesti in številu diplomantov 

po področjih izobraževanja na prvi in drugi stopnji izobraževanja  

  

Izobraževanj

a - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Umetnost in 

humanistika 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Družbene, 

poslovne, 

upravne in 

pravne vede 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Naravoslovj

e, 

matematika 

in 

računalništv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Tehnika, 

proizvodne 

tehnologije 

in 

gradbeništv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Kmetijstvo, 

gozdarstvo, 

ribištvo, 

veterinarstv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Zdravstvo in 

sociala - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Storitve - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

2005 5664 24 3458 684 2308 186 1474 -428 

2006 4853 -11 2751 753 2527 84 1809 -518 

2007 3993 -158 2596 676 2456 -8 2002 -484 

2008 4153 -102 1770 744 2245 -38 2217 -499 
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Izobraževanj

a - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Umetnost in 

humanistika 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Družbene, 

poslovne, 

upravne in 

pravne vede 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Naravoslovj

e, 

matematika 

in 

računalništv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Tehnika, 

proizvodne 

tehnologije 

in 

gradbeništv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Kmetijstvo, 

gozdarstvo, 

ribištvo, 

veterinarstv

o - Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Zdravstvo in 

sociala - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Storitve - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

2009 3993 -292 -1586 336 813 -108 1837 -909 

2010 4195 -350 -997 163 435 -174 1816 -870 

2011 3598 -556 -895 -29 838 -199 1981 -822 

2012 3288 -1325 -1572 -540 104 -236 1682 -853 

2013 2117 -1252 -2678 -860 -866 -262 1028 -749 

2014 552 -918 -2899 -793 -1037 -107 1047 -738 

2015 672 -886 -2536 -752 -906 -157 1893 -680 

 

V preglednici 28 lahko vidimo, kakšne so absolutne razlike med prostimi delovnimi mesti in 

številom diplomantov po področjih izobraževanja na prvi in drugi stopnji izobraževanja. Kjer 

so vrednosti negativne, je bilo več diplomantov kot pa prostih delovnih mest, kjer pa so 

vrednosti pozitivne, pa je bilo več delovnih mest kot diplomantov. 

 

Visokošolski in magistrski programi odobravajo vsako leto vse več vpisnih mest. S tem 

spodbujajo mlade k nadaljevanju izobraževanja na terciarni ravni. Izobrazba delovne sile se 

zvišuje, obenem se veča tudi brezposelnost. Vendar je vse preveč izobraženih, ki so mišljenja, 

da jim bo izobrazba pravi ključ do dobro plačanega delovnega mesta. Na trg dela prihaja 

vedno več diplomantov in magistrov, ki so s svojo izobrazbo težje zaposljivi oziroma trg ne 

more sprejeti vseh tako izobraženih. Tu se vidi neusklajenost zaposlitvenega in 

izobraževalnega sistema. Hkrati to, da izobraženi ne dobijo službe, primerne svoji izobrazbi, 

pomeni velik pritisk na socialne izdatke države (Bojić 2011, 4). 
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Preglednica 29: Relativna razlika med prostimi delovnimi mesti in številom diplomantov 

po področjih izobraževanja na prvi in drugi stopnji izobraževanja  

 

  

Izobraževanja 

- Razlika 

prosta delovna 

mesta - število 

diplomantov 

Umetnost in 

humanistika 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Družbene, 

poslovne, 

upravne in 

pravne vede 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Naravoslovje, 

matematika 

in 

računalništvo 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Tehnika, 

proizvodne 

tehnologije 

in 

gradbeništvo 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Kmetijstvo, 

gozdarstvo, 

ribištvo, 

veterinarstvo 

- Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Zdravstvo 

in sociala - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

Storitve - 

Razlika 

prosta 

delovna 

mesta - 

število 

diplomantov 

2005 460% 103% 161% 228% 245% 157% 188% 43% 

2006 410% 99% 144% 251% 268% 125% 212% 39% 

2007 372% 82% 142% 222% 266% 98% 261% 43% 

2008 395% 88% 128% 244% 247% 89% 273% 39% 

2009 384% 69% 77% 160% 152% 68% 242% 17% 

2010 389% 66% 85% 120% 120% 61% 211% 21% 

2011 356% 51% 86% 97% 136% 51% 234% 22% 

2012 324% 25% 76% 61% 104% 43% 234% 19% 

2013 220% 26% 54% 41% 63% 28% 173% 16% 

2014 131% 44% 49% 49% 55% 70% 178% 18% 

2015 137% 44% 55% 52% 59% 47% 240% 23% 

 

V preglednici 28 je prikazana relativna razlika med prostimi delovnimi mesti in številom 

diplomantov po področjih izobraževanja  na B1 in B2. Kjer so vrednosti večje od 100 %, 

pomeni, da je več delovnih mest kot pa diplomantov po enakih področjih. Tam, kjer so pa 

vrednosti manjše od 100 %, pa je več diplomantov kot pa delovnih mest. Leta 2013 je na 

področju storitev bilo na voljo samo 16 % delovnih mest, kolikor je diplomantov.  

 

Področje izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter področje zdravstva in sociale sta 

dve področji, ki sta v vseh letih od 2005 do 2015 imeli več prostih delovnih mest kot 

diplomantov. Čeprav se na prvi pogled rezultat ne zdi logičen, se je treba zavedati, da po teh 

prostih delovnih mestih ne povprašujejo samo diplomanti posameznega tekočega leta, ampak 

tudi diplomanti preteklih let in teh je ogromno. Prav tako pa po teh delovnih mestih 

povprašujejo tudi ostali odrasli. Področje storitev pa je v vseh letih imelo manj prostih 

delovnih mest, kot pa je bilo število diplomantov. V letih, za katera smo imeli na voljo vse 

podatke, od leta 2005 do 2015 ne moremo ravno reči, da izobraževalni in zaposlitveni sistem 

delujeta usklajeno, saj je bilo kar v polovici področij izobraževanja v vseh letih več 

diplomantov kot prostih delovnih mest. Pri tem pa vemo, da moramo upoštevati tudi, da  

obstajajo tudi brezposelni od prejšnjih let ter odrasli, ki zasedajo ta prosta delovna mesta. 

Iz leta v leto se predvsem v prvi polovici opazovanega obdobja večinoma relativni presežek 

prostih delovnih mest ne glede na področje manjša (vrednosti nad 100 % se manjšajo). Na 
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področju  družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved se je iz leta 2008 do 2009 zmanjšalo 

za kar 50 % prostih delovnih mest, kot pa je diplomantov. Na področju  naravoslovja, 

matematike in računalništva ter tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva pa so te 

razlike bile še večje, saj je bilo zmanjšanje prostih delovnih mest pri naravoslovju kar 84 %, 

pri tehniki pa 95 %.  Iz leta 2009 na 2010 je bilo na področju umetnosti in humanistike le 3 % 

zmanjšanje prostih delovnih mest. V drugi polovici opazovanega obdobja pa se relativni 

primanjkljaj delovnih mest veča (vrednosti pod 100 % se manjšajo), kar kaže na vse slabšo 

usklajenost izobraževalnega sistema ter trga dela. Na področju izobraževanja je iz leta 2012 

na 2013 bil največji upad prostih delovnih mest, saj je bilo kar 104 % zmanjšanje med  

letoma. Zaradi tega moramo ovreči drugo zastavljeno hipotezo (preglednica 28 in 29).  
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5 SKLEP 

Vprašanje prehoda mladih s prve in druge bolonjske stopnje na trg dela je relativno 

kompleksno vprašanje in se dotika tako različnih vidikov na strani sistema izobraževanja na 

eni strani, kot tudi različnih vidikov na strani delodajalcev ter delojemalcev na drugi strani. 

Življenjsko obdobje mladosti se podaljšuje tudi zaradi vse daljšega trajanja izobraževanja, 

med dejavnike nadaljnjega izobraževanja pa sodi tudi stopnja brezposelnosti oz. zaposlenosti 

mladih. Na poti do zaposlitve se mladi srečujejo s kar nekaj ovirami, h katerim je svoje 

prispevala tudi recesija oz. gospodarska kriza, ki je skrčila število delovnih mest. Reforma 

sistema izobraževanja je povzročila zmedo na področju `ocenjevanja` izobrazbe mladih v 

primerjavi s staro predbolonjsko izobrazbo. Ker pa je značilnost današnjega časa tudi kasnejše 

upokojevanje, pomeni, da se tudi zaradi tega delovna mesta sproščajo počasneje, kot pa se 

pojavljajo novi diplomanti. Država s svojimi ukrepi spodbuja nadaljevanje izobraževanja, 

vendar ni povsem usklajena s trgom dela, ki v veliki meri že danes zahteva od mladih delovne 

izkušnje, ki pa jih žal ne morejo dobiti v zadostni meri. Potrebno bi bilo, da bi država v svoje 

ukrepe vključila tudi več prakse med izobraževanjem. Še več težav pri zaposljivosti pa imajo 

diplomanti s področja ekonomskih, pravnih in upravnih ved.  

 

Namen magistrskega dela je v prvem delu bil, da na osnovi teoretičnih izhodišč proučimo 

kako poteka prehod mladih iz izobraževanja na trg dela ter sintetiziramo dosedanje raziskave 

na tem področju ter jih primerjamo med sabo. V drugem, empiričnem delu smo izvedli 

raziskavo s pomočjo spletne ankete in treh intervjujev, ter analizirali smo sekundarne podatke. 

V uvodnem delu smo si zastavili cilje, ki smo jih v celoti dosegli, in sicer smo ugotovili, da se 

mladi zaradi skrčenja delovnih mest, ki jih je povzročila gospodarska kriza, soočajo s 

problemom, kako priti do zaposlitve. Ker živijo pri starših in so brezposelni, se ne morejo 

osamosvojiti in iti živet zase, zato se odločijo za nadaljevanje izobraževanja. Razširjenost 

izobraževanja je pripeljala do drugačnega ´ocenjevanja´ izobrazbe mladih, do sprememb pa je 

predvsem prišlo z uvedbo bolonjskega sistema izobraževanja. Prav tako pa mladim 

diplomantom primanjkuje praktičnega znanja, zaradi česar so se v zadnjih letih že začele 

univerze povezovati z delodajalci. Brezposelnost mladih po končanju srednje šole vpliva na 

to, da se  mladi odločijo za nadaljevanje izobraževanja na prvi stopnji izobraževanja. Po 

končani prvi stopnji izobraževanja pa se brezposelni mladi v manjši meri odločajo za 

nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji izobraževanja. Čemu dajejo delodajalci 

prednost pri zaposlovanju, ali izkušnjam ali izobrazbi, je odvisno predvsem od dejavnosti in 

tudi od velikosti podjetja in njihove tehnike pri izbiranju kandidatov. Mi smo opravili 

intervjuje v mikro, srednje velikem in velikem podjetju, ki so se  ukvarjala z različnimi 

dejavnostmi. Primanjkljaj delovnih mest se iz leta v leto veča, kar kaže na vse slabšo 

usklajenost izobraževalnega sistema ter trga dela. 
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Uvodoma smo si zastavili raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kakšen pomen dajejo 

delodajalci formalni izobrazbi in kakšen pomen kompetencam pri iskanju ustreznega 

kandidata? Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje smo opravili tri intervjuje v 

različno velikih podjetjih, ki prihajajo iz različnih panog. Vse intervjuje smo opravili po istih 

vprašanjih, saj smo imeli vprašanja sestavljena vnaprej za vse. Prvi intervju smo opravili z 

mikro podjetjem s področja proizvodnje živil, ki je zatrdilo, da daje večji pomen formalni 

izobrazbi kandidata, saj je širši okvir, ki opredeljuje posameznikove interese, bazna znanja in 

socialni krog. Takoj za tem pa so pomembne izkušnje, ki jih preverijo na praktičen način. 

Glavna dejavnost drugega intervjuvanega podjetja je bilo gradbeništvo in je srednje veliko 

podjetje. Pri njih pri izbiri ustreznega kandidata dajejo največjo prednost dosedanjim 

izkušnjam, različnim spretnostim in veščinam, prav tako pa tudi različnim sposobnostim in 

osebnostnim lastnostim. Iščejo kandidate s paketom dobrih veščin. Torej, da imajo izkušnje, 

primerne značajske lastnosti, v primeru vodstvenega kadra tudi karizmo in pripravljenost na 

doseganje višjih ciljev. Formalna izobrazba pri njihovi specializirani dejavnosti nima pomena, 

saj je ključno to, da je kandidat pripravljen in navajen delati ter ima željo za pridobivanje 

znanja iz prakse. Tretji intervju smo opravili z vodjo kadrovske službe velikega podjetja, ki se 

ukvarja s proizvodnjo alkoholnih pijač. V velikem podjetju na odločitev o tem, kaj je bolj 

pomembno, izobrazba ali izkušnje, vplivajo zahteve delovnega mesta. Tako je za pisarniška 

dela bolj pomembna izobrazba, za ostala dela pa bolj praksa. Če povzamemo, ima različno 

veliko podjetje, ki prihaja iz različnih panog, svojevrsten pogled in pristop k zbiranju svojih 

kandidatov, ki pa se po dolgoletnih izkušnjah verjetno obrestuje, saj poslujejo uspešno. Na 

podlagi opravljenih intervjujev ne moremo postaviti sklepa, da omenjena podjetja dajejo 

prednost formalni izobrazbi pred izkušnjami ali obratno.  

 

Poleg že omenjenega zastavljenega raziskovalnega vprašanja smo si postavili tudi dve 

hipotezi. Z namenom testiranja obeh hipotez smo analizirali najprej primarne podatke, 

pridobljene s pomočjo spletne ankete, ter nato tudi sekundarne podatke, pridobljene iz SURS-

a in ZRSZ-ja.  

 

Na podlagi s spletno anketo zbranih primarnih podatkov smo najprej preverili 

reprezentativnost vzorca v najstrožjem statističnem smislu. S pomočjo χ2 testa smo preverili 

reprezentativnost vzorca po spolu, starosti, regiji prebivališča in stopnji izobrazbe. Vzorec v 

najstrožjem statističnem smislu ni reprezentativen po spolu, starosti in regiji prebivališča, 

reprezentativen je le po spremenljivki stopnja izobrazbe. Kljub temu, da popolno 

reprezentativnost vzorca pri svojem raziskovanju navadno zagotavljajo le večje raziskovalne 

ustanove, je iz grafične analize razvidno, da tudi naš vzorec ne odstopa bistveno od populacije 

po omenjenih lastnostih ter da je primeren za nadaljnje analize.  

Za razlike pri stopnji strinjanja s trditvami spletne ankete v obliki lestvice Likertovega tipa 

smo izvedli enostavni t-test. V prvem vsebinskem sklopu trditev se dve trditvi nanašata na 

hipotezo 1. Povprečno strinjanje s trditvijo Pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi 
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bolonjski stopnji izobraževanja je nezmožnost pridobitve službe po zaključenem 

srednješolskem izobraževanju in drugo trditvijo Pomemben razlog za nadaljevanje študija na 

drugi bolonjski stopnji izobraževanja je nezmožnost pridobitve službe po zaključenem 

izobraževanju na prvi bolonjski stopnji sta pod 3, kar pomeni, da se anketiranci ne strinjajo s 

trditvama in lahko ovržemo hipotezo 1. V drugem vsebinskem sklopu spletne ankete pa je šest 

trditev, ki se nanašajo na hipotezo 2. Pri vseh šestih trditvah so bile povprečne stopnje 

strinjanja enakomerno porazdeljene nad in pod srednjo vrednostjo 3, zaradi česar ne moremo 

niti potrditi niti ovreči hipoteze 2, da izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno.  

 

S pomočjo regresije in korelacije smo na podlagi analize sekundarnih podatkov preverili 

najprej hipotezo 1. Želeli smo vedeti, kako je število vpisanih v prvi letnik na B1 povezano s  

številom brezposelnih v starosti 18,19,20 in 21 let v tekočem in predhodnih letih ter kako je 

število vpisanih v prvi letnik na B2 povezano s številom brezposelnih v starosti 22,23 in 24 

let. Za B1 velja, da bo večji vpis, če je brezposelnost mladih večja, za B2 pa bo večji vpis, če 

bo brezposelnost mladih nižja in takrat, ko se gospodarska rast veča oziroma je višji 

bdp/prebivalca. Poleg tega bo vpis večji tudi takrat, ko bo na voljo več štipendij.Večja 

brezposelnost mladih, ki končajo srednjo šolo, v skladu z našimi rezultati regresijske analize 

pozitivno vpliva na vpis na B1, saj so ob višji brezposelnosti mladih oportunitetni stroški 

nadaljevanja študija (potencialni izgubljeni zaslužki) nižji. Prav tako pa je ob višji 

brezposelnosti mladih večja tudi spodbuda za izboljšanje položaja na trgu dela z dvigom 

formalne izobrazbe s srednješolske na visokošolsko raven. Zavedanje nujnosti nadaljnjega 

izobraževanja po zaključeni srednji šoli je namreč še toliko večje v času višje brezposelnosti 

mladih. Nadaljevanje študija na B1 je hkrati povezano tudi s številnimi socialnimi in drugimi 

materialnimi ugodnostmi, ki jih študentom prinaša status študenta, kot na primer zdravstveno 

zavarovanje, možnost dela preko študentskega servisa, možnost pridobitve štipendije in 

podobno, kar zopet pride bolj do izraza v primeru večje brezposelnosti mladih. Pomemben 

dejavnik, ki pozitivno vpliva na število vpisanih na B1, je v skladu z rezultati naše raziskave 

pričakovano tudi velikost generacije mladih, ki se vpisujejo v študijske programe prve stopnje 

na B1. 

 

Vendar pa so rezultati naše raziskave pokazali, da je vpliv brezposelnosti mladih na vpis na 

B2 zanimivo ravno nasproten kot ta na B1. Na B2 bo vpis večji, če je brezposelnost manjša, 

tako pa je verjetno tudi zato, ker so mladi z zaključenim izobraževanjem na B1 in ki že imajo 

službo, bolj motivirani, da nadaljujejo izobraževanje na B2, saj si tako izboljšajo možnost za 

napredovanje, za višjo plačo ter boljše delovno mesto. Mladi z zaključenim izobraževanjem 

na B1, ki so že zaposleni, so tudi bolje finančno priskrbljeni za nadaljevanje študija na B2, kot 

pa tisti, ki niso zaposleni. To je igralo še posebej pomembno vlogo predvsem pri starih 

magistrskih znanstvenih programih, ki so bili delno plačljivi s strani študentov. V naših 

analiziranih podatkih pa so zajeti tudi taki študenti. Boljši materialni pogoji za študij in hkrati 

večja zaposlenost sta povezana tudi z boljšim splošnim gospodarskim stanjem. Tako višji 
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bdp/prebivalca vodi tudi v manjšo brezposelnost in v večjo razpoložljivost štipendij. 

Posledica tega pa je večji vpis v B2. Boljše materialne pogoje pa omogočajo tudi podeljene 

štipendije, saj rezultati regresijske analize potrjujejo, da je vpis tako na B1, kakor tudi na B2 

večji, če je število štipendij večje. Zaposlenost oziroma brezposelnost mladih je torej 

pomemben dejavnik vpisa tako na B1 kakor tudi na B2. Hipotezo 1 smo torej z analiziranjem 

sekundarnih podatkov iz SURS-a in ZRSZ potrdili za del, ki se nanaša na B1, za del ki se 

nanaša na B2, pa je nismo mogli potrditi. 

 

Za dokazovanje hipoteze 2 smo se lotili enostavne opisne analize sekundarnih podatkov, in 

sicer smo primerjali podatke in izračunali razliko med številom diplomantov in prostimi 

delovnimi mesti zanje. Za leta, za katera smo imeli na voljo vse podatke, od leta 2005 do 

2015, ne moremo ugotoviti, da izobraževalni in zaposlitveni sistem delujeta usklajeno, saj je 

bilo kar pri polovici področij izobraževanja v vseh letih več diplomantov kot prostih delovnih 

mest. Pri tem pa vemo, da moramo pri ugotavljanju absolutne razlike med številom prostih 

delovnih mest ter številom diplomantov upoštevati tudi to, da poleg tekočih diplomantov 

zasedajo prosta delovna mesta tudi osebe, ki so bile do sedaj brezposelne in vsi ostali 

dosedanji diplomanti iz preteklih let ter odrasli, ki morda menjujejo službo. Poleg primerjanja 

absolutnih podatkov, smo analizirali tudi relativne razlike med prostimi delovnimi mesti in 

diplomanti po različnih področjih izobraževanja. Predvsem v prvi polovici opazovanega 

obdobja se je iz leta v leto večinoma relativni presežek prostih delovnih mest ne glede na 

področje manjšal. V drugi polovici opazovanega obdobja pa se je relativni primanjkljaj 

delovnih mest večal, kar kaže na neusklajenost izobraževalnega sistema ter trga dela. Zaradi 

tega smo tudi ovrgli drugo zastavljeno hipotezo.  

 

Med pisanjem magistrske naloge smo na podlagi analize primarnih anketnih podatkov ter 

sekundarnih podatkov iz SURS-a in ZRSZ-ja prišli do ugotovitev glede vpliva brezposelnosti 

na nadaljevanje izobraževanja na B1 in B2 ter glede usklajenosti izobraževalnega sistema s 

trgom dela. Rezultati raziskave primarnih in sekundarnih podatkov se razlikujejo. Pri anketnih 

podatkih smo ovrgli hipotezo 1, ki pravi, da je pomemben razlog za nadaljevanje študija na 

prvi in drugi bolonjski stopnji izobraževanja nezmožnost pridobitve službe po zaključenem 

izobraževanju. S sekundarnimi podatki pa smo potrdili hipotezo 1 le v delu, ki se nanaša na 

študij na B1, ne pa tudi v delu, ki se nanaša na nadaljevanje študija na B2. Z analizo vrnjenih 

spletnih anket smo prišli do rezultatov, s katerimi nismo mogli niti potrditi niti ovreči hipoteze 

2, z analizo sekundarnih podatkov pa smo lahko ugotovili, da hipoteze 2 ne moremo potrditi. 

Očitno rezultati naše raziskave nakazujejo, da je po eni strani pomen brezposelnosti mladih za 

odločanje o nadaljnjem izobraževanju sicer velik, a da je po drugi strani vpliv brezposelnosti 

mladih različen in da deluje v različnih smereh na različnih stopnjah izobraževanja. 

 

Bistven prispevek naše magistrske naloge k stroki je ta, da smo prispevali nova spoznanja 

glede vpliva brezposelnosti na nadaljevanje izobraževanja na prvi in drugi stopnji 
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izobraževanja. Prav tako je naš prispevek spoznanje, kako usklajen oziroma neusklajen je 

izobraževalni sistem s trgom dela. Do vseh spoznanj smo prišli na podlagi analize primarnih 

anketnih podatkov in sekundarnih podatkov ter z opravljenimi intervjuji.  

 

Na podlagi ugotovitev naše raziskave lahko podamo nekatera priporočila za izboljšanje 

obstoječega stanja. Da bi lahko izobraževalni sistem ter trg dela delovala bolj usklajeno, bi 

moralo šolstvo uvesti več praktičnega dela v svoj proces poučevanja. Potrebno bi bilo uvesti 

obvezno prakso v učni proces, in ne samo za srednje tehniške šole ampak tudi za splošne 

gimnazije ter naprej tudi univerze. Namreč tehniške šole že imajo po večini obvezno prakso, 

gimnazije in univerze pa ne. In ravno tem primanjkuje praktičnega znanja in poznavanja 

narave dela poklicev, za katerega se odločujejo.  Univerze sicer že vključujejo več 

praktičnega dela v svoj proces vendar za sedaj še v manjši meri. To sodelovanje poteka v 

obliki kariernih centrov posameznih univerz. Univerze imajo svoje karierne svetovalce, ki 

nudijo študentom in diplomantom brezplačno podporo in svetovanje pri ustvarjanju kariere. 

Za dosego tega cilja se univerze povezujejo predvsem z delodajalci. Delodajalci podajo svoja 

videnja kaj manjka pri njihovih kandidatih za zaposlitev, kar je pomemben podatek za 

karierne svetovalce. Ti lahko predajo pridobljeno znanje naprej študentom in dijakom. Ker 

vemo, da je zelo neenakomerno število diplomantov po različnih področjih izobraževanja in je 

zaradi tega nekje več, drugje manj prostih delovnih mest, bi država morala uvesti štipendije za 

poklice, za katere je manj zanimanja. Država bi morali regulirati že vpise na univerzah glede 

na prosta delovna mesta za različne poklice, da ne bi prišlo do prevelikih odklonov pri številu 

diplomantov na posamezno področje izobraževanja.  

 

Nadaljnje raziskovanje na tem področju bi lahko šlo v smeri raziskovanja učinkovitosti 

bolonjskega sistema izobraževanja v primerjavi s starim. Smiselno bi bilo raziskati, kakšna je 

bila oziroma je zaposljivost po starih programih v primerjavi z bolonjskimi ter kako je potekal 

prehod na trg dela pred uvedbo bolonjskega sistema.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1   Intervju z delodajalci 

Priloga 2  Spletna anketa 
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INTERVJU Z DELODAJALCI 

 

1. Po ZGD-1 (Zakonu o gospodarskih družbah) se podjetja razvrščajo po velikosti na mikro, 

mala, srednja in velika podjetja. Kam se uvršča vaše podjetje, koliko zaposlenih ima in od 

kdaj obstaja na trgu? 

 

2. S katero dejavnostjo se ukvarja vaše podjetje in iz katere regije prihaja? 

 

3. Kakšen je vaš letni prihodek? 

 

4. Kako se lotite postopka pridobivanja in izbire delavcev, kadrov? Iščete sami ali preko 

agencij, zavoda za zaposlovanja ali preko spletnih oglaševanj?  

 

5. Na kaj daste poudarek pri izbiri kandidatov, preden jih pokličete na razgovor? Na 

zapisane izkušnje ali izobrazbo, ali morda izgled spremnega pisma? 

 

6. Ali kdaj razgovor izvedete na tak način, da kandidata praktično preizkusite na samem 

razgovoru? Ali morda na razgovoru opravite kakšne psihološke teste (vprašalnike)? 

 

7. Kakšne izkušnje imate z razgovori? Pridejo kandidati pripravljeni in poučeni o vašem 

podjetju? 

 

8. Kako poteka razgovor pri vas? Ali opravljate razgovore po vnaprej pripravljenih 

vprašalnikih?  

 

9. Kakšne pogodbe sklepate z delavci? (za nedoločen čas, določen čas, avtorske pogodbe, 

študentsko delo …). 

 

10. Kateri dejavnik bolj vpliva na končno odločitev o izboru kandidata - izobrazba ali 

izkušnje? 

 

11. Kako evidentirate prispele ponudbe za delo? Ali prispele ponudbe shranite morda za 

vnaprej, če boste potrebovali nove zaposlene? 

 

12. Ali se poslužujete prakse zaposlovanja študentov, ki med študijem delajo? Če da, ali je to 

zato, ker tako investirate v bodoče kadre, ki bodo vaše podjetje in delo v njem že dobro 

poznali in bodo imeli ob sklenitvi pogodbe o delu pri vas tako že precej neformalnih 

delovnih izkušenj? Ali se po navadi študenti, ki delajo pri vas, kasneje, ko diplomirajo, pri 

vas tudi zaposlijo?  
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13. Vaše podjetje prihaja iz x področja. Ali pri zaposlovanju novih kadrov iščete vedno 

predvsem kandidata, ki ima želeno smer in raven formalne izobrazbe? Ali pa menite, da 

formalna izobrazba večinoma ne pomeni tudi dejanske usposobljenosti kandidata in so pri 

vaši izbiri bolj pomembne dejanske kompetence kandidata (dosedanje izkušnje, dejansko 

znanje, različne sposobnosti, spretnosti in veščine in tudi osebnostne lastnosti …)? 
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SPLETNA ANKETA 

 

Prehod mladih s prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg dela 

 

Spoštovani! 

 

Sem absolventka podiplomskega študija na Fakulteti za management v Celju in v sklopu 

zaključevanja svojega študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Prehod mladih s 

prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na trg dela. V ta namen vas vljudno prosim, da 

si vzamete nekaj vašega dragocenega časa in sodelujete v 5-minutni anketi, ter mi tako 

omogočite raziskavo na omenjenem področju.  

 

Vaše iskreno mnenje in stališče bosta dragocena pri izdelavi moje magistrske naloge. Iz tega 

razloga vas prosim, da na vsa vprašanja odgovorite odkrito in iskreno, ker bo le tako raziskava 

pokazala objektiven in realen rezultat, za kar se vam obenem že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

Podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno za potrebe raziskave magistrske naloge. 

 

Pogoji za sodelovanje v raziskavi so, da prihajate iz območja Republike Slovenije in da 

obiskujete 1. ali 2. bolonjsko stopnjo izobraževanja ter ste stari med 18 in 29 letom.  

 

Manca Ojsteršek 

 

SKLOP I 

 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ženski 

  

2. Star(a) sem _____let 

 

3. V kateri regiji imate stalno prebivališče? 

a) Pomurska 

b) Podravska 

c) Koroška 

d) Savinjska 

e) Zasavska 

f) Posavska 

g) Jugovzhodna Slovenija 

h) Osrednjeslovenska 
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i) Gorenjska 

j) Primorsko-notranjska 

k) Goriška 

l) Obalno-kraška 

 

4. Katero stopnjo izobraževanja obiskujete?  

a) 1. bolonjsko stopnjo (dodiplomski študij) 

b) 2. bolonjsko stopnjo (podiplomski študij) 

 

5. Kakšen je vaš način študija? 

a) Redni 

b) Izredni  

 

6. Na katerem področju (klasifikacija KLASIUS) poteka vaše izobraževanje? 

a) Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 

b) Umetnost in humanistika 

c) Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

d) Naravoslovje, matematika in računalništvo 

e) Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo 

f) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 

g) Zdravstvo in sociala 

h) Storitve (osebne, transportne, varstvo okolja, varovanje) 

 

7.Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?  

a) Delo preko študentskega servisa 

b) Zaposlen(a) za nedoločen čas  

c) Zaposlen(a) za določen čas  

d) Samozaposlen(a)  

e) Brezposeln(a)  

f) Trenutno brezposeln(a), a že bil(a) zaposlen(a) 

g) Honorarno delo   

 

SKLOP II 

 

1.  Zakaj ste se odločili za nadaljevanje izobraževanja na prvi ali drugi bolonjski stopnji? 

a) Zaradi želje po izboljšanju socialnega statusa  

b) Zahteva delovnega mesta  

c) Zaradi želje po premestitvah oziroma napredovanju na delovnem mestu  
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d) Želja po novih znanjih   

e) Želja po prekvalifikaciji  

f) Zaradi študentskega statusa, saj ga delodajalci sprejemajo kot fleksibilno obliko 

zaposlitve 

g) Zaradi nezmožnosti pridobitve zaposlitve po zaključenem izobraževanju na predhodni 

ravni 

 

2. Ali v času študija koristite študentske ugodnosti, ki jih imate (boni za hrano, subvencije za 

prevoz, možnost študentskega dela …)? 

a) Da 

b) Ne 

 

3. Ali so študentske ugodnosti vplivale na odločitev za nadaljevanje študija? 

a) Da 

b) Ne 

 

Tisti, ki ste se že srečali z iskanjem in opravljanjem zaposlitve med študijem, nadaljujete 

z vprašanji v 2. sklopu neposredno spodaj, ostali pa pričnite z odgovarjanjem na  

vprašanja v 3. sklopu.  

 

4. Kdaj ste začeli z iskanjem prve zaposlitve? 

a) Takoj na začetku študija 

b) Že med študijem 

c) Takoj po končanju prve/druge bolonjske stopnje 

 

5. Na kakšen način ste se lotili oziroma pristopate k iskanju zaposlitve?  

a) Delo preko študentskega servisa 

b) Sem štipendist v izbrani organizaciji  

c) Z lastnim pošiljanjem ponudb za delo  

d) S prijavo na Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba  

e) S prostovoljnim delom  

f) Z opravljanjem strokovne prakse v podjetju 

g) Z pomočjo obveščanja fakultete o razpisih delovnih mest 

h) S pomočjo prijateljev in sorodnikov 

 

V kolikor ste zaposleni, odgovarjajte naprej, ostali pojdite na vprašanje 9.  
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6. Kje ste zaposleni?  

a) v privatnem sektorju  

b) v javnem sektorju 

c) sem samozaposlen 

 

7. Ali ste trenutno zaposleni na področju, na katerem ste diplomirali?  

a) Da  

b) Ne  

 

8. Ali ste zaposleni na delovnem mestu, ki ustreza vaši pridobljeni izobrazbi?  

a) Da 

b) Ne  

 

9. Kaj je po vašem mnenju razlog, da zaposlitve še niste uspeli najti (možnih je več 

odgovorov):  

a) Zasičenost trga dela 

b) Nimam delovnih izkušenj 

c) Iščem samo delo iz svojega področja izobrazbe 

d) Nimam ustrezne izobrazbe 

e) Trema na razgovoru 

f) Ponujajo mi prenizko plačo glede na mojo izobrazbo 

 

10. Pri naslednjih dveh trditvah označite svojo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo po 

Likertovi lestvici. 5 pomeni »popolnoma se strinjam«, 4 pomeni »se strinjam«, 3 pomeni 

»sem neodločen«, 2 pomeni »se ne strinjam« ter 1 pomeni »sploh se ne strinjam« 

 

a) Pomemben razlog za nadaljevanje študija na prvi bolonjski stopnji izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem srednješolskem izobraževanju 

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

b) Pomemben razlog za nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji izobraževanja je 

nezmožnost pridobitve službe po zaključenem izobraževanju na prvi bolonjski stopnji 

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

SKLOP III 

 

1. Ali menite, da država dovolj naredi, da mladi dobijo službo? 
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a) Da 

b) Ne 

 

2. Katere programe ste spoznali osebno, ki jih nudi država in so namenjeni temu, da mladim 

omogočijo lažjo zaposljivost? (lahko obkrožite več odgovorov) 

a) Subvencije za nove zaposlitve 

b) Povračilo prispevkov 

c) Oprostitev plačila prispevkov za določeno obdobje 

d) Davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih 

e) Javna dela 

f) Mentorstvo za mlade 

g) Delovni preizkus za mlade 

h) Pripravništvo 

i) Univerzitetni inkubatorji 

j) Štipendije 

 

3. V nadaljevanju so podane trditve pri katerih označite svojo stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo po Likertovi lestvici. 5 pomeni »popolnoma se strinjam«, 4 pomeni »se 

strinjam«, 3 pomeni »sem neodločen«, 2 pomeni »se ne strinjam« ter 1 pomeni »sploh se 

ne strinjam« 

 

a) Program, ki ga izvajajo fakultete, je usklajen s potrebami delodajalcev. 

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

b) Zaradi programov, ki jih ponuja država za lažjo vključitev mladih na trg dela, se je lažje 

zaposliti. 

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

c) Teoretično znanje, ki sem ga pridobil(a) na fakulteti, je uporabno na mojem delovnem 

mestu.  

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

d) Najbolj pomemben dejavnik pri zaposlitvi in ki mu dajejo delodajalci največji pomen, so 

delovne izkušnje. 

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

e) Najbolj pomemben dejavnik pri zaposlitvi in ki mu dajejo delodajalci največji pomen, je 

izobrazba.  

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 
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f) Delo med študijem preko študentskega servisa mi je pomagalo pri zaposlitvi.  

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

g) Obstoječi ukrepi s katerimi želi država doseči boljšo usklajenost med znanji, ki jih ponuja 

sistem izobraževanja ter znanji, ki jih zahteva delodajalec, so ustrezni.  

1-sploh se ne strinjam            2         3      4            5-popolnoma se strinjam 

 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 


