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POVZETEK
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem
delu smo se najprej seznanili z mladimi na trgu dela, kjer smo predstavili pojma
mladost in mladina, njuno zgodovino ter začetke mladinskega dela. Po spoznanju
mladih in mladine smo se dotaknili njihove prisotnosti na trgu dela v Sloveniji. Ker
je v Sloveniji njihova brezposelnost pereč problem, smo se dotaknili tudi
zaposlovanja in zaposljivosti mladih ter dejavnikov, ki vplivajo na njihovo
zaposlovanje. Zanimale so nas tudi vrednote mladih. Zaradi prenasičenosti na trgu
dela smo poiskali najizvirnejše načine zaposlitve. Na kratko smo razložili, kaj je
plača in njene tri vidike. Empirični del pa je sestavljen iz raziskave, ki je bila
izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Razdelili smo ga mladim, ki so kadar
koli opravljali delo in zanj prejeli plačilo in ugotovili, da so mladi načeloma
zadovoljni s svojo trenutno zaposlitvijo, težavo je zaznati edino pri pridobivanju
zaposlitve. Treba pa je poudariti, da jih zelo malo išče zaposlitev.
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ABSTRACT
Master's thesis consists of theoretical and empirical work. In the theoretical part
we first introduce young people to the labor market, where we introduced the
concept of youth and young people, their history and origins of youth work. After
the recognition of young people and youth, we touched their presence on the
labor market in Slovenia. In Slovenia is their unemployment a pressing problem so
we also discussed about employment and employability of young people, and the
factors affecting their employment. We were interested in the values of young
people. Due to the over-saturation of the labor market, we find the most original
ways of employment. We briefly explain what is salary and its three aspects. The
empirical part consists of research, which was carried out by means of a
questionnaire. We distributed by young people who have worked and received
payment and found that young people are generally satisfied with their current
employment, the problem is detected only in getting a job. It should be noted
that very few are looking for employment.
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UVOD
Vsakdo izmed nas se je že ali pa se bo slej ko prej srečal z zaposlitvijo. Pa naj si
bo to redna zaposlitev, zaposlitev preko študentskega servisa ali pa samo
priložnostno delo. Mladino je treba tudi razbremeniti odgovornosti za sedanjost in
ji dati prostor, ki ji pripada. To pomeni, da cenimo, kar ima in kar zna: znanje,
vitalnost in energijo. Ne nazadnje so mladi tudi vir, resurs, ki mu je treba dati
dostojanstvo in potem besedo (Ule, 2015). Za vsako opravljeno delo pa naj bi
prejeli tudi plačilo. Kakšno bo to plačilo, pa je odvisno od delodajalca,
zahtevnosti dela, izobrazbe itd. Mladi stremimo k osamosvojitvi, želimo si imeti
otroke, se poročiti, zato si želimo čim prej poiskati zaposlitev. Vendar družba ni
naredila ničesar, da bi lahko prej šli od doma, da bi se prej postavili na noge.
Danes imajo otroci pred seboj 16 let zelo začrtane poti. Nekoč je veljalo, da so se
o tem, kaj bodo počeli v življenju, si bodo ustvarili družino ali ne, odločali okoli
dvajsetega leta. Zdaj se je to premaknilo v trideseta leta. Šele takrat se zbudijo,
takrat spoznajo, da je treba razmisliti, kako naprej (Ule, 2015). Zato smo se
odločili narediti raziskavo na tem področju in ugotoviti, kaj v današnjem času
pomeni izbira zaposlitve in kakšno vlogo ima pri tem plača.

PREDSTAVITEV PROBLEMA IN OKOLJA
V magistrskem delu smo predstavili probleme, ki nastajajo pri iskanju zaposlitve
mladih, ter kakšen vpliv ima pri tem plača. Problem je zaznati v družbi, ki
posamezniku narekuje potrebo po družini, samostojnosti, osamosvojitvi itd.
Zaradi pritiska okolice mladi zagrabimo za prvo ponujeno priložnost zaposlitve,
samo zato, da uresničimo, kar nam narekuje družba. Sprejemamo težka, zahtevna
dela, za katera prejemamo nizko plačilo, če sploh ga. Večina ne opravlja dela, za
katerega je bila izšolana. Še večji problem pa je, da nas je gospodarska kriza tako
prizadela, da so nekateri starši izgubili zaposlitev. Ker so to po navadi že starejši,
so težko zaposljiv kader. Zato so otroci – mladi – primorani poprijeti za delo že
pred zaključkom šolanja, saj tako pomagajo staršem in morebitnim mlajšim
bratom ali sestram, da se lahko prebijejo iz meseca v mesec. Problematika, ki pa
pri tem nastane, je veliko nezadovoljstvo na delovnem mestu, saj ne opravljajo
dela, ki bi jih veselilo, ampak katero koli delo, samo zato, da lahko preživijo.
Tako pa tudi ne opravljajo dela s tako intenzivnostjo, kot bi ga lahko, in odlašajo
na druge, če je le to mogoče. Malo mladih je takšnih, ki se lahko v današnjem
času v celoti posvetijo študiju in jim ni potrebno ob študiju še delati. Nekateri so
primorani opravljati delo, ki ga drugače ne bi nikoli, samo zato, da si študij sploh
lahko omogočijo, ker jim starši žal tega niso sposobni. Večni problem pa so
izkušnje pri delu. Večina delodajalcev jih zahteva, pridobiti pa jih je nemogoče,
ker brez njih ne prideš nikamor in tako se spet sprejme tisto delo, ki ne zahteva
izkušenj in je po vsej verjetnosti tudi veliko slabše plačano in ni primerno
izobrazbi.
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NAMEN IN CILJI
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen vpliv ima plača na mlade glede na
različne regije in kako močan vpliv ima plača na iskanje zaposlitve. Zanimalo nas
je tudi, kaj vse so mladi pripravljeni sprejeti samo zaradi višine plače. Predstavili
smo tudi, kdo sploh so mladi, kakšne so njihove vrednote ter kaj je plača in vse,
kar sodi zraven. Pri tem smo si pomagali z literaturo. Dejansko stanje pa smo
pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika (izvedenega s pomočjo spletne strani
1KA), objavljenega na socialnih omrežjih. Vprašalnik je bil namenjen mladim,
starim med 15 in 29 let širom Slovenije. Rezultate smo analizirali s pomočjo
programa SPSS in poizkusili ugotoviti, če so obstajajo možnosti izboljšav. Grafični
prikaz podatkov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, pa smo prikazali s pomočjo
programa MS Excel.
Cilj magistrskega dela je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kako mladi iz različnih regij dojemajo pomen plače pri iskanju zaposlitve?
Z vprašanjem želimo izvedeti, kako mladi iz različnih regij širom Slovenije
dojemajo pomen plače. Zanima nas predvsem, če prihaja do razlik pri manj
razvitih krajih glede na bolj razvite. Predvidevamo, da obstajajo razlike.


Ali obstajajo razlike med spoloma pri vplivnih dejavnikih ob iskanju
zaposlitve?
Želimo izvedeti, če na dejavnike ob iskanju zaposlitve vpliva spol. Zanima nas
predvsem pogled obeh spolov na razmere, ki jih ponuja določena zaposlitev.
Pričakujemo, da bo prišlo do razlik, saj predvidevamo, da je moški spol manj
zahteven.
 Čemu so se mladi pripravljeni odpovedati glede na socialni status staršev?
Zanima nas ,čemu so se mladi pripravljeni odpovedati glede na socialne družinske
razmere. Pričakujemo, da bo prišlo do razlik, saj predvidevamo, da bo nekdo, ki
živi na primer z mamo samohranilko, bolj potreboval dohodek kot tisti, ki ima oba
starša zaposlena, po možnosti še nekje na višjem položaju.
 Kaj mladim predstavlja delo glede na njihovo izobrazbo?
Želimo predvsem izvedeti, kakšen je razlog, zakaj mladi delajo in zakaj opravljajo
ravno to zaposlitev in če prihaja do razlik med različno izobraženimi mladimi.
Predvidevamo, da izobrazba ne vpliva na razlike.

METODE DELA
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in na empirični del. Uporabili smo tako
primarne kot sekundarne vire podatkov. V teoretičnem delu smo podali
sekundarne vire, ki smo jih pridobili z literaturo različnih avtorjev, internetnih
strani in člankov. Empirični del pa je sestavljen predvsem iz opisne statistike
anketnega vprašalnika. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik.
Anketiranje je potekalo na spletni strani 1KA spletne ankete, kjer so bili
anketirani mladi z različnih regij, ki so kadar koli opravljali kakšno koli delo.
Anketa je bila anonimna z vprašanji zaprtega tipa.
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MLADI NA TRGU DELA
Trg dela je v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih doživel številne spremembe.
Trenutno stanje zaznamuje visoka brezposelnost, ki je podobna tisti iz časov
transformacijske krize. To pa pomeni slab položaj številnih delavcev, prihaja do
trenj med delavci (sindikati), delodajalci in vlado ter prihaja do zahtev po
reformah v smeri večje fleksibilnosti trga dela (Domadenik et al., 2013: 1).
Na trgu dela so mladi ena najbolj ogroženih skupin. Poleg žensk, starejših in
invalidov so tista skupina, ki jo zaznamujejo višje stopnje nezaposlenosti in/ali
manj ugodni pogoji zaposlitve na trgu dela. Razne študije kažejo, da so bili med
zadnjo ekonomsko krizo v številnih državah najbolj prizadeti prav mladi (Bell in
Blanchflower, 2011, Scarpetta et al., 2010). Za naraščanje stopnje brezposelnosti
mladih so vzroki večinoma povezani z neučinkovito institucionalno strukturo na
trgu dela. Glede na produktivnost mladih so zakonsko ali pogodbeno določene
minimalne plače previsoke, predvsem pri nekvalificiranih iskalcih zaposlitve. Prav
tako otežujejo zaposlovanje mladih določbe delovnopravne zakonodaje, ki se
nanašajo na odpuščanje in zaposlovanje ter odpravnine in odpovedne roke. V
okviru obstoječe institucionalne strukture sta dva dejavnika, ki najbolj vplivata
tako na skupno stopnjo brezposelnosti, kot tudi na stopnjo brezposelnosti mladih.
To sta cikličnost na trgu dela (Bell in Blanchflower, 2011) in relativna velikost
kohorte mladih (Shimer, 2001), ki vstopajo na trg dela (Domadenik et al., 2013:
29).
Mlajših generacij se na trgu dela ne upošteva dovolj, zanje ni prostora, vendar
gospodarstvo nima prihodnosti, če ne bo učinkovito uporabilo potenciala mladih.
Vsem mladim brezposelnim mora biti dana priložnost, da dobijo ustrezno ali vsaj
primerno zaposlitev. Pozorni moramo biti tudi na to, da zakonodaja ne bi izločala
ali diskriminirala mladih, kljub temu pa se to v Sloveniji dogaja (Drobnič, 2009:
252).
Brezposelne mlade je potrebno obravnavati prioritetno in jih čim prej vključiti v
delovno okolje. Rok za iskanje dela za iskalce prve zaposlitve se mora skrajšati na
največ nekaj mesecev. Nujna je zakonodaja, ki bi odpravila diskriminatornost do
mladih in poskrbela za bolj enakomerno porazdelitev tveganj med generacijami. V
drugih evropskih državah so razvili različne oblike prehoda iz študija v zaposlitev,
v Sloveniji pa obstaja samo neobvezno pripravništvo, kar pomeni, da imamo
prostora za oblikovanje novih mehanizmov še zelo veliko (Drobnič, 2009: 252).
Potrebno je omeniti, da je za Slovenijo značilno strukturno neskladje med
ponudbo izobraženih kadrov ter povpraševanjem na trgu dela. Vsako leto šolski
sistem izobrazi drugačne profile kot jih gospodarstvo dejansko potrebuje. V
zadnjih letih se je več kot polovica mladih vpisovala v študijske programe
družboslovja, medtem ko je na trgu dela še vedno zelo veliko povpraševanje po
tehničnih in naravoslovnih kadrih. Mladi v procesu izobraževanja ne usvojijo vseh
kompetenc in znanj, delodajalci pa jih na delovnem mestu od njih pričakujejo
(Mladinski svet Slovenije, 2013: 13).
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MLADOST IN MLADINA
Mladost najlažje označimo kot prehod od otroštva k odraslosti, kar pomeni prehod
od nižje k višji fazi življenjskega kroga, vendar je to preveč enostavna razlaga,
zato si bomo v nadaljevanju pogledali, kakšne vrste prehodov zajema obdobje
mladosti (Ule, 1994 v Movit, 2006: 7):
 prehod od fluidne in disperzne zavesti posameznika k zgrajeni samopodobi
o sebi in svojem mestu v družbi;
 prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in
mladostnika h kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega
človeka;
 prehod od šolskih dejavnosti in pretežno porabniško in prostočasno
usmerjenih dejavnosti k svetu dela in zaposlitve;
 prehod od ekonomske dejavnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in
samo odgovornosti;
 prehod od pretežnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi;
 prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politični
polnoletnosti in pravno odgovorni osebi.
Mladost se meri z »zrelostjo« posameznika. To pomeni, da postajajo dejanja,
motivi in razmišljanje mladostnika bližje pričakovanju odraslega. Če povemo z
drugimi besedami, mladostnik postaja neodvisen od avtoritet iz otroštva. Stopnja
zrelosti oziroma pričakovanja odraslih pa zajemajo kriterije, kot so: konec
šolanja, ustvarjanje družine, redna zaposlitev, zakonska zveza, ekonomska
neodvisnost, kompetentnost v javnosti itd. (Movit, 2006: 7).
Mladi so bolj neodvisni kot otroci, vendar še vedno odvisni od avtoritet. Šolanje pa
ima pri tem velik poudarek, saj je to zahteva sodobnih družb. Mladost
opredeljujejo tudi kot podaljšano otroštvo ali socialno otroštvo. Zgodovinskosociološko gledano mladost nastaja kot sociološki fenomen. Oblikoval se je skupaj
z institucijo obveznega šolanja otrok in vse večjim podaljševanjem tega šolanja
(Movit, 2006: 7).
Mladost ni naravno obdobje med otroštvom in odraslostjo, kajti niso v vseh
družbah in kulturah živeli mladi ljudje. Mladosti ne poznajo arhaične družbe in
kulture. Pri njih je prestop otroka v odraslost še vedno iniciacijski obred. V starem
veku (antična Grčija, Rim) so odkrili nekatere značilnosti mladosti. Srednjeveška
družba kmečkega in mestnega izvora mladosti ni poznala, izjema pa so bila
plemstva ter mestne države. Mladost, kot jo poznamo danes, pa se je razvila z
vzponom meščanske družbe, ki skozi čas mladino posploši na vse nacionalne sloje
odraščajočih ljudi (Ule, 1988 v Movit, 2006: 7).
Oblikovanje mladine ni bil homogen proces. Različni družbeni sloji in različne
družbe niso skupaj odkrivali mladosti, temveč se je oblikovala s pojavom prostega
časa ter ekonomskimi dobrinami. V zgodnjem 19. stoletju so mladi v začetku
oblikovanja meščanskih družb doživljali skupno generacijsko izkustvo. Sledili sta
industrijska in meščanska revolucija, ki sta bili vzrok za nevključevanje delavskega
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razreda, prav tako pa tudi ne moremo govoriti o takratni delavski mladini (Movit,
2006: 7).
Ena izmed definicij mladine pravi, da je posameznik mlad, dokler ne doseže
določenih želenih točk odraščanja, kot so npr. selitev od staršev, ustvarjanje
lastne družine, zaposlitev, zaključek šolanja in s tem samostojno zaživi življenje
(Baumkirher et al., 2012: 7).
Pri oblikovanju mladine je zadnji korak naredila sodobna industrijska družba z
množično mladinsko potrošnjo. Zaradi tega lahko danes govorimo o svetovnem
pojavu mladine kot posebne generacijske enote (skupine). Tu predvsem mislimo
na šolajočo mladino, ki pozna zelo univerzalen blagovni trg in univerzalno
množično kulturo z razvidnim skupnimi ideali, modnimi trendi, idoli, vrednotami,
(Movit, 2006: 7).
Mladost kot sociološki pojem razdelimo na tri obdobja (Šaponja, 2006: 12–13):
 adolescenco, ki jo razumemo kot klasično mladost od 14. do 19. leta
starosti;
 post adolescenco oziroma pozno mladost za mlade v starosti od 20 do 24
let in
 mlajšo odraslost, ki je značilna za (še vedno »nesamostojne«) mlade med
25. in 29. letom starosti.
Zakonsko pa so mladi opredeljeni kot mladostniki in mlade odrasle osebe obeh
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta (MIZŠ, 2016).
Pojma mladost in mladina predstavljata kompleksni družbeni pojmovni, ideološki
in simbolni konstrukciji, s katerima skuša družba opredeliti proces, kako mladina,
kot nova generacija, prisvaja in sprejema obstoječo kulturo in družbo ter kako
mladi v tem vidijo sami sebe (Šaponja, 2006: 13).
MLADINSKA KULTURA
Mladinska kultura predstavlja komercialno dostopno in nezahtevno vsakodnevno
zabavo mladih vseh družbenih slojev. Zaradi nehomogenosti mladine v sodobnem
svetu in razlik med različnimi tokovi mladinske kulture je primerneje govoriti o
mladinskih kulturah, kot pa samo o določeni in vseobsežni mladinski kulturi (Movit,
2006: 8).
Mladinska kultura predpostavlja majhno kulturno revolucijo, namreč odmik od
dobro definiranih in na visoke ideale ter visoke kulturne dosežke odprtih socialnih
in vrednostnih sistemov k vsakdanjemu življenju kot načinu življenja. Na podlagi
tega je verjetno bolj utemeljeno govoriti o mladinskih življenjskih in kulturnih
stilih kot o izgrajenih sistemih vrednot in kulturnih dobrin. Mladinska kultura kot
skupek specifičnih življenjskih usmeritev mladih vsebuje zavezujoča sporočila,
predvsem glede novosti in sprememb, ki so na »dnevnem redu«, na primer
spremembe na pop sceni in vrednosti posameznih simbolov. Kultura je postala
vsakdanja, mnogoznačna ter popularna. Tako lahko rečemo, da je mladinska
kultura postala institucija socialne regulacije življenjskega poteka mladostnikov.
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Kot vrstniška kultura pa predstavlja in utrjuje kulturne ter socialne povezave med
mladimi (Movit, 2006: 8).
V povezavi z mladinskimi kulturami, marginalnimi skupinami ter nižjimi
družbenimi sloji se največkrat omenja subkultura. Slišimo tudi izraz kontrakultura,
ki naj bi zajemala gibanja mladih iz srednjih slojev, ki so se upirala dominantni
meščanski kulturi, naivni veri, porabništvu, razumnosti trga ter tehnologiji. Vse
troje pa se v realnosti križa (Movit, 2006: 8).
Zaznati je raznolikost mladinskih subkultur, obenem pa tudi veliko mladih ne
oblikuje nobene posebne subkulture. Značilnosti mladinskih subkultur so izražene
predvsem s protesti proti obstoječim vrednotam in normam ter oblikujejo
alternativo obstoječemu sistemu (Termania, 2016).
Omenimo pa lahko še javne skupinske stile. Ti dvignejo gibanja nad lokalne
vrstniške skupine, jih posplošujejo na vse generacije, obenem pa zagotavljajo
mladim avtonomnost njihovega sveta. Javni stili presegajo slojne, razredne,
nacionalne in generacijske meje, ker si jih včasih prilastijo tudi generacije
odraslih. Pri »skupinskih stilih« ne gre za posamezne skupine mladih in njihovo
vedenje, pač pa za vzorce vedenja, govora, imidža, ki si jih lahko prilastijo
medsebojno zelo različne skupine mladih. Komunikacijski pretoki so največkrat
avdiovizualni mediji, zlasti specifični mladinski mediji in mladinski trgi. Ti pa
omogočajo takšne prenose in posplošitve (Ule, 1994 v Movit, 2006: 8).
ZGODOVINA, MLADINA IN POJAV MLADINSKEGA DELA
Skozi zgodovinski pregled bomo spoznali, kako se je oblikovalo mladinsko delo kot
ga poznamo danes.
Zaradi specializacije in funkcionalizacije sodobnih družb se je prvotno otroštvo,
kjer je vzgojno in izobraževalno delovala skoraj samo družina, raztegnilo daleč
čez zaključek biološkega dozorevanja. Oblikovanje mladine kot specifične
družbene skupine vidimo v različnih oblikah, organiziranih izven institucionalnih
šolskih mladinskih aktivnostih, ki so v zadnjih dvesto letih poleg družine
predstavljale obliko zagotavljanja blaginje mladih (Movit, 2006: 9).
Gillis (1999: 17–49 v Movit, 2006: 9) je izvedel zgodovinsko raziskavo o mladini kot
strukturirani generacijski enoti. Zbral je podatke o raznih oblikah združevanja,
delovanja in organiziranja mladih v Evropi v zadnjih dvesto letih. Mladina kot
samostojna družbena skupina in mladost kot samostojno pojmovno življenjsko
obdobje vzklije šele v industrijski družbi. Med glavne dejavnike uvršča obvezno
šolanje, ki je zamaknilo dostop do dela. Prve dokumentirane sodobne oblike
združevanja mladih so vezane na šolanje tako posredno kot neposredno in bi jih
lahko označili kot svojevrstne subkulture. Govorimo o bratovščinah, tistih, ki so
bile organizirane na šolah in med študenti, kot tudi tistih med obrtniškimi vajenci.
Gills je mnenja, da je delavski razred razvil svojo posebno mladinsko kulturo. Ta
pa je bila organizirana okoli urbanih krajevnih tolp. Srednji in višji razred pa sta
razvila lastne ekskluzivne oblike, vključno z bohemstvom in sodobnim študentskim
gibanjem.
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Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je obdobje mladosti razkrojilo na dve obdobji.
V prvo spadajo starejši mladostniki. Ti so se nekoliko bolj istovetili s položajem
odraslih in ohranjali večino dotedanje avtonomije. V drugo obdobje pa so spadali
mlajši mladostniki. Postali so predmet starševskega nadzora, prav tako nadzora
drugih ustanov, najpogosteje šole, izgubili pa so tudi dostop do ekonomije.
Nastopilo je obdobje najstništva. Hall (1904 v Movit, 2006: 10) je prvi raziskal
obdobje mladosti ter ga poimenoval adolescenca. Adolescenca pa pomeni
specifičen proces psihofizičnega in socialnega oblikovanja osebnosti. Pomeni pa
tudi obdobje zorenja ter fizičnega razvoja, kar je stičišče vplivov iz otroštva ter
poizkusov identificiranja s socialnimi vlogami odraslih. V Veliki Britaniji se je po
prvi svetovni vojni pojavilo vprašanje o institucionalnem urjenju dela z mladimi
oziroma med mladimi. Tako se je v dvajsetih letih 20. stoletja začela uporabljati
besedna zveza »mladinsko delo« (youth work). V šestdesetih letih se je v zahodni
Evropi pojavil čas intenzivnega in strokovnega mladinskega dela, ki se je prilagajal
družbenim spremembam. Začeli so se pojavljati spolno mešani klubi. Organizacije
so začele mlade vzgajati proti uporništvu in k sodelovanju, vendar so se bale
svobodomiselnosti v spolnih odnosih in da bodo mladi postali komunisti. Keniston
(v Movit, 2006: 12) je raziskoval, da je za študente značilna specifična
socializacija. To pomeni drugačen potek mladosti, ki ni več odraščanje, ampak
intenzivno in načrtno akumuliranje ter prisvajanje kulturnega kapitala in temu
primeren osebnostni in socialni razvoj posameznika. Tako govorimo o post
adolescenci, kar pomeni, da se mladost podaljšuje v tretje desetletje
posameznikovega življenja (Movit, 2006: 10–12).
Mladim mladinsko delo ponuja prostor za vključevanje in participacijo mladih.
Prav tako jim odpira vrata na različnih področjih, kot so razvoj lastnih idej in
projektov, izvedba projekta, sodelovanje v oblikovanju mladinskih politik,
vključevanje v delovanje različnih društev itd. (Mesojedec et al., 2014: 14).
Mladinsko delo opredelimo kot ciljno usmerjeno obliko delovanja mladih in za
mlade. Na podlagi lastnih prizadevanj mladi prispevajo k lastnem vključevanju v
družbo, prav tako krepijo svoje kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti.
Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju
mladih, pri tem pa ni pomembno, kakšni so njihovi interesi, kultura ali politična
usmerjenost (ZJIMS, 2010).
DESTRUKCIJA MLADINE IN INDIVIDUALIZACIJA MLADOSTI
Celoten proces spreminjanja vrednostnih ter življenjskih usmeritev mladih od
šestdesetih let pa vse do danes predstavlja nezadržen ter vse močnejši tok
kulturne modernizacije mladih. Ta se deli na dve fazi. V prvi fazi se je mladina kot
relevantno samostojna in homogena generacijska skupnost šele izoblikovala. Temu
pravimo generacijska modernizacija in se je začela z industrijsko modernizacijo,
višek pa je dosegla v šestdesetih letih 20. stoletja. Druga faza pa je kompleksen
ter obsežen proces preusmerjanja življenjskih ter vrednotnih usmeritev. Prve
spremembe so se uveljavile v sferi potrošnje, zabave, prostega časa, množične
kulture ipd. Vzpon postmaterialnih vrednot ter individualizacija življenjskih poti
pa je bila stvar osemdesetih in devetdesetih let (Ule, 1996 v Movit, 2006: 12).
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Eisentadt (1992 v Movit, 2006: 12–13) pravi, da rastoča raznovrstnost
izobraževalne poti ter specializacija pri delitvi dela in hkratno komunikacijsko
povezovanje, ki preti na vse stanovanjske, generacijske, spolne, kulturne ter
razredne razlike, povzroča razhajanje nekdanjih trdnih meja življenjskih prostorov
ter socialnih vlog posameznih družbenih skupin. Mladina ni homogena družbena
kategorija, niti ni skupina, ki bi nasprotovala družbi. Prav tako mladi niso več
nosilci potencialno karizmatičnih lastnosti, zgodovinske inovacije ter pristnih
vrednot. Zasledimo tudi, da mladi nimajo volje po spreminjanju »družbenih
centrov« ali udeležbi v njih. Prav tako jih ne zanima več spreminjanje razredne ali
socialne strukture, spreminjanje ali udeležba v osrednjih političnih in nacionalnih
ustanovah.
Ni več zaznati generacijskega spora med odraslimi in mladino. Zmanjšuje se vloga
mladinskih kultur ter vrstniških skupin v oblikovanju identitete v odraščanju.
Zamenjuje ga nov pojav medgeneracijske solidarnosti in povezanosti. V močno
nasprotnih smereh teče proces družbene dekonstrukcije, in sicer prebujanje
tradicionalnih zgledov odraščanja ali, nasprotno, v razgradnji odraslosti skupaj z
mladostjo (Movit, 2006: 13).
K samoukinjanju mladine ter mladosti je prispeval proces individualizacije. Beck
(1986 v Movit, 2006: 13–14) jo razlaga kot širok proces reforme sodobnih družb.
Vsebuje popularizacijo ter dinamizacijo življenjskih pogojev, življenjskih stilov ter
vzorcev. Zajema tri družbeno strukturne procese:
 neznansko povečanje materialnega življenjskega standarda;
 povečano družbeno in prostorsko mobilnost prebivalstva;
 vedno daljše šolanje in raznovrstno izobraževanje.
Individualizacija ne pomeni samodejne emancipacije posameznikov od različnih
socialnih definicij, avtoritet ter socialnih pritiskov. Posamezniki se osvobajajo
tradicionalnih odvisnosti ter vezi. Začenjajo pa postajati vedno bolj odvisni od
pritiskov drugih socialnih institucij, na katere skoraj nimajo vpliva, kot so na
primer trg delovne sile, sistemi za zagotavljanje socialnega varstva, izobraževalni
sistemi ipd. (Movit, 2006: 14). Lahko pa povemo še, da v obdobju »nove
individualizacije« poteka proces, kjer se mladina kot družbena skupina spreminja
v množico posameznikov. Ti pa se v zasebnosti trudijo za čim boljši življenjski
prostor ter se izogibajo skupnemu delovanju, hkrati pa tudi možnosti, da bi bili
politično pomembni (Rener, 2007).
Mladi pospešeno izgubljajo stik s svetom produktivnega dela. Vse bolj so usmerjeni
na potrošnjo. Omejitve na prostočasne ter izobraževalne dejavnosti jih vodijo v
receptiven odnos do življenja. Ta temelji na rokovanju s simboli ter njihovimi
konteksti, ne pa z ukvarjanjem s predmetno stvarnostjo, kar je popoln zasuk od do
takrat »delovne« socializacije. Individualizacija pada vedno bolj v osamljenost in
izolacijo, ki jo množična mladinska kultura ter mladinska potrošnja le pokrivata,
ne pa ukinjata. Mladi se skoraj niso sposobni upreti tem razmeram ter se z njimi
soočiti. Manjka jim subjektivnih moči za odpor ter dejavno kritiko. To, kar smo
našteli, so pasti individualizacije, to pa povzroča, da so mladi čedalje bolj
družbeno in socialno neaktivni in brezvoljni ter dovzetni za regresivne oblike
politične dejavnosti ter socialna združevanja (Movit, 2006: 14).
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Individualizacija sili posameznika, da se bolj kot kadar koli prej zanese le na
samega sebe in da črpa iz sebe. Individualizacija je torej priložnost za mlado
osebo, da v obdobju prehoda v odraslost akumulira čim več različnih izkušenj in si
s tem krepi kulturni kapital. To se uresničuje tako preko neformalnega kot tudi
preko formalnega ter priložnostnega učenja. S tem pa se posameznika postavi
pred velike zahteve, s katerimi se marsikdo ni sposoben soočiti. Med
mnogovrstnimi možnostmi izbere tiste, ki jih zazna kot ugodne. To je pogosto
izraženo v neaktivnosti do različnih javnih ter družbenih vprašanj (anemičnost) in
tudi pri udeležbi v množični mladinski potrošnji. Tu pa je vse bolj pomemben
dejavnik sodobna telekomunikacijska tehnologija ter na videz nepričakovane
možnosti, ki jih prinaša. Medtem ko družba pritiska k individualizaciji življenjskih
načinov, nas to privede do nasprotja, do večje odvisnosti (šola, država, družina),
ki se skriva za navidezno avtonomnostjo in individualizacijo (Ule, 1996 v Movit,
2006: 14). Mladi so v svojih družinah in zunaj njih ekonomsko odvisni; tako ne
morejo uresničevati polne državljanske participacije, zaradi česar so postavljeni v
podrejeni položaj.
Dandanes se različne oblike mladinskega združevanja v množični potrošnji kažejo
kot priložnost za dobiček. Mladinske subkulture so postale uspešne blagovne
znamke, zlasti v glasbeni industriji. Nekoč alternativna glasba (rock, pank, rap,
metal ipd.) se danes v skomercializirani obliki uspešnic prikazuje kot zaščitni znak
glasbenih ter modnih smernic. Tako je tudi v športu (deskanje, ekstremni športi,
BMX ipd.). Trg je vse te oblike odkril kot zanimivo nišo, povpraševanje pa je vse to
oblikovalo v množične mladinske stile in zabavo. Vendar pa še vedno lahko
opazimo, da so posamezni veliki vzgojni sistemi na področju mladine iz začetka
20. stoletja »preživeli«. Še vedno lahko omogočijo mladim, da se
samouresničujejo, ustvarjajo ter s tem krepijo svoj socialni kapital, integriteto in
znanje (Movit, 2006: 14).
MLADI V SLOVENIJI
V Sloveniji raziskave mladih zaznavajo premik centralnih vrednostnih usmeritev, in
sicer od »materialno-kariernih« k »postmaterialno-osebnostnim vrednotam«.
Prihodnost je postala multidimenzionalna in v njej obstaja veliko več ugank kot pa
rešitev. V treh poglavitnih področjih življenja, kar so zasebnost, poklicno delo ter
javnost oziroma politika, se bistveno odražajo spremembe življenjskih in
vrednotnih orientacij (Ule, 2000 v Movit, 2006: 15).
Spremenjen odnos do javnosti oziroma zasebnosti je kulturološki fenomen, ki pa
je značilen za celotno generacijo mladih. Tekmovalnost in selekcija v šolah in
zaposlitvah postaja vse večja. Lahko rečemo, da so družinske emotivne podpore in
družinske socialne mreže odločilne. Družina predstavlja prostor pobega in zavetja
pred zahtevami sveta, kjer v visoko kompetitivnih družbah ni majhna. Tudi odnos
do dela samega se je spremenil. Na nove generacije, ki vstopajo na trg dela,
vpliva predvsem razvoj individualiziranega trga dela in istočasno izguba
doživljenjskega delovnega mesta. Po mnenju, pridobljenim iz raziskav, so ljudje
izgubili zaupanje v sposobnost velikih organizacij, saj ne zagotavljajo varnosti.
Zaupanje pa so izgubili tudi v moč sindikatov, da bi zaščitili njihove interese. Kot
vse kaže pa se spreminja tudi delovna morala, nosilci teh sprememb pa so mladi.
Špela Gradišnik: Socialni in motivacijski vidik plače med mladimi

stran 9

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Samorealizacija je mladim tako pomembna kot plačilo ter kariera. V zadnjih
tridesetih letih so ljudje začeli odvračati kolektivne dejavnosti. Zamenjuje jih
individualna politika vodenja življenja, politične stranke si težko pridobijo nove
člane, s tem pa se srečujejo tudi sodobnejša civilno-družbena gibanja. Pri mladih
je začel prevladovati cinizem v odnosu do tradicionalne politike (Ule, 2003 v
Movit, 2006: 15).
Za družino, delo in politiko je značilen rastoč individualizem in razpad starih
struktur reda. Ti so prejšnjim generacijam zagotavljale trdno orientacijo. Pogost
odziv mladih je navzven usmerjen pesimizem ter osebni optimizem. To pa
predstavlja paradoks te generacije, kar pa pomeni, da sta možna dva scenarija.
Prvi je, da se težnja mladih po individualizirani morali izteče v prazno, kar
pomeni, da mladi ne najdejo nobenega smiselnega cilja, za katerega bi se
angažirali. Druga možnost pa predstavlja težnje mladih po uskladitvi svobode in
solidarnosti. To pa pomeni, da bi lahko nastala kultura pravičnosti, kjer si red in
svoboda nista v nasprotju (Ule, 2003 v Movit, 2006: 15).
Razvijajo se nove odgovornosti, kot so samoorganizacija, samoodgovornost ter
individualna politika, ki na novo razdeli moč in odgovornost. Zaključimo lahko, da
trpimo od nepričakovanih posledic in oblik vsakdanjih zahtev po več svobode, na
katero pa bolj ali manj verbalno prisegamo (Ule, 2003 v Movit, 2006: 15). Profesor
Bučar (2003 v Movit, 2006: 15) pravi, da trpimo tudi od krize vrednot, ki pa je
posledica napačnega razumevanja svobode. Brez podpore socialnega okolja človek
ni sposoben izrabljati svoje svobode. Francoska filozofija uči, da človek ob rojstvu
ve, da je, ne ve pa kaj je. To spozna preko družbe. V današnji ideologiji
neoliberalizma te družbene podpore ne dobiva. Neoliberalizem zanika katero koli
heteronomnost in zagovarja socialno anomijo, kar pa pomeni pomanjkanje
moralnih in/ali socialnih načel v družbi.
Ne zavedamo se, da so mladih v Slovenji pomemben del prebivalstva, kajti
predstavljajo gonilni motor, saj razmišljajo izven okvirjev, so prodorni in
presenečajo z vedno novimi idejami, tako da sledijo svojim ciljem. Na žalost pa
jih ogromno izgubi voljo zaradi pritiska sodobne družbe, ki narekuje
nezadovoljstvo mladih. Na kakovost in samostojnost mladih vplivajo predvsem
začasne in ne redne službe, predvsem pa to, da se mladi po končanem študiju ne
morejo redno zaposliti. Največji negativni faktor pa je predvsem nizka plača, da
se delo ne ujema z doseženo izobrazbo ter delo za določen čas. To pa privede
predvsem do razmišljanja, da bi delo poiskali v tujini, kar pa pomeni, da visoko
izobražen kader beži v države, ki omogočajo redno delo ter bolj kakovostno
življenje (Molan, 2016).
Polanec svetuje, da lahko največ pripomoreš k uspešnosti iskanja zaposlitve v
prihodnje z izbiro vpisa na fakulteto. Odsvetuje študij na Filozofski fakulteti,
seveda pa bi bilo potrebno pred tem izvesti raziskavo. Pravi tudi, da že leta ni
služb na področju geografije in zgodovine, razen učiteljev. Priporoča pa študij
elektro smeri, kemije, biotehnologije, farmacije in medicine, skratka vpis na
fakultete, kjer je večja perspektiva za zaposlitev (Polanec, 2016).
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ZAPOSLOVANJE IN ZAPOSLJIVOST MLADIH
Ko se mladi znajdemo na poklicni poti, je za nas zelo pomemben pojem
zaposljivost. Poznamo več različnih definicij zaposljivosti in v nadaljevanju se
bomo soočili z dvema.
O prvi definiciji govorita Hillage in Tamkin (Johnson, Burden, 2003: 3 v Kozoderc,
2005: 9), ki pravita, da je zaposljivost sposobnost, da se brez tuje pomoči
premikamo znotraj trga dela tako, da lahko realiziramo svoje potenciale skozi
trajnostno zaposlitev. Za posameznika je zaposljivost odvisna od znanj, veščin in
stališč, ki jih ima, načina, kako to vrednoti in predstavlja zaposlovalcu ter
konteksta (osebni razlogi in okolje trga dela), znotraj katerega išče zaposlitev.
O drugi definiciji pa govori Konfederacija britanske industrije (Johnson, Burden,
2003: 3 v Kozoderc, 2005: 9), ki pravi, da je zaposljivost posameznikovo
posedovanje kvalitet in kompetenc, potrebnih za srečanje spreminjajočih se
potreb zaposlovalcev in potrošnikov, na ta način pa pomagajo posamezniku
uresničiti njegove želje in sposobnost za delo.
Obe definiciji se osredotočata na posameznika ter pravita, da razvijanje znanj in
veščin pomeni izboljševanje zaposljivosti. Vendar druga pravi, da zaposljivost ne
pomeni statičnih zanj in veščin, ampak tista znanja, ki se srečujejo s
spreminjajočimi potrebami na trgu dela. Odgovornosti za razvijanje
zaposlitvenega potenciala z vidika poznavanja trga so v rokah posameznika, saj se
morajo posamezniki zgodaj lotiti preučitve obetavnih možnosti s pomočjo zelo
osebne raziskave tržišča in njenega nenehnega posodabljanja (Wolf in Frank,
1993: 119 v Kozoderc, 2005: 10). Takšna so priporočila za mlade in prav tako za
tiste, ki so odgovorni za usmerjanje mladih na njihovo poklicno pot, saj je danes
odgovornost za zaposlitev v veliki meri na strani posameznika in ne na strani
delodajalca, kot je bilo to včasih.
Cvetko (2002: 95 v Kozoderc, 2005: 10) trdi, da se uspeh in varnost zaposlitve
danes povezujeta s pojmom zaposljivosti (employability). Ko organizacija
zaposlenim ne more več zagotavljati vseživljenjske zaposlitve, morajo zaposleni
vedeti, katere njihove sposobnosti in spretnosti so cenjene na trgu dela.
Povzamemo lahko, da zaposljivost pomeni tudi prepoznavanje lastnih sposobnosti,
ki so pomembne na trgu dela, in sposobnost njihovega razvijanja. V današnjih
časih je včasih potrebno večkrat iskati zaposlitev, kajti pogoji na trgu dela se
spreminjajo, zato moramo zaposljivost povezovati s pojmom vseživljenjskega
učenja. Sem pa spada tudi pomemben element, in sicer so to zaposlitvene
veščine. O tem govorita Sherere in Eadie (Co-tton, 1993: 1 v Kozoderc, 2005: 10–
11), saj menita, da zaposlitvene veščine niso značilnosti poklica, ki gredo
horizontalno čez vse industrijske panoge in čez vse poklice od začetnika do
generalnega direktorja. Omenjata tudi, da se delodajalci dandanes ne pritožujejo
nad tehničnimi veščinami, potrebnimi za opravljanje poklica, ampak nad
zaposlitvenimi veščinami, to pa so branje, računanje, sposobnost odločanja,
reševanje problemov itd. Težave se pojavijo, ko delodajalci od mladih zahtevajo
stvari, katerih ni v učnih načrtih. Strokovno znanje ne povečuje možnosti
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zaposlitve, ampak to stori cela paleta nekih drugih, večkrat poimenovanih mehkih
veščin. Trdimo lahko, da so te veščine pri iskalcih prve zaposlitve velikokrat celo
odločilne. Pri izboljševanju zaposljivosti mladih moramo upoštevati, da je pomen
teh veščin pogoj. Tako se morajo subjekti, ki želijo mladim pomagati na njihovi
poklicni poti, načrtno ukvarjati z razvijanjem tovrstnih veščin pri mladih
(Kozoderc, 2005: 9-11).
V Sloveniji je prepad med brezposelnostjo mladih več kot dvainpolkrat višji od
splošne brezposelnosti. Za brezposelno mlado generacijo pa so največkrat težave
delovne izkušnje. V večini na trg dela pridejo s teoretičnim znanjem in
neformalnimi delovnimi izkušnjami, ki so jih pridobili zlasti preko študentskih
servisov. Problem pa nastane, ker večina delodajalcev od njih zahteva uradne
delovne izkušnje, kar pa pomeni, da so zapisane v delovno knjižico (Faganel et al.,
2007: 36).
Mladi so prilagodljiv in izobražen del trga delovne sile, a so njihove zaposlitve
večinoma slabše plačane, negotove in sklenjene s pogodbami za določen čas. Mladi
pogosto niso uradno zaposleni, ampak imajo delo, kljub temu pa so odrinjeni iz
delovne zakonodaje. Po navadi opravljajo isto delo kot drugi zaposleni, pri istem
delodajalcu, ampak na podlagi s. p.-ja, avtorske pogodbe ipd. Ker imajo te oblike
najemanja delovne sile elemente delovnega razmerja, bi ti posamezniki morali
opravljati delo preko pogodbe o zaposlitvi. Med drugimi se zaposlujejo za nepolni
delovni čas, opravljajo občasna dela, honorarna dela ali študentsko delo ter se
zaposlujejo v okviru že prej omenjenih, ostalih negotovih oblik dela. Za Slovenijo
je značilna izrazita segmentacija trga dela, to pomeni, da medtem ko so
zaposlitve mladih v veliki večini negotove in bolj prožne, so zaposlitve drugih
družbenih skupin večinoma bolj varne (pogodba za nedoločen čas) in manj prožne
(Mladinski svet Slovenije, 2013: 12).

MLADINSKO DELO
Mladinsko delo ima z zgodovinskega vidika svoje značilnosti, ki so se oblikovale
skoz čas predvsem v Zahodni in Srednji Evropi. So posledica vsakokratnih
družbenih tradicij in razmer (Movit, 2006: 17).
Mladinsko delo lahko opredelimo kot obliko dela z mladimi, ki zavestno spodbuja
mlade k aktivnemu državljanstvu, vsebuje izobraževalno komponento in je
prostovoljno, prav tako pa pospešuje družbeno integracijo mladih. Mladinsko delo
izvajajo mladinske organizacije, mladinski servisi ter druge skupine mladih.
Seveda pa je kakovost odvisna od usposobljenosti in izobrazbe mladinskih delavcev
ter od možnosti financiranja. Mladi morajo v mladinskem delu najti zagon za
motivirano sodelovanje in zadovoljitev trenutnih potreb, kajti le tako pridobijo
različna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za vsakdanje življenje in jih ne
pridobijo v drugih formalnih sistemih (Kuhar, 2008: 327-328).
Mladinsko delo je povezano z razvojem mladinskih politik, ki predstavljajo izbrane
ukrepe, ki pripomorejo mladim za osamosvojitev in vključevanje v družbo ter
razvoj mladinskega dela. Lahko pa tudi rečemo, da je mladinska politika nabor
ukrepov na različnih področjih javne politike z namenom vključevanja novih
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generacij v posamezne dele življenja družbe, da bi spodbudili čim hitrejše
osamosvajanje mladih (Škulj, 2012 v Mesojedec et al., 2014: 14-15).
Smith (v Movit, 2006: 17-18) pravi, da nam je lahko v pomoč pri razumevanju
spoznanje, da obstajajo različne oblike ali manifestacije mladinskega dela. To ni
zgolj mladinsko delo s poenotenimi značilnostmi. Vseeno pa je mogoče izvzeti
nekaj ključnih razsežnosti, ki so skupne na različnih nivojih v različnih časovnih
obdobjih vse od konca 19. stoletja dalje. Narava mladinskega dela je
predstavljena v petih točkah (Movit, 2006: 17–18):
 Usmerjenost na mladega človeka:
Tisti, ki delajo na področju mladine, se morajo zavedati pomembnosti strokovnega
znanja o doživljanju mladosti in se zavedati, da je potrebno imeti sposobnost in
dar za delo z mladimi. Potrebno je upoštevati izkušnje različnih starostnih skupin
v skupnostih, kjer se je uveljavilo mladinsko delo. Delo mora potekati na način, ki
ljudem prinaša smisel sveta. Kar pomeni, da se v tem dobro počutijo, kljub raznim
družbenim kategorizacijam – udeleženost v šolskem sistemu, kjer so otroci in
mladi vključeni v sistem glede na leta.
 Poudarek na prostovoljni participaciji in odnosih:
Mladi lahko tradicionalno svobodno vstopajo in izstopajo v odnose z mladinskimi
delavci kadar koli želijo. V mladinskem delu sta vzklili dve področji, in sicer
učenje in medsebojni odnosi. Glavni in najpomembnejši razlog za spodbujanje
učenja je sposobnost razvijati zdrave medosebne odnose, ti pa se kažejo tudi kot
temeljni vir učenja.
 Pripadnost organizaciji:
Pripadnost organizaciji zahteva vsebino organizacije. Ta izhaja iz ideje, s katero
se lahko posameznik poistoveti ter h kateri želi s svojim članstvom in aktivnostmi
tudi prispevati.
 Biti prijateljski in neformalen ter delovati z integriteto:
Temeljni pomen za mladinskega delavca je osebnost oziroma karakter, kar
pomeni, da mladinski delavec ni le dostopen in prijateljski, vendar mora imeti
tudi vero v ljudi in se truditi delati dobro in biti zgled. Mladinsko delo je
usmerjeno na osebno vključenost ter dialog vseh v smeri osebnega zadovoljstva
ter osebne rasti.
 Imeti skrb za vzgojo in učenje ter za splošno blaginjo mladih ljudi:
Mladinsko delo že od svojega nastanka vsebuje orientacijo učenja, izobraževanja
ter usposabljanja. Bistveni elementi mladinskega učenja so bili: usposabljanje,
učne ure, delavnice, knjižnice, diskusije in ostale oblike za pridobivanje znanja
ter izkušenj.
Pri teh petih elementih lahko zaznamo dominantne smernice mladinskega dela v
20. stoletju. Ti kažejo mladinsko delo kot obliko neformalnega učenja. Smernice
izhajajo iz različnih tradicij mladinskega dela, tako klubskega kot tistega znotraj
različnih drugih organizacijskih oblik. Mladinsko delo se je razvijalo in raslo skupaj
z oblikovanjem ter osamosvajanjem mladine oziroma se je oblikovalo v zasebni
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civilnodružbeni sferi. Država (javna sfera) regulira izobraževanje in tako ne le
formalno vpliva na mlade preko avtoritete šole, temveč vse bolj posega tudi na
dinamiko mladinskega dela. Mladinsko delo je v odvisnosti od države več ali manj
samostojno. Zavedati pa se je potrebno, da je zahodna tradicija zasebništva
močnejša kot trenutne slovenske razmere. Tu se od vzpostavitve slovenske države
sfera ponovno oblikuje. Vloga države pri oblikovanju nacionalnih mladinskih politik
se v primerjavi s stanjem mladinskega dela v začetku 20. stoletja krepi po vsej
Evropi. Tudi Evropska unija oblikuje svoje programe na področju mladine (Movit,
2006: 18).
Mladinsko delo ohranja svoje glavno poslanstvo, kar pomeni, da odgovarja na
družbene zahteve z zavedanjem potreb mladih. Vedno so se obdržale tiste prakse,
ki so znale združevati oboje. V postindustrijski dobi je mladinsko delo pogojeno v
jasni in vse večji meri s potrebami, kot jih zaznava država. Te pa so: fleksibilnost,
potreba po znanju, družbena vključenost, vstop na trg dela, politična participacija
itd. To predstavlja avtoriteto, ki mladim nalaga, da se podrejajo socialnim vlogam
v družbi, kjer sta imeli družina in šola pomembno mesto. Danes podrejajo
potrebe, ki jih je pred posameznika postavila globalizirana družba, kjer je znana
tudi definicija avtoritet. Ne smemo pa prezreti vse bolj prodorne in v
vsakodnevnem
sodobnem
življenju
nepogrešljive
informacijske
ter
telekomunikacijske tehnologije. Tako lahko omenjenim petim točkam mladinskega
dela dodamo še tri podtočke, razsežnosti, ki nakazujejo na sodobno usmerjenost
mladinskega dela (Movit, 2006: 18-19):
 Pripadnost skupini:
To je za posameznika pomembna socialna mreža, znotraj katere lahko refleksivno
presoja dogodke ter lastno vlogo in se tako skupaj s skupino tudi odziva. Mladi si
poiščejo varnost in refleksiven odnos do družbe med vrstniki. Takšne skupine
vrstnikov so lahko tudi neformalne in brez pravnega statusa.
 Ustvarjanje v pogojih neformalnega okolja ter hkratno učenje:
Neformalno okolje ter učenje je tu izjemnega pomena in hkrati pogoj za uspešno
uresničevanje idej ter primarno izključuje sfero trga kot cilje in ne kot sredstva.
Mladi s hrepenenjem vstopajo v ustvarjalno in delovno okolje neformalnega
značaja, saj na lastni koži spoznavajo veselje ob uspešnih realizacijah. Posledica
tega pa je, da si s tem krepijo svoje znanje, pozitivno samopodobo in integriteto.
 Pomen telekomunikacijske in informacijske tehnologije:
Internet-video kultura ima tehnične možnosti in lahko nadvlada v vzpostavljanju
komunikacije med posamezniki. Prinaša pa tudi negativne učinke pomanjkanja
medosebnih odnosov in v najslabšem primeru dodatno atomizacijo osebe in
samoizločanje iz aktivne socialne in družbene vloge. Lahko pa rečemo, da je ta
tehnologija dobrodošla kot podpora pri komunikaciji med posamezniki, člani timov
ipd.
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ŠTUDENTSKO DELO
Študentsko delo je začasno oziroma občasno delo študentov in dijakov. Je ena
izmed fleksibilnih oblik dela, namenjena specifično mladim, ki so vključeni v
proces izobraževanja ter si s tem želijo vključiti na trg dela. Razlogi so tako
finančni, kot zaradi pridobitve delovnih izkušenj in kompetenc (Študentska
organizacija Slovenije, 2012).
Študentsko delo lahko opravljajo osebe (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, 2016):
 s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let;
 s statusom študenta v Republiki Sloveniji;
 s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se
izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega,
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
Študentsko delo lahko opravljajo tudi osebe, ki so zaključile srednjo šolo v
tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na nadaljnji študij pridobile status
študenta. Delo lahko opravljajo tudi osebe s študentskim oziroma s statusom
dijaka v tujini in pa študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih
programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji (Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016).
Študentsko delo se lahko opravlja le na podlagi napotnice, ki jo poda posrednik s
koncesijo. Delodajalec mora voditi dnevno evidenco z dejansko opravljenimi
študentskimi urami, ki se mora ujemati z urami na mesečni ravni (Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016).
Omenimo lahko še, da je Zakon o dohodnini ukinil zgornjo mejo zaslužka, zato ta
za študente ni omejen. Je pa res, da se pri višjem zaslužku plača višja dohodnina
(Študentska organizacija Slovenije, 2012).

VREDNOTE
Ljudje smo zanemarili vprašanja moral in vrednot, podredili smo jih
individualizmu in relativizmu, posledično pa pomeni to njihov konec. Brez morale
in vrednot ni niti vzgoje in značaja. Edina alternativa je moralna in vrednotna
preobrazba sodobnega človeka, ki bo človeka in človeštvo novega tisočletja
obvarovala pred tem, da bo zaznamovano kot doba največjega barbarstva, vsemu
znanju, tehniki in materialnim dobrinam navkljub (Musek, 2000: IX).
Vrednote so nekaj subjektivnega, saj vsi ljudje cenimo in vrednotimo različne
stvari (predmete, dejavnosti, osebe ipd.). Za nas imajo različni pojavi različno
vrednost, privlačnost in so bolj ali manj zaželeni. To velja tako za čisto konkretne
stvari kot tudi za abstraktne kategorije, kot so npr. svoboda, enakost, pravica,
napredek, dobrota, resnica, zdravje. Pojmom, ki se nanašajo na stvari in
kategorije, ki jih vrednotimo visoko in h katerim si prizadevamo, pravimo
vrednote (Musek, 2000: 9).
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Po mnenju Muska (2015: 27) lahko opredelimo vrednote kot pojmovanja in
prepričanja, ki nam pomenijo življenjska vodila. Po drugi strani pa Musek (2000: 9)
meni, da si lahko vrednote zamišljamo kot generalna pojmovanja in prepričanja o
pojavih, h katerim si prizadevamo in ki nam zato predstavljajo neke vrste cilje in
ideale. Natančneje bi lahko opredelili vrednote kot posplošena in relativno trajna
pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke
kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše
vedenje kot življenjska vodila. Iz tega lahko sklepamo, da nam vrednote
predstavljajo posebno vrsto motivacijskih ciljev, kar pomeni zelo posplošene in
hkrati visoko cenjene cilje.
Schwartz in Bilsky (1987, v Musek, 2015: 27) pa jih definirata kot pojmovanja ali
prepričanja o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične
situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov ter so urejena
glede na relativno pomembnost in jih ocenjujemo kot vodilo v našem življenju.
Murray in Kluckhohen (1953) in Rockeach (1973) (v Musek, 2015: 27) vrednote
razdelijo na terminalne in instrumentalne. Prve pomenijo zaželena končna stanja
(npr. svoboda, lepota, nacionalna enakopravnost), druge pa predstave o vedenju,
ki omogočajo doseganje zaželenega (npr. poštenost, pogum).
Osnovna značilnost vrednot je njihova trajnost, življenje varujejo in mu dajejo
smisel ter s psihološko in kulturno nesmrtnostjo predstavljajo človekovo skrito
potrebo po biološki nesmrtnosti (Kren-Obran, 1995: 7).
Vrednote so normativna vodila, ki usmerjajo naše doživljanje, delovanje ter
mišljenje, a niso jasno izražena. Zaznavamo jih kot nejasno ter razpršeno množico
notranjih usmeritev pri opredelitvi vlog, v medsebojnih odnosih, v vsakdanjem
življenju ter ključnih odločitvah in izbirah. Vrednote so za nas tudi zelo osebni in
istočasno družbeni sistemi življenjskih usmeritev. Ljudje se čutimo osebno
zavezani osebnem sistemu vrednot, saj družbene sisteme vrednot, njihovo vsebino
in moč določajo prevladujoče družbene ideologije. Z njimi poizkušajo oblastne
strukture usmeriti mišljenje in delovanje ljudi tako, da jim določijo, kaj naj jim
bo pomembno, zaželeno in vredno. Na primer različni verski sistemi poizkušajo
ljudem po vsej sili vsiliti svoj izbor vrednot (Ule, 2015).
VREDNOTE KULTURE
Človek je bitje, ki je po svojih genih zmožen ustvarjati kulturo, kar pomeni
dosežke in stvaritve, ki se prenašajo iz roda v rod in se tako širijo iz generacije v
generacijo. Na eni strani nam kultura pomeni pridobljeno, naučeno dediščino, ki
nagrajuje našo biološko dediščino, po drugi strani pa je kultura vrednotna
domena, kar pa pomeni spoštovanje, razvijanje ter zavestno ohranjanje te
pridobljene dediščine (IEV Jože Trontelj, 2015).
Temeljne kategorije vrednot se pojavljajo pri vseh ljudeh in v vseh kulturnih
okoljih, kljub temu pa to ne pomeni, da v vrednostnih sistemih različnih dob in
kultur ni razlik (Musek, 2000: 167).
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Kultura je skozi stoletja našla in izoblikovala vsebine in ideale, na katere človek
nezavedno navezuje svojo potrebo po večnosti. Nekateri izmed teh idealov so:
pravica, enakopravnost, svoboda, zdravje, umetnost, znanje, lepota,
demokracija, samostojnost, prijateljstvo, ljubezen itd. Ti imajo v vseh kulturah
pomen vrednot in smislov, za katere človek v življenju dela, se trudi, tvega,
vztraja, celo umira (Kren-Obran, 1995: 7).
Vrednotna domena visoko kotira v vsaki družbi, ki spoštuje duhovne in materialne
dobrine ter pridobitev civilizacije, vzgoje, izobrazbe, umetnosti in znanosti,
svetovnonazorskih in verskih prepričanj. S pojmi dobre vzgoje, omike ter
izobrazbe lahko kar dobro povzamemo kulturo kot vrednotno domeno. Vrednotna
domena se vsebinsko dotika splošnega, univerzitetnega in družbenega vidika, kot
so: spoštovanje življenja, zdravja, narave in okolja, humanost, pravičnost, skrb za
so človeka, univerzalnost, ter z vidika, ki povezuje osebno in nadosebno raven, kot
so: integriteta, modrost in znanje, delo in ustvarjalnost (IEV Jože Trontelj, 2015).
Vzgoja v otroštvu odločujoče vpliva na človekov karakter, o čemu govori tudi znan
pregovor: »Kar se Janezek nauči, bo Janezek znal.« Kulture, ki otroka varujejo in
ščitijo ter pustijo, da se svobodno igra, ga ne frustrirajo, so znane po značajih, ki
so mehki, dobrosrčni in zaupljivi. Mead (1978, v Kren-Obran, 1995: 12) in drugi
antropologi pa opisujejo večino ljudstev in kultur kot stroge, frustrirajoče in
omejevalne. Lastnosti osebnosti se kažejo v značilnem načinu zbiranja hrane,
pojmu dobrega boga, idealu poslušnosti ali svobode, navajanju na čistočo, odnosu
do spolnosti ipd. Poudariti je potrebno, da bo otrok, ki se je rodil nekje na vasi,
dobil povsem drugačne značajske osnove kot pa vrstnik, ki se je rodil nekje v
mestu (Kren-Obran, 1995: 12–13).
Otrok, ki je že od malega dobil pod varno streho staršev tudi svoj igralni kotiček,
svojo malo svobodo in delček samostojnosti, je dobil osnovo za kasnejšo
samostojnost tako v šoli kot povsod drugje, npr. pri izbiri poklica. Sprva so starši
otroku postiljali posteljo, sledil jim je otrok in se je posteljo naučil postlati sam,
že znani rek nam zato pravi: »Kakor si boš poslal, tako boš ležal« (Kren-Obran,
1995: 13).
MEDOSEBNI ODNOSI IN MEDOSEBNE RAZLIKE
Človek je družbeno bitje in zavedajoč se ali ne je s tisočerimi vezmi povezan z
drugimi ljudmi. Nihče ni sposoben živeti čisto sam zase, vedno smo obdani z
drugimi ali smo ob drugih, lahko pa smo tudi proti drugim. Med seboj smo
navezani bodisi biološko, socialno, lahko pa tudi duhovno. Ne živimo sami v
okolju, ampak živimo v družbi, ki nas oblikuje od rojstva do smrti. Posameznik se
razvija in se oblikuje v različnih družbenih okoljih. Najprej je tu naša družina, ki
najbolj vpliva na naš osebnostni razvoj, kasneje pa ga oblikujejo tudi druge
skupine, kot so šola in služba ter drugo. Za razumevanje posameznikove osebnosti
moramo poznati njegovo socialno okolje, in sicer značilnosti in zakonitosti
socialnega zaznavanja, medosebne in socialne odnose, medosebno vplivanje in
sporazumevanje. Potrebno pa je tudi poznati, kakšna so posameznikova stališča,
prepričanja in vrednote, saj je to pomembno za naše odnose z njimi. Obnašanje
vsakega posameznika se v družbi spremeni. Kadar smo na javnem mestu, smo
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popolnoma drugačni kot takrat, kadar smo sami, saj ima vsaka skupnost svoja
pričakovanja o tem, kaj je ustrezno obnašanje. Vsaka družba si postavi norme,
vrednote in moralo. S pomočjo socialnega učenja se jih priučimo, da smo sposobni
živeti v sožitju z drugimi. Vendar pa zaradi tega pogosto prihaja tudi do
konfliktov, tekmovalnosti in napetosti med posamezniki in skupinami. Lahko
zaključimo, da ostaja človek družbeno bitje tako v dobrem, kot v slabem (Musek
in Pečjak, 2001: 244-245).
Vsi smo v medosebnih odnosih. H kakovosti našega življenja pa mnogo prispevamo,
če znamo in zmoremo živeti v sožitju. V medosebnih odnosi, predvsem tistih z
najbližjimi, se oblikujejo temelji naše osebnosti, naše samopodobe in s tem tudi
vpliv na večinski del naših odraslih odnosov. Medosebni odnosi se nekako »zažrejo«
v našo možgansko strukturo in na ta način zaznamujejo naše nadaljnje delovanje
na področju odnosov in vseh ostalih področjih našega življenja. Zaradi tega
procesa je pomembno, v kakšnih odnosih smo preživeli otroštvo in obdobje
odraščanja ter v kakšnih odnosih oziroma čustveni klimi živimo sedaj. Ker so naši
možgani fleksibilni, nam to omogoča, da lahko spreminjamo zapise v njih tudi v
odrasli dobi in celo v poznih zrelih letih in letih staranja. V zdravih in varnih
odnosih se lahko morebitni neugodni vzorci dojemanja sebe in drugih
preoblikujejo (Vrem, d. o. o., 2016).
Starši so nekoč vzgajali malega človeka po svojih željah, idealih in pričakovanjih,
zato se mladostnik znajde v intenzivnem razmišljanju o sebi. Nevede se poglablja
vase in se sprašuje, s kom naj se druži, koga naj se izogiba, kaj naj občuduje, kaj
kritizira, čemu naj se upira, kaj gradi, kaj odkrije sam ipd. Na podlagi izkušenj iz
otroštva mladostnik v puberteti sam gradi dalje, spreminja, dopolnjuje, se upira,
posnema ali dela ravno nasprotno in si izbere svojo življenjsko smer. Izkušnje, ki
jih je mlad človek pridobil v otroštvu, so podzavestno zapisane v njegovem telesu.
Prijetne in vredne ali nevarne izkušnje se v puberteti ponavljajo na zavestni ravni.
Karakter mladega človeka se razvija med tem, kar čuti sam, da je, želi postati in
drugi pričakujejo od njega. Med resničnim jazom in idealnim jazom je potreben
konflikt, ki je koristen in se pri večini mladih ljudi konča z zadovoljivo sintezo in
notranjo harmonijo, ta pa vodi v zrelost, samozavest in odgovornost odrasle osebe
(Kren-Obran, 1995: 43).
Odnose med ljudmi lahko razdelimo v tri skupine, in sicer na prosocialne,
antisocialne ter na mnoge oblike delinkventnosti. K prvi štejemo solidarnost,
sodelovanje, podporo, prijaznosti in altruizem, k drugi pa vse oblike agresivnosti.
Poznamo pa tudi posebno skupino, kamor sodi proindividualno vedenje. To pa je
egoizem in nekatere oblike tekmovalnosti (Musek in Pečjak, 2001: 250):


AGRESIVNOST

O človeški agresivnosti imamo več teorij. Prva teorija instinkta pravi, da je
agresivnost dedno pogojena, kar pa pomeni, da se pojavlja spontano zaradi
notranjih dejavnikov organizma. Etolog Lorento meni, da naj bi človek med
razvojem nakopičil toliko agresije, da je ne more obvladati. Psihoanalitik Freud pa
jo je najprej razlagal kot premagovanje odpora pri doseganju spolnega cilja,
kasneje pa kot poseben nagon smrti (Musek in Pečjak, 2001: 250).
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Druga teorija s frustracijo pa pravi, da je agresivnost eden od najpogostejših in
prvotnih odzivov na ovire, ki nastanejo pri doseganju zastavljenih ciljev.
Pomembnejši je cilj in večja je ovira, agresivnejši bo odziv. Tudi pritisk izveden
nad posameznikom vpliva na njegovo agresivno vedenje, njegovo ubogljivost in
podvrženost avtoritetam. Nekateri ljudje pa se vedejo agresivno, če jim to nekdo
ukaže. Cilj motivirane instrumentalne agresivnosti pa ni poškodba drugih oseb,
vendar koristni cilj, npr. denar (Musek in Pečjak, 2001: 250).
Agresivnost se pojavi že zgodaj v življenju, saj ima nanjo močan vpliv družina. V
primeru, da je otrok deležen veliko frustracij in so starši agresivni, bo tako postal
agresiven tudi sam. Avtoritarna družina spodbuja skupinsko agresivnost,
razpuščena pa individualno (Musek in Pečjak, 2001: 250).
Ne poznamo samo fizične agresivnosti, ampak tudi besedno, npr. zmerjanje, ter
posredno, npr. spletkarjenje. Lahko pa se agresivnost usmeri tudi proti samemu
sebi, kar pa pripelje do samomora. Do teh oblik pa pride, kadar ni možnosti
fizičnega napada na frustracije. Agresivnost je mogoče zmanjšati z raznimi
dejavnostmi, športi, poklici in pa seveda z odstranjevanjem in zmanjševanjem
frustracij (Musek in Pečjak, 2001: 220-252).


ALTRUIZEM

Altruizem je nesebična pomoč drugim osebam. Dajalec to stori namerno in za to
dejanje ne pričakuje nagrade (Musek in Pečjak, 2001: 252).
Tako kot agresivnost naj bi bil tudi altruizem dedno pogojen. Pogostejši naj bi bil
med sorodniki kot med tujci. Pomembno vlogo pri tem ima socialno učenje,
predvsem pa posnemanje modelov. Družina in šola lahko spodbujata tako eno, kot
drugo vedenje (Musek in Pečjak, 2001: 252).
Altruizem je odvisen od mnogih osebnostnih in družbenih dejavnikov, npr.
posameznikovih vrednot. Na posameznika lahko tudi močno vpliva velikost
skupine, kjer posameznik daje pomoč. Veliko lažje je pomagati človeku v stiski, ko
si sam, kot v bližini drugih posameznikov (Musek in Pečjak, 2001: 252).
Empatija oziroma vživljanje v duševno stanje drugega človeka je eden
najpomembnejših pogojev altruističnega vedenja. Če posameznik začuti bolečino
človeka v stiski, mu bo želel pomagati. Vživljamo se tudi v druge psihične procese
in stanja, kot so želje, interesi, stališča. Seveda pa je za razvoj empatije nadvse
pomemba družinska vzgoja, kar pa kasneje začne prenašati tudi na druge ljudi
(Musek in Pečjak, 2001: 252).
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DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZAPOSLOVANJE MLADIH
Mladi imajo določene lastnosti, po katerih se razlikujejo od starejših kategorij
delovne sile. Opišemo jih lahko kot konkurenčne prednosti ali pa slabosti mladih
na trgu delovne sile. Te lastnosti so lahko dejanske oziroma objektivno določljive
(novo znanje, pomanjkanje delovnih izkušenj), lahko pa so pripisane (predstave,
ki jih imajo delodajalci o mladih). Že tradicionalno jim je pripisana manjša
odgovornost, nestalnost, manjša pripadnost, nezrelost, nagnjenost k spremembam
utečenih praks, neresnost in podobne lastnosti, kar pomeni za delodajalce tvegano
delovno silo. Vendar pa so mladi veliko bolj sprejemljivi za spremembe v
delovnem procesu kot pa starejši delavci. So bolj inovativni, manj zahtevni ter
prilagodljivi, zaradi česar so pogosto pripravljeni sprejeti slabšo zaposlitev,
začasno ali le delno zaposlitev, fizično naporno delo ali celo v zelo slabih delovnih
razmerah in tudi v neugodnem delovnem času. Ravno te lastnosti so pri vse večji
fleksibilnosti trgov delovne sile konkurenčna prednost mladih. Njihova ključna
konkurenčna prednost pa je predvsem novejše in kompleksno znanje, ki ga prinaša
izobraževalni proces. To velja predvsem za mlade, ki so uspešno zaključili
izobraževanje vsaj na srednji stopnji (Trbanc, 2005: 18-19).
Trbanc (2005: 19-20) pravi, da mladi bolj kot starejša generacija premorejo
spretnosti in kompetence, po katerih je zaradi hitro spreminjajoče se narave dela
in delovnih procesov pri delodajalcih veliko povpraševanje. Ta znanja pogosto
predstavljajo dodatne pogoje oziroma prednosti med konkurenco pri iskanju
zaposlitve. Gre predvsem za uporabo interneta, računalnika in računalniških
aplikacij, za sposobnost iskanja in uporabe raznih informacij, potem so to še
komunikacijske spretnosti za delo v skupinah, projektna dela ter aktivna uporaba
tujih jezikov ipd. Nekatere te spretnosti in kompetence si mladi pridobijo z
izobraževanjem, veliko teh pa tudi s socializacijo in različnimi izkušnjami, ki so jih
pridobili med odraščanjem ter osebnim oblikovanjem. To pa so npr. potovanja,
srečevanje z drugačnostjo, spoznavanje drugih kultur, uporaba sodobnih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij itd.
Glavna konkurenčna pomanjkljivost mlade delovne sile je pomanjkanje delovnih
izkušenj. Izobrazba naj bi zagotavljala osnovno znanje za opravljanje dela, vendar
ji šele delovne izkušnje dajo uporabno vrednost. Mladi po navadi niso brez
delovnih izkušenj pri iskanju prve zaposlitve, saj si jih nekateri pridobijo z delovno
prakso med šolanjem, nekateri s počitniškim delom ter prostovoljnim delom,
večina pa z opravljanjem različnih študentskih del, ki pa po navadi niso vezana na
poklicno oziroma profesionalno področje, za katero so se izobraževali oziroma
področje, za katero iščejo stalno zaposlitev. Mladi z različnimi izkušnjami pogosto
tega ne zaznavajo kot delovne izkušnje ali pa jih ne znajo predstaviti delodajalcu
(Trbanc, 2005: 20).
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Trg delovne sile kot tudi trg kapitala in trg blaga ter storitev so med seboj močno
povezani. Pri zaposlovanju mladih se najmočneje občuti povezanost gibanja
zaposlovanja z gospodarskimi cikli, tokovi in nihanjem pri zaposlovanju, saj jih
brezposelnost med gospodarsko recesijo najprej prizadene, ker v sistem
zaposlovanja šele vstopajo. To so predvsem mladi po šolanji in pa mladi, zaposleni
po pogodbi za določen čas. Največkrat se to občuti, ko je odpuščanje stalno
zaposlenih togo zakonsko uravnavano in dolgotrajno. Podjetja se poleg
gospodarske krize in iskanja novih trgov za svoje proizvode in storitve ukvarjajo še
z notranjim prestrukturiranjem in presežki delovne sile, kar pa povzroči, da
novega zaposlovanja skoraj ni. To pa pomeni, da se je izrazito povečala
brezposelnost mladih (Trbanc, 2005: 21).
Precejšne število mladih po končanem šolanju vstopa na trg, zato je od
gospodarskih ciklov ter gibanj odvisno, kako hitro oziroma če sploh trg sprejme
novo delovno silo. Zelo pomembno pri zaposlovanju mladih je tudi, ali je na
regionalnih in lokalnih trgih delovne sile strukturno neskladje med
povpraševanjem po delovni sili ter ponudbo. Postavlja pa se tudi vprašanje, kako
mladi zapolnjujejo to neskladje (Trbanc, 2005: 21).

DEMOGRAFSKA GIBANJA
Dolgotrajna značilnost Evrope je upad rodnosti, hkrati se podaljšuje življenjska
doba, to pa vodi v staranje prebivalstva v vseh državah celine. Demografske
napovedi kažejo, da Slovenija sodi na tem področju med najbolj ogrožene.
Stagniranje ter krčenje deleža mladih ima velik vpliv na številčno zmanjševanje
delovno sposobnega prebivalstva, iz tega pa izhaja aktivno prebivalstvo. Ima pa
tudi vpliv na staranje prebivalstva, posledično pa to pripelje do podaljševanja
delovne dobe. Strukturno neskladje na trgu dela lahko povzroči, da bo na
nekaterih področjih premalo delavcev, na drugih pa bo ponudba še vedno
prevelika (Trbanc, 2005: 21-22).
Zniževanje rodnosti ima vpliv tudi na spreminjanje odnosa do mladih v razvitih
družbah, saj mladi postajajo naložba (za njihove družine, starše, ter državo) v
prihodnost. To pa se kaže tudi v odnosu držav do različnih področjih delovanja
mladih (Svetlik, 2002: 344).

SPREMEMBE V IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH IN PODALJŠEVANJE
IZOBRAŽEVANJA
Sorazmerno visoka brezposelnost mladih ter dinamika sprememb pri delu in
zaposlovanju v številnih evropskih držav sta vplivali na to, da so se pospešeno
začela postavljati vprašanja glede učinkovitosti izobraževalnih sistemov. Zanimalo
jih je tudi, kakšna je odzivnost šolskega sistema na spremembe na trgu delovne
sile ter v povpraševanju po delavcih. Večina evropskih držav je izvedla obsežne
reforme za svoje izobraževalne sisteme. Poudarek so dali posodobitvi programov,
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njihovi večji razvejanosti ter odprtosti in bolj izdelanih povezavah med šolskim
sistemom ter svetom dela, njihov glavni namen pa je povečanje zaposljivosti
mladih. Vse večji pomen znanja in usposobljenosti na trgu delovne sile je pripeljal
do podaljševanja izobraževanja mladih. Po drugi strani pa gre za izobraževalno
politiko, ki izboljšuje izobrazbeno strukturo pri prebivalstvu in preprečuje
strukturno neskladje na trgu delovne sile ter mlade spodbuja, da ostajajo v
izobraževanju oziroma nadaljujejo na terciarni stopnji (Trbanc, 2005: 22).
Večjo vključenost mladih v nadaljevanje šolanja je mogoče pojasniti na več
načinov oz. z različnimi razlogi (Svetlik, 2002: 345):
 pomanjkanje razpoložljivih zaposlitev ter neugodne gospodarske razmere,
zaradi česar mladi izberejo nadaljevanje izobraževanja in ne vstop na trg
delovne sile;
 visok življenjski standard v državah Evropske unije omogoča večini mladih
iz širokih srednjih slojev, da ostajajo v izobraževanju ob delni ali polni
pomoči svojih družin;
 povečanje želje po izobraževanju med mladimi in njihovimi starši kot
posledica spoznanja, da pomeni boljša izobrazba način za pridobitev
boljšega poklica oz. profesionalnega položaja na trgu delovne sile,
poklicne/profesionalne mobilnosti ter boljših dohodkov;
 širjenje izobraževalnih sistemov, ki postajajo zelo razvejani, s številnimi
možnimi vstopi in izstopi ter različnimi možnostmi dodatnega
izobraževanja (tudi v krajših oblikah).
Po drugi strani pa to pomeni, da se med mladimi pojavi zviševanje izobrazbenih
hotenj, zaradi česar pa pride do upada zaposlitvenih priložnosti na dnu
mladinskega trga delovne sile. Njihova pričakovanja pa so, da jim bo boljša
oziroma višja izobrazba omogočila pridobiti boljši položaj na trgu. Za nadaljevanje
izobraževanja pri mladih je pogosto vzrok, da se v neugodnih gospodarskih
razmerah izognejo zelo verjetni brezposelnosti. Ker pa v izobraževanju ostajajo
dlje in ga v večini zapuščajo šele po pridobitvi visoke izobrazbe, je zmanjšana
njihova delovna aktivnost in na trg delovne sile vstopajo pozneje. Zaradi tega se
povečuje konkurenca za delovna mesta med dobro izobraženimi mladimi, zlasti pri
iskalcih prve zaposlitve. Zato tudi med visoko izobraženimi mladimi vse pogosteje
prihaja do brezposelnosti, posledično pa ti sprejemajo dela z zahtevano nižjo
stopnjo izobrazbe. Prihaja pa tudi do vprašanja o strukturnem neskladju, kajti
prihaja do (pre)velike ponudbe v nekaterih tržnih segmentih, na drugi strani pa do
(pre)majhne ponudbe na tehničnih, tehnoloških ter naravoslovnih področjih, kjer
je povpraševanje po delavcih visoko (Trbanc, 2005: 22-24).

POVEČEVANJE FLEKSIBILNOSTI NA TRGIH DELOVNE SILE
Mladi se ob vstopu na trg delovne sile srečujejo z močno spremenjeno strukturo
zaposlitvenih možnosti, kar pomeni, da jim je ponujena predvsem ponudba manj
varnih zaposlitev, največkrat za krajši delovni čas in za določen čas. V Sloveniji so
se predvsem razširile zaposlitve za določen čas, medtem pa tiste za nepolni
delovni čas niso tako pogoste, kakor v drugih evropskih državah. Manj varne
zaposlitve so glavna perspektiva za prihodnjo rast zaposlenosti in zniževanje
brezposelnosti. Tako se bodo mladi posamezniki vsaj delno lahko vključevali na trg
Špela Gradišnik: Socialni in motivacijski vidik plače med mladimi

stran 22

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

dela. Pojavlja se vprašanje, če zaposlovanje mladih v fleksibilnih oblikah
zaposlitev, kar pomeni začasna oziroma nepolna zaposlitev, dejansko mlade vodi v
polno vključevanje na trg delovne sile ali jih potiska na rob trga in tako mlado
generacijo še trajneje ločuje od starejše, ki je na ugodnejših delovnih mestih in je
tako bolj zavarovana (Hammer, 2003 v Trbanc 2005: 25).
Za mlade je upad stalnih, varnih zaposlitev, danes splošna naravnanost.
Zaposlitvene priložnosti so na različnih področjih različne. Dejstvo je, da je za
mlade značilna večja vključenost v začasna, občasna dela in dela s krajšim
delovnim časom, kar je posledica izbire mladih, ki se še šolajo in poleg tega
občasno ali redno opravljajo različna dela, ali pa mladih, ki se še ne želijo stalno
zaposliti. Zaradi vse večje prisotnosti študentskega dela raziskovalci govorijo o
njem kot o posebnem segmentu delovne sile. Študentom to pomeni opravljanje
del za krajši delovni čas ter različnih občasnih del in predvsem vir zaslužka.
Predvsem pa pomenijo vir pomembnih delovnih izkušenj, s katerimi lahko kasneje
ob polnem vstopu na trg delovne sile dobijo polno zaposlitev, saj delodajalci svoje
potrebe po delovni sili vse pogosteje zadovoljujejo s študenti. To pa lahko vpliva
na večjo brezposelnost med mladimi, ki se takoj po šolanju znajdejo na trgu
delovne sile (Svetlik, 2002: 346–347).
Priložnosti so predvsem povezane s povpraševanjem po visoko usposobljeni in
specializirani delovni sili. Še vedno so na nekaterih področjih trga velika
povpraševanja po delavcih, ki prihajajo iz šol dobro izobraženi. Tako lahko mladi
še vedno takoj oziroma hitro dobijo dobro in trajno zaposlitev. Slabše izobraženi
in usposobljeni mladi pa se morajo spopadati s slabšimi zaposlitvenimi
priložnostmi, med katerimi prevladujejo zaposlitve za določen oziroma skrajšan
delovni čas. Zaradi polarizacije v zaposlitvenih priložnostih ter zaradi
pomanjkanja dobrih in stalnih zaposlitev za mlade se opazno povečuje negotovost
pri prehodu iz šolanja v zaposlitev (Trbanc, 2005: 24-25).

PREDPISI O ZAPOSLOVANJU IN ODNOS DELODAJALCEV DO
ZAPOSLOVANJA MLADIH
Vključevanje mladih v zaposlovanje je odvisno od državnih mehanizmov, hkrati pa
je institucionalizirano z zakonskimi in kolektivnimi predpisi, s sodelovanjem med
delodajalci, sindikati ter državo. Država lahko z raznimi ukrepi ureja prehod iz
šolanja v zaposlitev in spodbuja zaposlovanje mladih. Socialni partnerji imajo
pomembno vlogo pri lajšanju prehoda mladih v zaposlitev. Predvsem so to
delodajalci. Nekatere države imajo poskrbljeno za to, da so delodajalci vpeti v
sisteme izobraževanja ter usposabljanja in tako lajšajo ta prehod, zato so stopnje
brezposelnosti mladih standardno nižje kakor v državah, kjer je prehod prepuščen
iznajdljivosti posameznikov samih. Te države so Nemčija, Avstrija ter Nizozemska,
kjer imajo stopnjo mladinske brezposelnosti razmeroma nizko oziroma izrazito ne
presegajo stopnje brezposelnosti v celotni aktivni populaciji. Programi in ukrepi
zaposlovanja, namenjeni mladim, so po izkušnjah več evropskih držav
najučinkovitejši, kadar ustrezajo lokalnim razmeram in jih oblikujejo tudi med
seboj povezani in sodelujoči lokalni akterji. Partnerstva lokalnih oblasti,
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delodajalcev, javnih zavodov, pa tudi nevladnih organizacij in zasebne pobude so
tukaj še kako pomembna (Trbanc, 2005: 25-27).

ZA SLOVENIJO ZNAČILNI DEJAVNIKI
V Sloveniji je prisotno izrazito podaljševanje izobraževanja mladih. Prvi negativen
učinek tega je zelo dolgo trajanje študija oziroma razmeroma nizka učinkovitost in
uspešnost študija. Vzrok je verjetno posledica načina, kako je študij v Sloveniji
organiziran. Na status študenta je vezanih veliko ugodnosti in pa dejstvo, da
študentje med študijem opravljajo občasna ali začasna dela. Zato je eden izmed
ciljev bolonjskega študija večja osredotočenost na študijske programe in
spremeniti organizacijo študija, da bi dosegli večjo učinkovitost in večjo
zaposljivost mladih po končanem študiju (Trbanc, 2005: 27-30).
Druga težava je, da Slovenija ni uspela dvigniti zanimanja za študijska področja,
za katera se že sedaj kaže pomanjkanje delavcev, kar je tudi vzrok za povečanje
brezposelnosti mladih diplomantov, ki ga zaznavajo na republiškemu zavodu za
zaposlovanje. To predvsem velja za diplomante družbenih in poslovnih ved,
katerih trg ne more tako hitro vsrkati, saj je njihov priliv prevelik (Trbanc, 2005:
27 - 30).
Tretja posledica pa je, da stopnja aktivnosti mladih v Sloveniji že nekaj časa pada
in je na zelo nizki ravni, kljub temu, da je študentski trg delovne sile zelo močan.
Mladi vse pozneje vstopajo na trg oziroma se vse pozneje vključujejo v delovno
silo. Problem, ki nastane, je pomanjkanje ustreznih delovnih izkušenj, kar je
zaznati tudi pri iskalcih prve zaposlitve, starih nad 25 in celo do 30 let. Kot
poudarjen dejavnik v Sloveniji še vedno velja precej togi trg delovne sile, kar je
vidno predvsem v zaposlitvenih razmerjih (Trbanc, 2005: 27-30).
Zaposlitvena varnost stalno zaposlenih je še vedno visoka. Vzrok pa je, da
podjetja, ki želijo imeti zaradi zmanjšanja lastnega tveganja čim bolj fleksibilno
delovno silo, prenašajo tveganje na mlade. To pomeni, da je v Sloveniji opazna
delitev na dva segmenta, in sicer je prvi še vedno z varnimi zaposlitvami za tiste,
ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, drugi pa z bolj negotovimi,
fleksibilnimi zaposlitvami za mlade. Pri mladih je pogosto opravljanje prožnih in
začasnih oblik zaposlitev preizkusna oziroma čakalna doba za vstop v trajnejšo
zaposlitev. Temu lahko rečemo, da je to dalj trajajoče obdobje, kjer podjetja
preizkušajo mlade zaposlene, njihovo prilagodljivost, pripadnosti, produktivnost in
podobne lastnosti (Trbanc, 2005: 27-30).
Prožnost trga delovne sile za mlade je tudi delo preko študentskega servisa. Ker je
študentsko delo v Sloveniji izrazito liberalno uravnavano, je to za delodajalce
najcenejša oblika vključevanja delavcev, poleg tega pa tudi zaposlovanje, pri
katerem imajo do njih najmanj obveznosti. Prožna in poceni študentska delovna
sila je razmeroma izobražena, zato je v marsičem konkurenca drugim skupinam
delavcev, predvsem pa slabše izobraženim mladim, ki iščejo redno zaposlitev.
Delodajalci s študentskim delom skoraj v celoti zadovoljujejo potrebe po delavcih
sekundarnega segmenta. To pa vpliva na večjo brezposelnost mladih, predvsem pri
nižje in srednje izobraženih, ki se takoj po šolanju znajdejo na trgu delovne sile.
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Naj poudarimo, da s študentskim delom po navadi ne pridobimo ustreznih
izkušenj. Večinoma je to delo v neugodnem delovnem času ali ob koncu tedna, je
telesno naporno ipd. Zaključimo lahko, da mladim končani študij večinoma ne
olajša prehoda v primerno zaposlitev. Za konec pa lahko še poudarimo, da je
značilni element pri brezposelnosti mladih v Sloveniji spol, ki je bistveno
pomembnejši določevalec verjetne brezposelnosti, enako kot pri celotni delovni
sili. Mlade ženske so že nekaj let izrazito pogosteje brez dela kot mladi moški
(Trbanc, 2005: 27-30).

NAČINI ISKANJA ZAPOSLTVE
Danes najti zaposlitev, za svojo izobrazbo, takoj po končanem šolanju in jo
obdržati vse do upokojitve je žal preteklost. V današnjih časih so ljudje vse bolj
prilagodljivi pri iskanju novih zaposlitev. Tradicionalno iskanje zaposlitve
(časopisi, pisma ipd.) je danes žal že zbledelo in ljudje, ki na ta način iščejo
zaposlitev, žal ne bodo našli svoje sanjske zaposlitve. Iskalci zaposlitev pa
postajamo vse bolj inovativni in ustvarjalni pri iskanju nadaljnje kariere (Fowler,
2016).
Pri iskanju zaposlitve je priporočljivo uporabiti več načinov iskanja zaposlitve
hkrati, saj si s tem povečamo možnost za uspeh. Poznamo dva načina iskanja
zaposlitve, in sicer pasivni in aktivni način. V nadaljevanju jih bomo podrobneje
opisali. Pomembno je, da pri iskanju zaposlitve izkoristimo vse možnosti, ki nam
jih ponujata oba načina iskanja zaposlitve. Omenimo lahko še, da 20 % iskalcev
zaposlitve najde delo preko pasivnih načinov iskanja zaposlitve in 80 % preko
aktivnega načina (Stritar, 2013).

PASIVNI NAČIN ISKANJA ZAPOSLITVE
Pasivni način oziroma odprti trg predstavljajo vidne objave prostih delovnih mest.
Stritarjeva (2013) navaja naslednje oblike pasivnega načina iskanja zaposlitve:
 Zaposlitveni spletni portali
Zaposlitev lahko iščemo s pomočjo spletnih zaposlitvenih portalov, kjer najdemo
oglase za prosta delovna mesta, novosti v povezavi s trgom dela, trende
zaposlovanja, napotke za izdelavo življenjepisa ter prijave/ponudbe. Nekateri
zaposlitveni portali ponujajo tudi obveščanje o aktualnih delovnih mestih preko
elektronske pošte (Karierni center, 2009):
http://www.mojedelo.com/
http://www.mservis.si/
http://www.zaposlitev.net
http://www.mojazaposlitev.si/
http://www.aktiv.si/
http://www.mojakariera.si/
http://www.kariera.si/
http://zaposlitev.delo.si/
http://europa.eu/epso/index_en.htm (zaposlitev v institucijah Evropske unije)
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http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sl (evropski portal za zaposlitveno
mobilnost)
 Zaposlitvene rubrike v časopisih
Pri iskanju zaposlitve si lahko pomagamo s prebiranjem oglasov v časopisih, čeprav
tovrstni način nima posebnih prednosti. Gre za množični medij, kjer oglaševalec
plačuje objavo oglasa za vse bralce, čeprav velika večina ne predstavlja ciljne
javnosti objavljenega oglasa. Za pričakovati je, da bo splet postopno nadomestil
klasično kadrovanje prek objav v tisku in da bodo v prihodnosti le redke
organizacije izbrale tako metodo iskanja novih sodelavcev (Karierni center, 2009).
 Zaposlitvene agencije
Če iščemo profesionalno pomoč, nas agencija za zaposlovanje lahko usmerja na
pravo pot. Obstajajo številne organizacije oz. podjetja, ki nov kader iščejo preko
agencij za zaposlovanje, saj to pripomore k racionalizaciji dolgotrajnega procesa
pri lociranju in razgovorih s kandidati (Fowler, 2016). Kadrovske agencije so lahko
v pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve (Karierni center, 2009):
http://www.adecco.si
http://www.trenkwalder.com/si
http://www.manpower.si
http://www.hill-int.si
http://www.interim.si
http://www.iss.si
http://www.atama.si
 Zavod za zaposlovanje
Na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in v prostorih
območnih služb najdemo aktualne oglase o prostih delovnih mestih. Izdelamo
lahko tudi svoj eŽivljenjepis in se vpišemo v eBorzo dela, kjer je naš življenjepis
dostopen delodajalcem. Koristne nasvete v zvezi z iskanjem zaposlitve najdemo
tudi na portalu eSvetovanje (http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/), kjer lahko
brskamo po za nas aktualnih vsebinah (samoocena, zaposlitveni cilji, veščine
iskanja zaposlitve ter trg dela) (Karierni center, 2009).

AKTIVNI NAČIN ISKANJA ZAPOSLITVE
Pri aktivnem načinu zaposlovanja oziroma skritem trgu se nahajajo še nerazpisana
delovna mesta in priložnosti za sodelovanje s potencialnimi delodajalci.
Stritarjeva (2013) navaja naslednje oblike aktivnih načinov zaposlovanja:
 Mreženje
Mrežo poznanstev lahko gradimo s pomočjo svetovnega spleta, kariernih sejmov in
nenazadnje osebnih stikov, saj smo na raznih srečanjih, prireditvah ali zabavah
nenehno vpleteni v mreženje. Večje mreže predstavljajo socialni kapital, saj
preko njih lažje pridemo do boljšega delovnega mesta ali koristnih napotkov ob
pravem času. Ko neka aktualna organizacija išče nove moči, lahko v svoji bazi
kontaktov preverimo, ali vam lahko kdo posreduje koristne napotke o zahtevanih
kompetencah. Govorimo o izjemno koristnem načinu za pospešitev naše kariere.
Širjenje mrež je namenjeno aktivnim iskalcem zaposlitve, ki prevzemajo
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odgovornost za svoj zaposlitveni položaj in ne tistim, ki sedijo doma ter čakajo, da
jih kdo po naključju povabi na razgovor (Karierni center, 2009).
Primer mreženja:
Naredimo seznam vseh možnih kontaktov (prijatelji, sodelavci, profesorji, znanci,
sorodniki, sosedje, klubi). Premislimo o tem, kako nam lahko te osebe zagotovijo
informativni razgovor, informacije o iskanju novih sodelavcev in informacije o
odgovornih osebah. Vzpostavimo stik z osebami, ki nam lahko pomagajo (Karierni
center, 2009).
 Neposreden kontakt z delodajalci
Če ne vidimo nobenega oglasa za delo, ki nas še posebej zanima, lahko uporabimo
e-pošto ali telefonski klic, ki ga najdemo na spletnih straneh želenega podjetja in
se obrnemo neposredno nanj. V podjetju povprašamo, ali imajo trenutno odprto
prosto delovno mesto in če imajo naše želeno delovno mesto oziroma če imajo
prosto podobno delovno mesto, kasneje pošljemo svoj življenjepis. Potrebno je
imeti v mislih, da ta način iskanja zaposlitve ni vedno dobro sprejet, vendar vedno
obstaja možnost, da nas dajo v čakalno listo za naše želeno delovno mesto
(Fowler, 2016).


Naključno iskanje dela preko različnih podatkovnih baz v skladu z
zaposlitvenim načrtom



Iskanje in uresničevanje poslovne ideje (priprava poslovnega načrta,
samozaposlitev)



Iskanje možnosti za odpiranje novih delovnih mest (za konkretno podjetje
pripravimo predlog uvajanja nove dejavnosti, izdelka, poslovne ideje in s
tem odpiramo nova delovna mesta)

 Spletna družabna omrežja
Za iskanje zaposlitve lahko uporabimo tudi spletna družbena omrežja, predvsem
če želimo izvedeti, katere priložnosti in pasti ponujajo Facebook, LikedIn, Twitter
ipd.
Na današnjem konkurenčnem trgu dela so iskalci zaposlitev postali vse bolj
ustvarjalni pri načinih za opozarjanje nase. Panoji, verižna pisma s kopijo svojega
življenjepisa ali pa celo prilepijo življenjepis nase in hodijo po mestu kot človeški
pano in tako opozarjajo delodajalce nase. Kljub temu, da te metode lahko
dejansko delujejo, bodimo previdni, morda bomo deležni pozornosti delodajalca,
lahko pa tudi pošljemo napačno sporočilo o sebi. Če se bomo posluževali
ustvarjalnih tehnik, moramo biti pozorni, da so primerne za delovno mesto,
katerega želimo dobiti (Fowler, 2016).

7 KLJUČEV ZA USPEŠEN NAČIN ISKANJA ZAPOSLITVE
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Sedem ključev povzema ključne ugotovitve mednarodnega konzorcija, kjer
mnenje združuje skoraj sto poklicnih strokovnjakov. Danes je tempo sprememb
zelo hiter, zato je težko trditi, kaj je trenutno najboljša alternativa. Z naslednjimi
sedmimi ključi nam uspešna zaposlitev ne uide (Collamer, 2013):
1. ŽIVLJENJEPIS NAJ BO KRATEK IN JEDRNAT
Kljub temu, da je življenjepis že na robu propada, je še vedno zelo pomemben pri
iskanju nove zaposlitve. Toda zaposlitveni managerji in računalniki, ki urejajo
življenjepise, so nenehno v naglici, zato je potrebno, da je naš življenjepis kratek
in jedrnat. V današnjem času mora biti življenjepis prebran v šestih do desetih
sekundah in večina ga bere na mobilnih napravah.
2. PORTFOLIO DOKUMENTOV ISKANJA ZAPOSLITVE
Če želite način, ki se razlikuje od množice, ustvarite portfolio. Veliko iskalcev
zaposlitve dopolnjuje svoj življenjepis z zajamčenimi vodstvenimi navodili, blogi,
ki vzpostavljajo njihovo poklicno identiteto.
3. NAJEM TRENERJA ZA PRIDOBITEV VEŠČIN ZA POPOLN VIDEO INTERVJU
Vse več delodajalcev se poslužuje spletnih video aplikacij (Skype) za začetne
presojevalne intervjuje in vse več iskalcev zaposlitve se poslužuje najema
trenerjev, ki jim pomagajo, da se kasneje izkažejo oziroma prekosijo samega sebe
v video pogovoru z delodajalcem.
4. LINKEDIN
V zadnjih letih ima uporaba LinkedIna za iskanje zaposlitve ključen pomen. Imeti
izrazit LinkedIn profil ima v zadnjih letih celo večji pomen od klasičnega
življenjepisa. Kljub temu, da strokovnjaki svetujejo uporabo omenjenega portala,
mu ne posvečamo dovolj pozornosti, predvsem pa se to pozna pri starejši
populaciji. Da bi bila zagotovljena maksimalna uporaba omenjenega portala, se je
potrebno povezovati z drugimi uporabniki na portalu. Eden od najboljših načinov
za to je, da aktivno sodelujemo v dejavnostnih in interesnih skupinah.
5. TWITTER IN DRUGE OBLIKE SOCIALNIH MEDIJEV
Delodajalci se vse več poslužujejo internih zaposlitvenih procesov, ki so v veliki
meri odvisni od prepoznavanja perspektivnih kot že obstoječih kadrov preko
spletnih strani in socialnih medijev. Z objavami na socialnih omrežjih lahko
pritegnemo ali odvrnemo delodajalčevo pozornost.
6. ZAPOSLITVENE TABELE
Zaposlitvene tabele so najmanj učinkovit način za zaposlitev. Priporočeno se je
prijavljati na zaposlitve, kjer v 80 do 85 odstotkih ustrezate zahtevam
delodajalca. Iskalcem zaposlitev računalniški predlagatelji onemogočajo najti
službo, saj iščejo samo po ključnih besedah, ne pa po celotnem življenjepisu. Da
bi si povečali svoje možnosti za uspeh iskanja zaposlitve z uporabo zaposlitvenih
tabel, se raje osredotočimo na manjše regionalne in dejavnostno specifične
zaposlitve.
7. ZAPOSLITEV ZAČNIMO ISKATI ČIM PREJ
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Zaposlitveni proces ima vedno več korakov in zamud in ljudje čedalje več časa
porabimo za pošiljanje in prejemanje ponudb za prosta delovna mesta. Naj nas
zavrnitev ne vrže iz tira – graditi moramo na sebi in ne smemo obupati.

TRIJE VIDIKI PLAČ
Za veliko večino ljudi plača predstavlja osnovni, nekaterim pa celo edini vir
sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Delavec si zagotavlja svojo
eksistenco z opravljanjem dela za drugega, pri tem pa prejme plačilo. Plačilo
mora biti tako, da omogoča človeku dostojno življenje (Kresal, 2000: 18).
Plače niso prepuščene popolni avtonomiji in popolnoma svobodnemu urejanju med
posameznim delavcem in delodajalcem. Danes so plače predmet obsežnega
pravnega urejanja, saj so od nekdaj v središču pozornosti, tako s strani
posameznih delavcev in delodajalcev, kot s strani sindikatov in delodajalskih
organizacij ter tudi države. So predmet dogovarjanj, usklajevanj, pogajanj ter
tudi vir sporov in socialnih konfliktov. Ker so plače vedno v preseku različnih
interesov, je pravno urejanje tega področja zelo pomembno (Kresal, 2000: 20).
Zaradi različnih interesov in povezanostjo z drugimi instituti delovnega prava nam
predstavlja plača kompleksno področje in prav zaradi tega je težko najti enotno
definicijo za pojem plača.
Plača je pravica delavca in hkrati glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz
sklenjene pogodbe o zaposlitvi in je bistveni in nujni element pogodbe o zaposlitvi
(Kresal, 2001: 44). V širšem smislu obsega vse sestavine stroškov dela. Izjemi sta
le nagrade za ustvarjalno dejavnost in udeležba zaposlenih v dobičku, ki nista
strošek. V ožjem smislu pa obsega osnovno plačo in (gibljivi) del plače, ki ga
delavec dobi za svoj delovni učinek in za poslovni uspeh združbe (Uhan, 2000:
342).
V skladu z določbo 1. odstavka 43. člena SKPgd (Splošna kolektivna pogodba za
gospodarske dejavnosti) je plača sestavljena oziroma obsega (Kresal, 2000: 42):
- osnovno plačo;
- dodatke;
- del plače na podlagi doseganja delovne uspešnosti;
- del plače iz naslova uspešnosti poslovanja.
KPnd (Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti) pa pozna naslednje
sestavine: osnovno plačo, del plače na podlagi delovne uspešnosti ter dodatke.
ZRPJZ (Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti) pa v 1. odstavku 3. člena določa, da je plača sestavljena iz
osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov (Kresal, 2000: 43).
Na podlagi 10. člena ZDR (Ur. l. RS, št. 42/2002) in na osnovi določil Splošne
kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. 40/97) je plača sestavljena iz osnovne
plače, dela plače za delovno uspešnost, dela plače iz naslova uspešnosti
poslovanja oz. udeležbe pri čistem dobičku družbe in dodatkov za posebne
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obremenitve in delovno dobo. Del plače za delovno uspešnost predstavlja
individualno ali skupinsko uspešnost. Del plače iz naslova uspešnosti družbe pa je
sestavni del plače, le če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo (Kruhar, 2005:
289).
V ZDR (Zakon o delovnih razmerjih) je plača opredeljena kot osebni dohodek, ki
pripada delavcu kot del dohodka oziroma dobička, ki je v sorazmerju z delavčevim
prispevkom k ustvarjanju tega dohodka oziroma dobička (Kresal, 2001: 145).
Pravna ureditev plače lahko vpliva na njen pomen tako iz ekonomskega kot iz
socialnega vidika (Kresal, 2001: 141).

SOCIALNI VIDIK PLAČE
Socialni vidik plače predstavlja osnovni vir sredstev za preživetje. Glavna naloga
je, da ščiti ekonomsko šibkejšega delavca z določeno minimalno plačo. Delavec je
upravičen do plačila tudi v času, ko ne dela, se pravi za plačilo v primeru bolezni,
dopusta, poroda ipd. Omenjeni vidik izraža tudi druge zadeve, kot so plačilo plače
v denarju, rednost plačila, omejitev izvršbe na plačilo itd. (Kresal, 2000: 18–19).
Pri delavcih v revni družbi predstavlja socialni vidik najvišji interes, razlogov za to
pa je več. Delavec mora tudi pri najbolj enostavnih delih zaslužiti najmanj toliko
denarja, da preživi sebe in po možnostih družbe tudi svojo družino. Ustrezno
višino denarja izračunamo s pomočjo vrednosti košarice življenjskih potrebščin
(Uhan, 2000: 306).
Socialni vidik plač pa je zelo pomemben tudi na makro družbeni ravni. Tu se
sredstva stekajo prek Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
razdeljujejo ljudem, ki so potrebni družbene pomoči. Čeprav obstajajo predpisi,
to so osnove in merila za dodeljevanje pomoči potrebnim ljudem, se v parlamentu
in strankah »bijejo boji« za spremembo tovrstnih predpisov in to na podlagi
njihovih programov ali pragmatično po trenutnih koristih (Uhan, 2000: 302).

EKONOMSKI VIDIK PLAČE
Plače so za delodajalca strošek, zato stremi k čim nižjim plačam. Skušati želi
znižati stroške produkcije, posledica tega pa je višji dobiček oziroma znižanje cen
njegovih proizvodov, kar pa pripelje do večje konkurenčnosti (Kresal, 2000: 19).

MOTIVACIJSKI VIDIK PLAČE
Kresalova (2000: 19–20) meni, da se motivacijski vidik plače pogosto ne upošteva
dovolj, kar ima lahko negativne ekonomske učinke. Plače so izredno pomembna
kategorija, ne samo za posameznega delavca in posameznega delodajalca, temveč
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tudi za celotno družbo. Plače predstavljajo pomemben makroekonomski dejavnik,
saj vplivajo na gospodarski razvoj ter celotno narodno gospodarstvo države. Plače
predstavljajo pomemben vir dohodkov prebivalstva ter podlago za delovanje in
financiranje sistemov socialne varnosti.
Zupanova (2009: 532) pa pravi, da je o motivacijskem vidiku plač veliko razprav.
Plače so za večino zaposlenih najpomembnejši vir sredstev za preživljanje in
izboljševanje kakovosti življenja, nekateri pa jo razumejo kot nadomestilo za
vložen trud in kot priznanje prispevka vsakega posameznika k poslovanju podjetja.
Vsako spremembo v sistemih plačevanja zaposleni močno občutijo, saj vpliva na
končni znesek prejemkov in na podlagi tega prilagodijo svoje vedenje. Omenja
tudi Herzberga, ki pravi, da denar ni pomemben spodbujevalec, temveč je
pomembnejše priznanje, da dobro delaš. S to trditvijo se strinja, vendar samo za
tiste zaposlene, katerim plača omogoča ustrezen življenjski standard. Kljub temu
pa ne smemo zanemariti različnih potreb, želja ter odnosa do denarja vsakega
posameznika.
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RAZISKAVA
NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi vidijo plačo oziroma dohodek, kaj vse
so pripravljeni storiti za višje plačilo, ter na splošno, kakšne so vrednote mladih.
Rezultate smo analizirali ter ugotovili, kako mladi razmišljajo.
Rezultati raziskave so nam pomagali odgovoriti na naslednja raziskovalna
vprašanja:
 Kako mladi iz različnih regij dojemajo pomen plače pri iskanju zaposlitve?
 Ali obstajajo razlike med spoloma pri vplivnih dejavnikih ob iskanju
zaposlitve?
 Čemu so se mladi pripravljeni odpovedati glede na socialni status staršev?
 Kaj mladim predstavlja delo glede na njihovo izobrazbo?

IZBOR VZORCA IN POTEK RAZISKAVE
Anketni vprašalnik smo objavili na spletni strani www.1ka.si. Delili smo ga na
različnih socialnih omrežjih. Anketo je bilo moč izpolnjevati v času od 30. 8. 2016
do 30. 9. 2016 in je trajala približno 10 minut. Vključili smo samo mlade, stare od
15 do 29 let, ki so kadar koli delali in za opravljeno delo prejeli plačilo. Večina
vprašanih je starejših od 24 let, zato menimo, da bi bili rezultati drugačni, če bi
anketo izpolnjevali tudi mlajši. Poudarimo pa lahko tudi, da je anketo izpolnilo
139 žensk in 31 moških, zato vzorec ni reprezentativen, ker bi bili rezultati gotovo
drugačni, če bi bilo razmeroma isto število vprašanih obeh spolov, enako velja tudi
pri regijah. Velika večina anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske in Gorenjske
regije, iz ostalih pa jih je le manjšina.
Vprašalnik je sestavljen iz 26 vprašanj ter zajema 5 demografskih vprašanj in 21
vsebinskih vprašanj zaprtega tipa. Anketo je do konca izpolnilo 170 oseb, 75 anket
pa je bilo delno izpolnjenih, zato smo jih izločili iz raziskave. Neustreznih anket je
bilo 862, od tega jih je 26 kliknilo na anketo in 836 na nagovor.
Naša ciljna populacija so mladi prebivalci Republike Slovenije, ki so aktivni na
socialnih omrežjih in so kadar koli opravljali katero koli delo in zanj prejeli
plačilo.
Anketa je namenjena izključno pridobivanju statističnih podatkov za pomoč pri
izdelavi magistrskega dela.
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REZULTATI ANKETE
1. SPOL
V anketi je sodelovalo 170 anketirancev, od tega je bilo 139 žensk (82 %) in 31
moških (18 %).
Moški

Ženski

18%

82%

Slika 1: Spol
2. STAROST
Iz slike 2 je razvidno, da je največ vprašanih starih 24 in 25 (28 vprašanih), sledijo
jim stari 26 (24 vprašanih), 28 (17 vprašanih), 27 (15 vprašanih) in 29 let (11
vprašanih). 11 izmed vprašanih je starih 23, 12 pa 22 let. 4 vprašani imajo 21 let,
6 pa jih je starih 20 let. Starih 19 let je 9 anketirancev, 3 pa so stari 18 let. Po en
izmed anketirancev je star 16 in 17, nihče izmed anketirancev pa ni star 15.
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Slika 2: Starost
3. IZOBRAZBA
Slika 4 nam prikazuje, da so v anketi sodelovali posamezniki z različnimi stopnjami
izobrazbe, večina med njimi (44 %) je dokončala srednjo šolo, 26 % jih ima
dokončan univerzitetni bolonjski študij, 19 % jih ima visoko oziroma višjo
bolonjsko, 5 % pa jih ima magisterij. 2 % vprašanih ima končano osnovno šolo in
prav tako 2 % visoko oziroma višjo nebolonjsko šolo. Nihče izmed vprašanih še
nima doktorata. 1 % anketirancev je odgovoril, da ima dokončan univerzitetni
nebolonjski študij in 1 % je obkrožilo drugo ter zraven pripisalo višja strokovna
šola.
Odstotek

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
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44%
26%

19%
2%

2%

1%

5%

0%

1%

Slika 3: Izobrazba
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4. STATUS
Večina (41 %) vprašanih so po statusu redni študenti, sledijo jim (26 %) zaposleni
za polni delovni čas in brezposelni (12 %). 9 % vprašanih je dijakov, 6 % izrednih
študentov ter 4 % samozaposlenih. Le 2 % anketirancev je zaposlenih za skrajšan
delovni čas.

Dijak

Izredni študent

Redni študent

Zaposlen za polni delovni čas

Zaposlen za skrajšani delovni čas

Samozaposlen

Brezposelen

2%

4%

6%

12% 9%

26%

41%

Slika 4: Status
5. REGIJA
Največ anketiranih (42 %) prihaja z Gorenjske regije, nato pa jim sledijo (30 %)
anketiranci iz Osrednjeslovenske regije. 5 % anketirancev prihaja s Koroške in prav
tako iz Savinjske regije. Iz Zasavske regije jih prihaja 4 %. Iz Spodnjeposavske in
prav tako z Jugovzhodne regije jih je 3 %, 2 % pa iz Posavske ter Goriške in
Obalno-kraške regije. 1 % pa jih prihaja s Pomurske ter z Notranjsko-kraške regije.
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Odstotek
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Slika 5: Regija
6. MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV OZIROMA ŠTUDENTSKO DELO NA PODROČJU,
ZA KATEREGA SE IZOBRAŽUJETE?
Iz slike 7 je razvidno, da je 42 % vprašanih mnenja, da imajo dovolj možnosti za
zaposlitev oziroma študentsko delo na področju, za katerega se izobražujejo, 58 %
pa jih je ravno nasprotnega mnenja.
DA

NE

42%
58%

Slika 6: Možnosti za zaposlitev oziroma študentsko delo
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7. STATUS VAŠIH STARŠEV?
Slika 8 prikazuje status staršev vprašanih. 55 % jih je odgovorilo, da imajo oba
starša zaposlena, 26 % jih ima zaposlenega po enega, 5 % jih ima oba brezposelna
in 14 % jih je obkrožilo drugo. Tu so predvsem navajali, da imajo po enega
zaposlenega in enega upokojenega oziroma da sta oba starša upokojena, en pa je
napisal, da živi samo z mamo in je ta zaposlena.
Oba zaposlena

En zaposlen

5%

Oba brezposelna

Drugo

14%

55%

26%

Slika 7: Status staršev
8. ZAKAJ MLADI »DELAJO«?
To vprašanje so anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5 , kjer pomeni 5 – zelo
pomembno, 4 – pomembno, 3 - niti pomembno niti nepomembno, 2 –
nepomembno, 1 – zelo nepomembno. Porazdelitev vrednosti podatkov smo
opazovali s frekvenčno porazdelitvijo, ki je prikazana v tabeli 1.
Na trditev, ker moram, se jih je 8 % odločilo za oceno 1, 15 % za oceno 2, 17 % za
oceno 3, za oceno 4 se jih je opredelilo 28 % ter za oceno 5 32 %. Da jim delo
predstavlja zadovoljstvo in veselje jih je 6 % vprašanih obkrožilo oceno 1, 14 %
oceno 2, 32 % jih je obkrožilo oceno 3, 29 % oceno 4 in za oceno 5 se jih je
odločilo 19 %. Spraševali smo tudi, če delajo zato, ker si želijo udobno in
brezskrbno življenje, kjer se jih je za oceno 1 odločilo 3 %, za oceno 2, 2 %, za
oceno 3, 11%, 32 % pa se jih je odločilo za oceno 4 in 52 % za oceno 5. Za trditev,
da si želijo nabrati čim več izkušenj za nadaljnje življenje, se jih je 5 % odločilo
za oceno 1 in isto število za oceno 2, 13 % se jih je opredelilo za oceno 3, za oceno
4 so se odločili z 32 % in za oceno 5 se jih je odločilo 45 %. Da si z delom širijo
obzorja, jih je 5 % odgovorilo z oceno 1, 6 % z oceno 2, 21 % z oceno 3, 32 % z
oceno 4 ter 36 % z oceno 5. Zanimala nas je tudi njihova ocena, da si s tem, ko
delajo, lahko zagotovijo več materialnih dobrin. Za oceno 1 se jih je odločilo 4 %,
za oceno 2 5 %, za oceno 3 14 %, 33 % se jih je odločilo za oceno 4 in oceno 5 je
obkrožilo 44 % vprašanih. Da si želijo z delom pridobiti čim višji družbeni položaj
oziroma da imajo željo po napredovanju, jih je 5 % obkrožilo oceno 1, 15 % oceno
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2, 23 % oceno 3, za oceno 4 so se odločili z 32 % ter za oceno 5 se jih je odločilo
25 %.
Ker moram.
Ker mi predstavlja zadovoljstvo in veselje.
Ker si želim udobno in brezskrbno življenje.
Ker si želim nabrati čim več izkušenj za nadaljnje
življenje.
Ker si z delom širim obzorja.
Ker si s tem lahko zagotovim več materialnih dobrin.
Ker si želim pridobiti čim višji družbeni položaj oziroma
imam željo po napredovanju.

1
8
6
3
5

%
%
%
%

2
15 %
14 %
2%
5%

3
17
32
11
13

5%
4%
5%

6%
5%
15 %

21 %
14 %
23 %

%
%
%
%

4
28
29
32
33

%
%
%
%

32 %
33 %
32 %

5
32
19
52
45

%
%
%
%

36 %
44 %
25 %

Tabela 1: Zakaj mladi "delajo"
Slika 9 nam prikazuje povprečne ocene za trditve, zakaj mladi delajo. Za izračun
povprečne vrednosti smo vzeli naslednji kriterij: ocena 1 - se popolnoma ne
strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se
strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. Najvišjo oceno so dodelili trditvi »ker si želim
udobno in brezskrbno življenje« 4,3, sledita ji z isto povprečno oceno 4,1 »ker si s
tem zagotovim več materialnih dobrin« in »ker si želim nabrati čim več izkušenj za
nadaljnje življenje«. S povprečno oceno 3,9 so ocenili »ker si z delom širim
obzorja«. Enako povprečno oceno 3,6 sta dobili trditvi »ker moram« in »želim si
pridobiti čim višji družbeni položaj oziroma imam željo po napredovanju«. Z
najslabšo povprečno oceno 3,4 pa so ocenili »ker mi predstavlja zadovoljstvo in
veselje«.
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Povprečna vrednost
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4
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Slika 8: Zakaj mladi "delajo"
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9. POMEN DOHODKA
Pri vprašanju, kaj mladim pomeni dohodek, so ocenjevali z ocenami od 1 do 5,
kjer pomeni 1 – zelo nepomembno, 2 – nepomembno, 3 - niti pomembno niti
nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno. Porazdelitev vrednosti
podatkov smo opazovali s frekvenčno porazdelitvijo, ki je prikazana v tabeli 2.
Anketiranci so morali oceniti, če jim dohodek pomeni nagrado za opravljeno delo.
Za oceno 1 se je odločilo 5 % vprašanih, 4 % vprašanih se je odločilo za oceno 2,
12 % za oceno 3, 35 % za oceno 4 ter za oceno 5 se jih je odločilo 44 %. Da jim
dohodek predstavlja motivator, so se za oceno 1 odločili s 4 % in prav tako za
oceno 2, 9 % za oceno 3, 36 % za oceno 4 in pa za oceno 5 se jih je odločilo 48 %. Z
oceno 1 je 3 % vprašanih ocenilo, da jim dohodek predstavlja vir preživetja, 4 % se
jih je odločilo za oceno 2, 8 % za oceno 3, 14 % za oceno 4 ter 71 % za oceno 5.
Spraševali smo tudi, če jih pomeni dohodek pomoč družini. Oceno 1 in 2 je
obkrožilo 8 % vprašanih, oceno 3 18 %, oceno 4 21 % in oceno 5 46 %. Pri trditvi, da
jim dohodek predstavlja dohodek ob študiju, pa je z oceno 1 odgovorilo 11 %, 7 %
z oceno 2, 18 % za oceno 3, 24 % z oceno 4 ter 41 % z oceno 5.
Nagrada za opravljeno delo
Motivator
Vir preživetja
Pomoč družini
Dohodek ob študiju

1
5%
4%
3%
8%
11 %

2
4
4
4
8
7

%
%
%
%
%

3
12 %
9%
8%
18 %
18 %

4
35
36
14
21
24

%
%
%
%
%

5
44
48
71
46
41

%
%
%
%
%

Tabela 2: Pomen dohodka
Povprečne vrednosti odgovorov prikazuje slika 10. Povprečne ocene so si med
seboj zelo podobne. Z najvišjo povprečno oceno 4,5 so ocenili, da jim dohodek
pomeni vir preživetja, nato sledi s povprečno oceno 4,2, da je dohodek motivator
in s povprečno oceno 4,1, da je dohodek nagrada za opravljeno delo. Da jim
predstavlja dohodek pomoč družini, so ocenili s povprečno oceno 3,9, najnižjo
povprečno oceno 3,8 pa so dodelili temu, da jim to predstavlja dohodek ob
študiju.
Povprečna vrednost
5

4,1

4,2

4,5

3,9

3,8

4
3
2

1

Slika 9: Pomen dohodka
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10. ZADOVOLJSTVO Z DOHODKOM
Pri vprašanju, ali so anketiranci zadovoljni s sedanjim dohodkom, jih je 39 %
odgovorila da niti niso niti so zadovoljni, 31 % jih je zadovoljnih in 16 %
nezadovoljnih. 7 % anketirancev pa je s svojim sedanjim dohodkom zelo
zadovoljnih oziroma zelo nezadovoljnih. Povprečna vrednost je 2,9, kar pomeni,
da anketiranci v povprečju niso zadovoljni s svojim dohodkom.
Zelo zadovoljen

Zadovoljen

Niti zadovoljen niti nezadovoljen

Nezadovoljen

Zelo nezadovoljen

16%

7% 7%
31%

39%

Slika 10: Zadovoljstvo z dohodkom
11. ZAMENJAVA ZAPOSLITVE ZARADI BILJŠEGA DOHODKA
61 % vseh anketirancev bi bilo samo zaradi boljšega dohodka pripravljenih
zamenjati zaposlitev, 39 % pa jih tega ne bi storilo.
DA

NE

39%

61%

Slika 11: Zamenjava zaposlitve zaradi boljšega dohodka
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12. ČEMU STE SE PRIPRAVLJENI ODPOVEDATI ZA DOBER DOHODEK?
Pri vprašanju, čemu so se anketiranci pripravljeni odpovedati za dober dohodek,
so ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 - sploh se nisem pripravljen
odpovedati, 2 – nisem se pripravljen odpovedati, 3 – niti sem se pripravljen niti se
nisem pripravljen odpovedati, 4 – sem se pripravljen odpovedati, 5 – popolnoma
sem se pripravljen odpovedati. V tabeli 3 je prikazana porazdelitev vrednosti
podatkov, ki smo jo opazovali s frekvenčno porazdelitvijo.
Pri družini jih je z oceno 1 odgovorilo 66 %, z oceno 2 18 %, z oceno 3 9 %, z oceno
4 4 % in z oceno 5 3 %. Da bi se odpovedali prijateljem in znancem, jih je oceno 1
obkrožilo 44 %, oceno 2 30 %, oceno 3 19 %, oceno 4 5 % in oceno 5 2 %. Spraševali
smo tudi, če so se pripravljeni odpovedati prostemu času. 22 % jih je odgovorilo z
oceno 1, 28 % z oceno 2 in prav tako z oceno 3, 21 % z oceno 4 in 2 % z oceno 2. Da
so se pripravljeni odpovedati politiki, se jih je za oceno 1 opredelilo 6 %, za oceno
2 7 %, 11 % za oceno 3, 14 % za oceno 4 ter za oceno 5 62 %. Zanimalo nas je tudi,
če so se pripravljeni za dober dohodek odpovedati veri. Z oceno 1 jih je odgovorilo
14 %, z oceno 2 9 %, z oceno 3 21 %, z oceno 4 14 % in z oceno 5 44 %. Pri zdravju
pa se jih je za oceno 1 opredelilo 66 %, 21 % jih je obkrožilo oceno 2, 6 % oceno 3,
3 % oceno 4 in 4 % se jih je odločilo za oceno 5.
Družini
Prijateljem in znancem
Prostem času
Politiki
Veri
Zdravju

1
66 %
44 %
22 %
6%
14 %
66 %

2
18 %
30 %
28 %
7%
9%
21 %

3
9%
19 %
28 %
11 %
21 %
6%

4
4%
5%
21 %
14 %
14 %
3%

5
3%
2%
2%
62 %
44 %
4%

Tabela 3: Čemu ste se pripravljeni odpovedat za boljši dohodek
Na sliki 13 so prikazane povprečne ocene. Najvišjo povprečno oceno 4,2 so
namenili politiki, sledi ji povprečna ocena 3,6, ki so jo namenili veri, nato pa
prosti čas, ki so mu namenili povprečno oceno 2,5. Da so se pripravljeni
odpovedati prijateljem in znancem so ocenili s povprečno oceno 1,9. Najslabše pa
so ocenili, da so se pripravljeni odpovedati družini in zdravju s povprečno oceno
1,6.
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Povprečna vrednost
5
4,2
3,6

4
3
2

2,5
1,6

1,9

1,6

1

Slika 12: Odpovedi za boljši dohodek
13. ZAKAJ RAVNO TA ZAPOSLITEV OZIROMA ŠTUDENTSKO DELO, KI JO
TRENUTNO OPRAVLJATE OZIROMA STE JO OPRAVLJALI?
Na vprašanje, zakaj ravno ta zaposlitev oziroma študentsko delo, ki jo trenutno
opravljajo, so ocenjevali od 1 do 5, kjer pomeni 1 – zelo nepomembno, 2 –
nepomembno, 3 - niti pomembno niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo
pomembno. Tabela 4 prikazuje porazdelitev vrednosti podatkov, ki smo jo
opazovali s frekvenčno porazdelitvijo.
Da jim daje ta zaposlitev občutek varnosti, jih je z oceno 1 odgovorilo 11 %, z
oceno 2 17 %, z oceno 3 31 %, z oceno 4 26 % in z oceno 5 15 %. Pri pomembnosti,
da je zaposlitev blizu doma, se jih je 14 % odločilo za oceno 1, 9 % za oceno 2,
22 % za oceno 3, 35 % za oceno 4 in za oceno 5 se jih je odločilo 20 %. Z oceno 1 je
22 % vprašanih ocenilo, ker imajo možnost napredovanja, 16 % se jih je odločilo za
oceno 2, 21 % za oceno 3 in prav tako za oceno 4 ter 19 % za oceno 5. Da je vzrok
dobra plača, jih meni z oceno 1 11 %, z oceno 2 17 %, z oceno 3 32 %, z oceno 4
26 %, in z oceno 5 14 %. Zanimalo nas je tudi, kako pomembni so odnosi s
sodelavci v trenutni zaposlitvi. 4 % so se odločili za oceno 1, 10 % za oceno 2, 19 %
za oceno 3, 39 % za oceno 4 in 28 % za oceno 5. Spraševali smo tudi, če je ta
zaposlitev le začasna, dokler ne najdejo kaj boljšega, 12 % ji je obkrožilo oceno 1,
18 % jih je obkrožilo oceno 2, 21 % oceno 3, 19 % oceno 4 ter oceno 5 31 %. Da
nimajo drugih možnosti zaposlitve, jih je 19 % odgovorili z ocenami 1, 2 in 4. Za
oceno 3 se jih je odločilo 21 % in za oceno 5 22 %. Ker je to edina služba, kjer si
bili sprejeti, pa jih je 39 % odgovorilo z oceno 1, 18 % z ocenama 2 in 3, z oceno 4
jih je odgovorilo 8 % ter z oceno 5 17 %.
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Ker mi daje občutek varnosti.
Ker je blizu doma.
Ker imam možnost napredovanja.
Ker imam dobro plačo.
Ker imam dober odnos s sodelavci.
Je le začasna rešitev, dokler ne najdem nekaj boljšega.
Ker nimam drugih možnosti zaposlitve.
Ker je edina služba, kjer sem bil sprejet.

1
11 %
14 %
22 %
11 %
4%
12 %
19 %
39 %

2
17 %
9%
16 %
17 %
10 %
18 %
19 %
18 %

3
31
22
21
32
19
21
21
18

%
%
%
%
%
%
%
%

4
26 %
35 %
21 %
26 %
39 %
19 %
19 %
8%

5
15
20
19
14
28
31
22
17

%
%
%
%
%
%
%
%

Tabela 4: Zakaj ta zaposlitev, ki jo trenutno opravljate?
Slika 14 prikazuje povprečne vrednosti odgovorov. Na vprašanje, zakaj ravno ta
zaposlitev, je najvišjo povprečno oceno dobila trditev »ker imam dober odnos s
sodelavci«. Enako povprečno oceno 3,4 sta dobili trditvi »ker je blizu doma« in da
je to le začasna rešitev, preden ne najdejo česa boljšega. S povprečno oceno 3,2
so ocenili trditev, da jim ta zaposlitev daje občutek varnosti. Prav tako enaki
povprečni oceni 3,1 sta dobili trditvi »ker imam dobro plačo« in pa »ker nimam
drugih možnosti zaposlitve«. Trditvi, »ker imam možnost napredovanja« pa so
dodelili povprečno oceno 3. Najslabše so ocenili (2,5) trditev, ker je edina služba,
kjer sem bil sprejet.
Povprečna vrednost
5
3,8

4
3,2

3,4

3,4

3

3,1

3

3,1
2,5

2

1

Slika 13: Zakaj trenutna zaposlitev?
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14. ZAPOSLITEV Z DOSEŽENO IZOBRAZBO
Zanimano nas je mnenje vprašanih o tem, ali menijo, da bodo z doseženo
izobrazbo opravljali želen poklic. 60 % jih je mnenja, da to drži, 40 % pa se jih s
tem ne strinja.
DA

NE

40%

60%

Slika 14: Zaposlitev z doseženo izobrazbo
15. ZAKAJ KOT MLADI IŠČETE ZAPOSLITEV?
Anketiranci so to vprašanje ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 1 – zelo
nepomembno, 2 – nepomembno, 3 - niti pomembno niti nepomembno, 4 –
pomembno, 5 – zelo pomembno. Porazdelitev vrednosti podatkov smo opazovali s
frekvenčno porazdelitvijo, ki je prikazana v tabeli 5.
Socialni status jih je z oceno 1 ocenilo 4 %, z oceno 2 10 %, z oceno 3 23 %, z
oceno 4 36 % in z oceno 5 26 %. Da pomagajo staršem, jih je z oceno 1 ocenilo 7 %,
13 % jih je ocenilo z oceno 2, z oceno 3 23 %, z oceno 4 32 % ter z oceno 5 25 %.
Zanimalo nas je, ali iščejo zaposlitev zato, da imajo dodaten zaslužek ob študiju.
9 % jih je to trditev ocenilo z oceno 1, 5 % z oceno 2, 13 % z oceno 3, 30 % z oceno
4 in 44 % z oceno 5. Da je razlog ustvarjanje lastne družine, jih je oceno 1
obkrožilo 8 % in prav tako oceno 2, oceno 3 je obkrožilo 14 %, 18 % oceno 4 in 53 %
oceno 5. Zanimalo nas je tudi, če je razlog osamosvojitev. 2 % vprašanih je
odgovorilo z ocenama 1 in 2, nihče ni odgovoril z oceno 3, za oceno 4 se jih je
odločilo 15 % in za oceno 5 81 %. Da pa je to želja po izkušnjah, pa je 2 %
vprašanih odgovorilo z oceno 1, 5 % z oceno 2, 9 % z oceno 3, 27 % z oceno 4 in
56 % z oceno 5. Samostojnost jih je 2 % ocenilo z ocenami 1, 2 in 3, 15 % jih je
odgovorilo z oceno 4 in 80 % z oceno 5.
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Socialni status.
Pomoč staršem.
Dodaten zaslužek ob študiju.
Ustvarjanje lastne družine.
Osamosvojitev.
Želja po izkušnjah.
Samostojnost.

1
4
7
9
8
2
2
2

%
%
%
%
%
%
%

Magistrsko delo

2
10 %
13 %
5%
8%
2%
5%
2%

3
23 %
23 %
13 %
14 %
0%
9%
2%

4
36
32
30
18
15
27
15

%
%
%
%
%
%
%

5
26
25
44
53
81
56
80

%
%
%
%
%
%
%

Tabela 5: Zakaj mladi iščejo zaposlitev
Slika 16 prikazuje povprečne vrednosti anketirancev. Najvišji povprečni vrednosti
4,7 sta dobili trditvi osamosvojitev in samostojnost, sledi jima s povprečno oceno
4,3 želja po izkušnjah. Povprečno oceno 4 so dodelili ustvarjanju lastne družine.
Da iščejo zaposlitev zato, ker jim to predstavlja dodaten zaslužek ob študiju, so
ocenili s povprečno oceno 3,9. Najslabše ocenjeni trditvi pa sta socialni status s
povprečno oceno 3,7 in pomoč staršem s povprečno oceno 3,6.
Povprečna vrednost
4,7

5
4

3,7

3,6

3,9

4

4,3

4,7

3
2
1

Slika 15: Iskanje zaposlitve pri mladih
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16. STE PRIPRAVLJENI SPREJETI KATERO KOLI DELO, NE GLEDE NA VAŠO
IZOBRAZBO TER VIŠINO DOHODKA?
34 % vprašanih je pripravljenih sprejeti katero koli delo, ne glede na njihovo
izobrazbo ter višino dohodka, 66 % pa tega ni pripravljenih storiti.
DA

NE

34%

66%

Slika 16: Sprejetje katerega koli dela
17. POMEMBNOST DEJAVNIKOV
Pri tem vprašanju so morali anketiranci naslednje dejavnike razvrstiti po
pomembnosti od 1 do 12, kjer je 1 najpomembnejši dejavnik in 12 najmanj
pomemben dejavnik.
Na sliki 18 so prikazani posamezni dejavniki po pomembnosti. Na zadnjem mestu
je dejavnik ustne in pisne pohvale za opravljeno delo. Na desetem in enajstem
mestu mu sledita denarne nagrade in odgovornost pri delu. Deveto mesto so
dodelili dejavniku možnost napredovanja. Na osmem mestu je dejavnik možnost
stalnega strokovnega izobraževanja/usposabljanja. Dejavnik samostojnost na delu
je na sedmem mestu. Sledi mu na šestem mestu dejavnik razporeditev časa. Peto
mesto so anketiranci dodelili dejavniku zanimivo in pomembno delo. Pred njim na
četrtem mestu sledi dejavnik medsebojni odnosi med sodelavci in nadrejenimi. Na
tretjem mestu je dejavnik urejene delovne razmere. Na drugem mestu je dejavnik
višina plače in na prvem, najvišjem mestu, je dejavnik varnost in stalnost
zaposlitve.
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Pomembnost dejavnika
12
11
9,6

10
9
8,1
8

7,3

7,1

7
6
5
5

4,5

4,4

8,1
7,4
6,8

5,2

4,6

4
3
2
1

Slika 17: Pomembnost dejavnikov
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18. SPEJEM POGOJEV ZA VIŠJE PLAČILO
Anketirance smo spraševali, kaj vse so pripravljeni sprejeti za višje plačilo. Pri
tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Od 170 vprašanih jih je 123 (72 %)
pripravljenih sprejeti delo od doma, 119 (70 %) bi sprejelo nadurno delo, 116
(68 %) pa delo v drugem mestu. Da bi opravljali večizmensko delo, jih je
odgovorilo 92 (54 %), 80 (47 %) jih je pripravljenih sprejeti delo v tujini, najmanj,
57 (34 %), pa bi jih opravljalo nočno delo.
Večizmensko delo

Delo v tujini

Delo v drugem mestu

Nočno delo

Nadurno delo

Delo od doma

72%

54%
47%

70%
68%
34%

Slika 18: Sprejem pogojev za višje plačilo
19. TEŽAVNOST ISKANJA ZAPOSLITVE
Spraševali smo tudi po mnenju, če je danes res tako težko dobiti zaposlitev. 38 %
jih je mnenja da je zaposlitev težko dobiti, vendar, če si vztrajen, se kaj najde.
19 % jih je mnenja, da zaposlitve ni težko dobiti, ker če želiš delati, boš delal. Da
je res težko dobiti zaposlitev, jih je mnenja 18 %. 8 % jih meni, da nas mediji
preveč strašijo in že v štartu mislimo, da nimamo možnosti, 12 % vprašanih pa
meni, da zaposlitve ni težko dobiti, vendar ne na področju, za katerega si se
izšolal. Samo 1 % vprašanih pa je mnenja, da zaposlitve ni težko dobiti. 4 %
anketirancev pa je obkrožilo drugo, kjer so dopisali:
 Odvisno, kaj želiš delati.
 Mislim, da če si pripravljen delati, se večinoma kaj najde, je pa vsekakor
težko takoj dobiti zaposlitev na področju, ki te veseli.
 Danes je možno dobiti delo, je pa izjemno težko dobiti kakovostno
zaposlitev. Delo za minimalno plačo se po mojem mnenju hitro najde,
problem je diskrepanca med tem, kaj delodajalci zahtevajo in koliko so
pripravljeni plačati, ter med strukturo izobrazbe prebivalstva in dejanskimi
potrebami gospodarstva.
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Ne morem zares reči. Študentskih služb je na voljo veliko, vendar
predvsem v strežbi, kar ni ravno sanjska služba, poleg tega so plače nizke.
Če nočeš početi tega, je že težje najti. Sama sem bila dolgo v eni, zdaj
sem našla drugo, nikoli nisem zares iskala službe in pisala prošenj, tako da
ne vem točno, kako težko je najti.
Menim, da službe ni niti lahko niti težko dobiti, vsekakor pa je težje dobiti
službo z urejenimi delovnimi razmerami.
Ne, če imaš prava znanja.
Da, vsekakor
Da, vendar če si vztrajen se kaj najde
Ne, vendar ne na področju za katerega sem se izšolal

Ne, vendar nas mediji preveč strašijo in že v štartu mislimo, da nimamo možnosti
Ne, če želiš delati, boš delal
Ne, nikakor
Drugo
1% 4%
19%

18%

8%
12%

38%

Slika 19: Težavnost iskanja zaposlitve
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20. STE ISKALEC ZAPOSLITVE?
22 % anketirancev je iskalcev zaposlitve, 78 % pa jih zaposlitev ne išče.
DA

NE

22%

78%

Slika 20: Iskalec zaposlitve
21. TRAJANJE BREZPOSELNOSTI
V primeru, da so na prejšnje vprašanje anketiranci odgovorili z da, se jim je
pokazalo to podvprašanje.
Pri trajanju brezposelnosti je 43 % vprašanih odgovorilo z do dva meseca, 14 % jih
je odgovorilo od 3 do 5 mesecev, 11 % vprašanih pa od 6 do 8 mesecev, od 12 do
23 mesecev, ter 24 do 35 mesecev. Da brezposelnost traja od 9 do 11 mesecev, jih
je odgovorilo 5 % in prav toliko za 3 do 4 leta.
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Do 2 meseca

3 - 5 mesecev

6 - 8 mesecev

12 - 23 mesecev

24 - 35 mesecev

3 - 4 leta

11%

9 - 11 mesecev

5%
43%

11%
5%
11%
14%

Slika 21: Trajanje brezposelnosti
22. TRDITVE O TRENUTNEM DELU
Trditve za delo oziroma delo preko študentskega servisa, ki ga trenutno opravljajo
oziroma so ga nazadnje opravljali, so anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5,
kjer pomeni 5 – se popolnoma strinjam, 4 – se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se
ne strinjam, 2- se ne strinjam, 1- se popolnoma ne strinjam. Porazdelitev
vrednosti podatkov smo opazovali s frekvenčno porazdelitvijo, ki je prikazana v
tabeli 7.
Strinjanje za trditev »delo opravljam z veseljem« so z oceno 1 ocenili z 4 %, za
oceno 2 se je odločilo 9 %, za oceno 3 22 %, za oceno 4 30 % in za oceno 5 35 %.
Dobre odnose s sodelavci so ocenili z oceno 1 4 %, z oceno 2 6 %, z oceno 3 8 %, z
oceno 4 35 % in za oceno 5 se jih je odločilo 47 %. Pri trditvi, da je delo
dolgočasno in da jim ne nudi nikakršnega izziva, je 29 % vprašanih obkrožilo oceno
1, 23 % jih je obkrožilo oceno 2, 28 % oceno 3, 11 % oceno 4, ter 8 % oceno 5.
Trditev, da za opravljeno delo prejemajo prenizko plačilo, pa jih je z oceno 1
ocenilo 12 %, 18 % jih je obkrožilo oceno 2, 32 % oceno 3, 16 % oceno 4 in 22 % se
jih je odločilo za oceno 5. Pri trditvi »imam velike možnosti za napredovanje« je
30 % anketirancev obkrožilo oceno 1, oceno 2 17 %, oceno 3 26 %, z oceno 4 16 %
in z oceno 5 10 %. Pri trditvi »moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene«
je 35 % vprašanih odgovorilo z oceno 1, oceno 2 je obkrožilo 27 %, oceno 3 20 %,
oceno 4 10 % in oceno 5 8 %. Spraševali smo tudi, če je delo, ki ga opravljajo,
cenjeno. Z oceno 1 jih je odgovorilo 17 %, 23 % z oceno 2, 30 % z oceno 3, 18 % z
oceno 4 ter 12 % z oceno 5. Da se na delovnem mestu slabo počutijo zaradi
slabega vzdušja v kolektivu, jih je z oceno 1 odgovorilo 42 %, z oceno 2 27 %, z
oceno 3 18 %, z oceno 4 7 % in z oceno 5 6 %. Na koncu pa smo še spraševali, če je
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delo preveč zahtevno in naporno. Tu pa se jih je za oceno 1 odločilo 27 %, za
oceno 2 23 %, za oceno 3 27 %, za oceno 4 8 % in za oceno 5 6 %.
Delo opravljam z veseljem.
Imam dobre odnose z nadrejenimi.
Delo je dolgočasno in mi ne nudi nikakršnega izziva.
Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo.
Imam velike možnosti za napredovanje.
Moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene.
Delo, ki ga opravljam, je cenjeno.
Na delovnem mestu se slabo počutim zaradi slabega
vzdušja v kolektivu.
Delo je preveč zahtevno in naporno.

1
4%
4%
29 %
12 %
30 %
35 %
17 %
42 %

2
9%
6%
23 %
18 %
17 %
27 %
23 %
27 %

3
22 %
8%
28 %
32 %
26 %
20 %
30 %
18 %

4
30 %
35 %
11 %
16 %
16 %
10 %
18 %
7%

5
35 %
47 %
8%
22 %
10 %
8%
12 %
6%

27 %

33 %

27 %

8%

6%

Tabela 6: Trditve o trenutnem delu
Povprečne ocene trditev so prikazane na sliki 23. Najvišjo povprečno oceni si je
prislužila trditev »imam dobre odnose z nadrejenimi«, sledi ji s povprečno oceno
3,8 »delo opravljam z veseljem«. Povprečno oceno 3,2 si je prislužila trditev »za
opravljeno delo prejemam prenizko plačilo«. Nato ji sledi s povprečno oceno 2,8
»delo, ki ga opravljam, je cenjeno«. Trditev »imam velike možnosti za
napredovanje« ima povprečno oceno 2,6 in sledi ji s povprečno oceno 2,5 »delo je
dolgočasno in mi ne nudi nikakršnega izziva«. Z enako povprečno oceno 2,3 sledita
»moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene« in »delo je preveč zahtevno
in naporno«. Na zadnjem mestu s povprečno oceno 2,1 pa je trditev »na delovnem
mestu se slabo počutim zaradi slabega vzdušja v kolektivu«.
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Povprečna vrednost
5

4,1
4

3,8

3,2
3

2,8
2,5

2,6
2,3

2,3
2,1

2

1

Slika 22: Trditve o trenutnem delu
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23. PROSTOVOLJNO DELO?
Iz slike 24 je razvidno, da je 61 % vprašanih že opravljalo prostovoljno delo, 39 %
pa ne.
DA

NE

39%

61%

Slika 23: Prostovoljno delo
24. VIR DOHODKA
Vir dohodkov našim anketirancem predstavlja redna plača s 41 %, 20 % predstavlja
dohodek iz občasnega ali honorarnega dela, 6 % jih prejema socialne prejemke,
12 % štipendijo, 8 % vprašanih dohodek prejema s strani staršev, 2 % vprašanim pa
vir dohodka prinaša partner in za 1 % so to žepnine in darila. 11 % pa jih je
obkrožilo drugo, kjer so pripisali:
 študentski zaslužek;
 štipendija + plača preko študentskega servisa;
 starši in redno študentsko delo;
 štipendija + občasno delo;
 socialni prejemki, stari starši, žepnina;
 osnovna državna štipendija + preživnina;
 dohodki preko s. p.;
 starši, partner;
 vse po malem.
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Redna plača
Dohodki iz občasnega ali honorarnega dela
Socialni prejemki
Štipendija
Starši/stari starši
Žepnine, darila
Partner
Drugo
1%

2%
8%

11%

41%

12%
20%
6%

Slika 24: Vir dohodka
25. POMEMBNOST VREDNOT
Pri tem vprašanju so imeli anketiranci možnost z ocenami od 1 do 5 oceniti
naslednje vrednote, kjer pomeni 5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 - niti
pomembno niti nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno.
Materialne dobrine so z oceno 1 ocenili z 1 %, za oceno 2 se je odločilo 10 %, za
oceno 3 36 %, za oceno 4 3 % in za oceno 5 16 %. Kreativnost, originalnost in
fantazije jih je ocenilo z oceno 1 3 %, z oceno 2 7 %, z oceno 3 25 %, z oceno 4
40 % in z oceno 5 25 %. Z oceno 1 in prav tako z oceno 2 so družinsko življenje
ocenili z 1 %, z oceno 3 12 %, z oceno 4 25 % ter z oceno 5 60 %. Da jim je
pomembna moč nad drugimi, se jih je za oceno 1 odločilo 17 %, 39 % jih je
obkrožilo oceno 2, 30 % oceno 3, 9 % oceno 4 in 4 % se jih je odločilo za oceno 5.
Pomembnost narave, svet lepega ter umetnost so ocenjevali z oceno 1 4 %, z
oceno 2 11 %, z oceno 3 23 %, z oceno 4 39 % in z oceno 5 23 %. Pri vznemirljivem
življenju pa so dodeljevali naslednje ocene, in sicer za oceno 1 se je odločilo 3 %
anketirancev, za oceno 2 10 %, za oceno 3 25 % anketirancev, 40 % jih je obkrožilo
oceno 4 ter 22 % oceno 5. Pri vrednosti živeti v miru sam s seboj pa se jih je za
oceno 1 in 2 odločilo 6 %, za oceno 3 18 %, za oceno 4 27 % in za oceno 5 42 %. Pri
biti avtoritativen oziroma biti voditelj se jih je 10 % odločilo za oceno 1, za oceno
2 30 %, za oceno 3 33 %, za oceno 4 22 % ter za oceno 5 5 %. Vzdrževanje
tradicionalnih vrednost pa jih z oceno 1 ocenilo 13 %, 21 % jih je obkrožilo oceno
2, 33 % oceno 3, 23 % oceno 4 in 10 % se jih je odločilo za oceno 5. Pomembnost za
uspeh v šoli, poklicu jih je z oceno 1 ocenilo 1 %, z oceno 2 5 %, z oceno 3 23 %, z
oceno 4 37 % in z oceno 5 34 %. Pri pomembnosti resničnega prijateljstva je 3 %
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anketirancev obkrožilo oceno 1, oceno 2 je obkrožilo 1 %, oceno 3 6 %, oceno 4
20 % in oceno 5 71 %. Pri pomembnosti zdravja se jih je za oceno 1 odločilo 1 %,
nihče se ni odločil za oceno 2, za oceno 3 3 %, za oceno 4 8 % in za oceno 5 88 %.
Spraševali smo tudi, kako pomemben je anketirancem mir v svetu brez vojnih
konfliktov. Z oceno 1 in z oceno 2 jih je odgovorilo 3 %, 13 % z oceno 3, 28 % z
oceno 4 ter 53 % z oceno 5. Da se jim zdi pomembna svoboda delovanja in
mišljenja, jih je z oceno 1 odgovorilo 2 %, z oceno 2 1 %, z oceno 3 7 %, z oceno 4
25 % in z oceno 5 65 %. Na koncu pa smo se spraševali, kakšne vrednote pripisujejo
varovanju narave. Tu pa se jih je za oceno 1 odločilo 1 %, za oceno 2 4 %, za oceno
3 11 %, za oceno 4 32 % in za oceno 5 52 %.
Materialne dobrine.
Kreativnost, originalnost, fantazije.
Družinsko življenje.
Red stabilnost v družini.
Imeti moč nad drugim.
Svet lepega, narava, umetnost.
Vznemirljivo življenje.
Živeti v miru sam s sabo.
Biti avtoritativen, voditelj.
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot.
Uspeh v šoli, poklicu.
Resnično prijateljstvo.
Zdravje.
Mir v svetu brez vojnih konfliktov.
Svoboda delovanja in mišljenja.
Varovanje narave.

1
1%
3%
1%
1%
17 %
4%
3%
6%
10 %
13 %
1%
3%
1%
3%
2%
1%

2
10 %
7%
1%
1%
39 %
11 %
10 %
6%
30 %
21 %
5%
1%
0%
3%
1%
4%

3
36 %
25 %
12 %
5%
30 %
23 %
25 %
18 %
33 %
33 %
23 %
6%
3%
13 %
7%
11 %

4
3%
40 %
25 %
30 %
9%
39 %
40 %
27 %
22 %
23 %
37 %
20 %
8%
28 %
25 %
32 %

5
16 %
25 %
60 %
63 %
4%
23 %
22 %
42 %
5%
10 %
34 %
71 %
88 %
53 %
65 %
52 %

Tabela 7: Pomembnost vrednot
Na sliki 26 so prikazane povprečne ocene vprašanih. Vrednoto zdravje so ocenili z
najvišjo povprečno oceno 4,8. Sledita mu resnično prijateljstvo ter red in
stabilnost v družini s povprečno oceno 4,6. Nato pa s povprečno oceno 4,5 sledi
svoboda delovanja in mišljenja. S povprečno oceno 4,4 so ocenili družinsko
življenje. Vrednosti mir na svetu brez vojnih konfliktov in varovanje narave sta si
prislužili povprečni oceni 4,3. S povprečno oceno 3,8 so ocenili kreativnost,
originalnost in fantazijo ter s povprečno oceno 3,6 materialne dobrine. Svet
lepega, narava in umetnost ter vznemirljivo življenje sta si prislužili povprečno
oceno 3,7. vzdrževanje tradicionalnih vrednot so ocenili s povprečno oceno 3 in
biti avtoritativen oziroma voditelj s povprečno oceno 2,8. Najnižjo povprečno
oceno 2,4 pa si je prislužila vrednota imeti moč na drugimi.
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Povprečna vrednost
5
4 3,6
3

4,4

4,6

4,6

3,8

3,7 3,7

4

3,9
2,8

4,8
4,3

4,5

4,3

3

2,4

2
1

Slika 25: Pomembnost vrednot
26. POVPREČNA VREDNOST
To vprašanje so spraševanci ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni 5 – zelo
me zanima, 4 – me zanima, 3 – me niti zanima niti ne zanima, 2 – me ne zanima, 1
– me sploh ne zanima. Porazdelitev vrednosti podatkov smo opazovali s frekvenčno
porazdelitvijo, ki je prikazana v tabeli 9.
Zanimanje za politiko in politične dogodke so z oceno 1 ocenili z 48 %, za oceno 2
se je odločilo 26 %, za oceno 3 13 %, za oceno 4 9 % in za oceno 5 4 %.
Nakupovanje je ocenilo z oceno 1 13 %, z oceno 2 25 %, z oceno 3 34 %, z oceno 4
21 % in za oceno 5 se jih je odločilo 8 %. Pri samoizobraževanju sta 2 % vprašanih
obkrožila oceno 1, 6 % jih je obkrožilo oceno 2, 18 % oceno 3, 49 % oceno 4, ter
25 % oceno 5. Skrb za svoj zunanji videz jih je ocenilo z oceno 1 2 %, z oceno 2
8 %, z oceno 3 25 %, z oceno 4 44 % in z oceno 5 21 %. Z oceno 1 in prav tako z
oceno 2 so spolnost in ljubezen ocenili z 1 %, z oceno 3 13 %, z oceno 4 41 % ter z
oceno 5 44%. Da jih zanima znanost in znanstveni dosežki, se jih je za oceno 1
odločilo 8 %, 15 % jih je obkrožilo oceno 2, 29 % oceno 3, 37 % oceno 4 in 11 % se
jih je odločilo za oceno 5. Zanimanje za vojsko in vojaške stvari so ocenjevali z
oceno 1 42 %, z oceno 2 27 %, z oceno 3 22 %, z oceno 4 5 % in z oceno 5 4 %. Pri
službi in poklicu pa so dodeljevali naslednje ocene, in sicer za oceno 1 se je
odločilo 1 % anketirancev, za oceno 2 4 %, za oceno 3 15 % anketirancev, 44 % jih
je obkrožilo oceno 4 ter 36 % oceno 5. Pri nacionalni preteklosti in usodi lastnega
naroda pa se jih je za oceno 1 odločilo 16 %, za oceno 2 20 %, za oceno 3 37 %, za
oceno 4 18 % in za oceno 5 8 %. Pri veri in verskem življenju se jih je največ (42 %)
odločilo za oceno 1, za oceno 2 21 %, za oceno 3 22 %, za oceno 4 12 % ter za
oceno 5 3 %. Tehniko in tehnične dosežke pa jih z oceno 1 ocenilo 8 %, 18 % jih je
obkrožilo oceno 2, 32 % oceno 3, 27 % oceno 4 in 14 % se jih je odločilo za oceno 5.
Zanimanje za uživanje hrane in pijače jih je z oceno 1 ocenilo 2 %, z oceno 2 4 %,
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z oceno 3 19 %, z oceno 4 42 % in z oceno 5 33 %. Pri zanimanju za šolo in
izobraževanje ni nihče obkrožil ocene 1, oceno 2 je obkrožilo 5 %, oceno 3 25 %,
oceno 4 44 % in oceno 5 27 %. Tudi pri zanimanju za zabavo in razvedrilu ni nihče
obkrožil ocene 1. Za oceno 2 se je odločilo 3 % anketirancev, za oceno 3 8 %, za
oceno 4 48 % in za oceno 5 41 %. Spraševali smo tudi, kakšno je zanimanje pri
potovanjih. Z oceno 1 jih je odgovorilo 2 %, 5 % z oceno 2, 11 % z oceno 3, 28 % z
oceno 4 ter 41 % z oceno 5. Da jih zanima šport in športni dogodki ter rekreacija,
jih je z oceno 1 odgovorilo 4 %, z oceno 2 7 %, z oceno 3 22 %, z oceno 4 34 % in
prav tako z oceno 5. Na koncu pa smo se spraševali o zanimanju za umetnost in
kulturo. Tu pa se jih je za oceno 1 odločilo 6 %, za oceno 2 22 %, za oceno 3 23 %,
za oceno 4 37 % in za oceno 5 12 %.
Politika in politični dogodki.
Nakupovanje.
Samoizobraževanje.
Skrb za svoj zunanji videz.
Spolnost in ljubezen.
Znanost in znanstveni dosežki.
Vojska in vojaške stvari.
Služba, poklic.
Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda.
Vera in versko življenje.
Tehnika in tehnični dosežki.
Uživanje hrane in pijače.
Šola in izobraževanje.
Zabava in razvedrilo.
Potovanja.
Šport in športni dogodki, rekreacija.
Umetnost in kultura.

1
48 %
13 %
2%
2%
1%
8%
42 %
1%
16 %
42 %
8%
2%
0%
0%
2%
4%
6%

2
26 %
25 %
6%
8%
1%
15 %
27 %
4%
20 %
21 %
18 %
4%
5%
3%
5%
7%
22 %

3
13 %
34 %
18 %
25 %
13 %
29 %
22 %
15 %
37 %
22 %
32 %
19 %
25 %
8%
11 %
22 %
23 %

4
9%
21 %
49 %
44 %
41 %
37 %
5%
44 %
18 %
12 %
27 %
42 %
44 %
48 %
28 %
34 %
37 %

5
4%
8%
25 %
21 %
44 %
11 %
4%
36 %
8%
3%
14 %
33 %
27 %
41 %
53 %
34 %
12 %

Tabela 8: Povprečna vrednost
Slika 27 prikazuje povprečne ocene anketirancev. Z najvišjima povprečnima
ocenama 4,3 so ocenili šolo in izobraževanje ter zabavo in razvedrilo. Nato jima
sledi s povprečno oceno 4,2 spolnost in ljubezen ter s povprečno oceno 4,1 služba
in poklic. Povprečno oceno 4 so dodelili uživanju hrane in pijače. Nato si sledijo s
povprečno oceno 3,9 samoizobraževanje, šola in izobraževanje ter šport, športni
dogodki in rekreacija. Skrb za svoj zunanji videz so ocenili s povprečno oceno 3,7.
Znanost in znanstveni dosežki ter umetnost in kultura pa sta si prislužila
povprečno oceno 3,3. S povprečno oceno 2,9 so ocenili nakupovanje, nato ji sledi s
povprečno oceno 2,8 nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda. Vero in
versko življenje so ocenili s povprečno oceno 2,1 ter vojsko in vojaške stvari s
povprečno oceno 2. Najnižjo povprečno oceno 1,9 si je prislužila politika in
politični dogodki.
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Povprečna vrednost
5
4,2
3,9

4

4,3 4,3

4,1

4

3,7
3,3

2

3,2

2,9

3
1,9

3,9

3,9
3,3

2,8
2

2,1

1

Slika 26: Povprečna vrednost različnih področij
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UGOTOVITVE
Rezultati anketnega vprašalnika so zelo pozitivni, saj nismo pričakovali tako
dobrih rezultatov.
V anketi je sodelovalo 18 % moških in 82 % žensk. Največ (44 %) jih ima dokončano
srednjo šolo, nato sledijo anketiranci z univerzitetnim bolonjskim študijem (26 %),
ter z visoko/višjo bolonjsko šolo (19 %). 5 % jih ima dokončan magisterij, 2 %
vprašanih pa osnovno šolo in visoko/višjo nebolonjsko šolo. Največ je starih 24 in
25 let (28 anketirancev), nato sledijo stari 26 (24 anketirancev) in 28 let (17
anketirancev), 15 anketirancev je starih 27 let in 11 vprašanih ima 29 let. 11
izmed vprašanih je starih 23 let, 12 pa 22 let. 4 vprašani imajo 21 let, 6 pa jih je
starih 20 let. Starih 19 let je 9 anketirancev, 3 pa so stari 18 let. Po eden je star
16 in 17 let, nihče izmed anketirancev pa ni star 15 let. 41 % vseh anketirancev je
rednih študentov, 26 % pa zaposlenih za polni delovni čas, 12 % vseh vprašanih je
brezposelnih, kar se nam zdi kar velik odstotek, glede na to da je anketirana
populacija mladih. Največ anketirancev prihaja z Gorenjske regije (42 %), nato pa
jim sledijo anketiranci iz Osrednjeslovenske regije (30 %).
Anketiranci so mnenja, da v njihovi regiji ni dovolj možnosti za zaposlitev oziroma
študentsko delo, saj jih je na to vprašanje 58 % odgovorilo z nikalnico. Ta rezultat
bi bil verjetno precej drugačen, če bi več vprašanih prihajajo iz drugih regij, saj,
kot smo že predhodno ugotovili, jih večina prihaja z Gorenjske in
Osrednjeslovenske regije, iz ostalih regij pa jih je le manjšina.
Veseli smo rezultatov, ki se nanašajo na vprašanje, kakšen je socialni status
staršev anketirancev. Le 5 % vprašanih je odgovorilo, da sta oba starša
brezposelna, kamor pa lahko sodijo tudi starši, ki so že upokojeni, saj jim ta
možnost ni bila dodeljena. Pozitiven podatek pa je tudi, da jih je 55 % odgovorilo,
da imajo še oba starša zaposlena.
Mladi delajo zato, ker si želijo udobno in brezskrbno življenje, kar dokazuje ocena
4,3. Da pa delajo tudi zato, ker si želijo nabrati čim več izkušenj za nadaljnje
življenje in ker si s tem lahko zagotovijo več materialnih dobrin, pa pove ocena
4,1. Presenetilo nas je, da je najnižjo oceno 3,4 dobila trditev, da jim delo
predstavlja zadovoljstvo in veselje. To nam pove, da redki z veseljem opravljajo
svoje delo. Z oceno 3,6 so ocenili tudi, da delajo, ker morajo in prav tako, ker si
želijo pridobiti čim višji družbeni status oziroma imajo željo po napredovanju.
Tudi tu smo presenečeni nad odgovorom, da mladim delo predstavlja obveznost in
da nimajo neke pretirane želje po napredovanju. Iz tega lahko tudi sklepamo,
zakaj tako visoka brezposelnost, saj očitno mladi niso zainteresirani oziroma
nimajo veselja do dela.
Večini anketirancev pomeni dohodek vir preživetja, saj so mu dodelili oceno 4,5,
na drugo mesto pa postavili dejavnik motivator z oceno 4,2, z oceno 4,1 pa so
ocenili nagrado za opravljeno delo. Presenetil nas je podatek, da so najslabše
ocenili (3,8) dohodek ob študiju, se pravi, da ni veliko ljudi, ki študira in poleg
tega tudi dela in imajo verjetno status študenta samo zato, da lahko delajo.
Veliko (3,9) pa jih tudi pomaga svoji družini.
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Zelo zadovoljnih s svojim dohodkom je 7 % vprašanih, res da je majhen odstotek
vendar se moramo zavedat, da je anketirana populacija mladih, ki pa šele
vstopajo na trg dela in da je po navadi začetek slabši od nadaljevanja. 31 % pa je s
svojim plačilom zadovoljnih in 30 % ni niti zadovoljnih niti ne zadovoljnih. Iz tega
pa lahko zaključimo, da je več kot polovica vprašanih zadovoljnih s svojim
plačilom.
Resnično presenečeni smo bili nad rezultatom, da je 61 % vprašanih pripravljenih
zamenjati zaposlitev samo zaradi boljšega dohodka. Menimo da se ne zavedajo,
kaj vse bi lahko potem s tako zaposlitvijo izgubili.
Anketiranci so se pripravljeni predvsem odpovedati politiki za dober dohodek, saj
so ji dodelili povprečno oceno 4,2, najvišja možna ocena pa je 5. Odpovedati so se
pripravljeni tudi veri s povprečno oceno 3,6. Sploh pa se niso pripravljeni
odpovedati družini in zdravju (1,6), iz česar lahko sklepamo, da bi bili rezultati
drugačni, če bi anketo izpolnjevalo več moških kot žensk, saj vemo, da so ženske
bolj navezane na družino oziroma so same matere in je to za njih veliko težje kot
za moške.
Zanimalo nas je tudi, zakaj opravljajo ravno to zaposlitev, ki jo imajo trenutno.
Najvišjo povprečno oceno (3,8) so namenili trditvi, da to delo opravljajo zato, ker
imajo dober odnos s sodelavci. Presenetilo pa nas je, da so dodelili razmeroma
visoko oceno (3,4) trditvi, da je to le začasna rešitev, dokler ne najdejo kaj
drugega. Se pravi, da s trenutno zaposlitvijo niso zadovoljni, je pa res, da nam ta
podatek ne pove, kakšen je vzrok za nezadovoljstvo. Najslabše pa so ocenili (2,5)
trditev, da je to edina služba, kjer so bili sprejeti. Na žalost je danes res tako, da
je težko dobiti zaposlitev, še vedno pa to ne pomeni, da ti ta zaposlitev ni všeč.
Pri tem vprašanju nas je tudi presenetilo, da nobena od trditev ni prejela višje
ocene od 3,8, kar pa pomeni, da z nobeno trditvijo niso pretirano zadovoljni.
Presenetilo nas je dejstvo, da so anketiranci zelo pozitivno naravnani, saj jih je
60 % mnenja, da bodo z doseženo izobrazbo opravljali želen poklic. Vemo, da smo
v času krize, ko je zaposlitev težje dobiti, vendar očitno temu ni tako.
Mladi danes delajo zato, ker si želijo osamosvojitve (4,7) in samostojnosti (4,7).
Glede na to, da so spraševanci stari do 29 let, je ta podatek logičen, saj smo
mnenja, da si skoraj vsak pri teh letih želi ustvariti svojo družino in zaživeti
samostojno in neodvisno od svojih staršev. Veliko jih ima tudi željo po izkušnjah
(4,3) in delo jim predstavlja dodaten zaslužek ob študiju (3,9), to pa menimo, da
velja predvsem za mlajšo populacijo oziroma za anketirance, ki še študirajo.
Najslabše pa so ocenili (3,6), da iščejo zaposlitev zaradi pomoči staršem, iz česar
lahko sklepamo, da anketiranci ne prihajajo iz socialno ogroženih družin, zato niso
primorani iskati zaposlitve samo iz tega razloga.
Spraševali smo tudi, ali so anketiranci pripravljeni sprejeti katero koli delo, ne
glede na njihovo izobrazbo ter višino dohodka. 66 % jih je mnenja, da tega ne bi
storilo. Iz tega lahko sklepamo, da je na tržišču še vedno dovolj zaposlitev, lahko
pa tudi, da so anketiranci, kar se svoje zaposlitve tiče, izbirčni, ali pa da jim ni
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potrebno sprejeti vsake zaposlitve, ker prejemajo dohodek s kakšnega drugega
vira.
Nato so anketiranci razvrščali dejavnike po pomembnosti. Na prvo mesto so
uvrstili varnost in stalnost zaposlitve, takoj za njim pa višino plače. Iz tega lahko
sklepamo, da je danes mladim pomembno samo to, da imajo neko stalno
zaposlitev, kar je logično, ker če si želijo samostojnosti in osamosvojitve, najbrž
ne bo šlo brez kredita, ki pa ga ni moč dobiti brez stalne zaposlitve in dovolj
visokega dohodka. Presenetilo pa nas je, da so na zadnje mesto uvrstili ustne in
pisne pohvale, pred njih pa denarne nagrade in odgovornost pri delu. Glede na to,
da je višina plače skoraj na prvem mestu, je čudno, da so denarne nagrade skoraj
na zadnjem. Vidimo pa tudi, da si mladi ne želijo odgovornosti pri delu. To pa
verjetno zato, ker imajo še premalo izkušenj za takšno delo in se posledično bojijo
odgovornosti.
Ugotavljali smo, kaj vse so spraševanci pripravljeni sprejeti za višje plačilo. Tu je
bilo možnih več odgovorov. Kar 123 od 170 vprašanih je pripravljenih delati od
doma, 119 bi jih sprejelo nadurno delo in 116 delo v drugem mestu. Najmanj, 57
vprašanih, bi opravljalo nočno delo in 80 vprašanih delo v tujini. Ti podatki pa
nam ne povedo, koliko od njih ta dela od naštetih že opravlja.
Zanimalo nas je mnenje o tem, kako težko je danes dobiti zaposlitev. 38 %
vprašanih je mnenja, da je to težko, vendar če si vztrajen, se kaj najde in 18 % jih
meni, da je to zelo težko. Le 1 % vprašanih je menja, da danes ni težko dobiti
zaposlitve. Preseneča nas dejstvo, da so rezultati tako slabi, saj na podlagi
prejšnjih anketnih vprašanj nismo dobili občutka, da imajo težave s pridobitvijo
zaposlitve. Spraševali smo tudi, če so iskalci zaposlitve in jih kar 78 % zaposlitve
ne išče. 22 % anketirancev je odgovarjalo, kako dolgo že traja njihova
brezposelnost. Največ (43 %) jih je odgovorilo do 2 meseca, kar pa nujno ne
pomeni, da so brezposelni, ne glede na to, da iščejo zaposlitev. Šokiral nas je
edino podatek, da je 5 % vprašanih odgovorilo, da njihova brezposelnost traja že
od 3 do 4 leta.
Večina anketirancev ima v trenutni zaposlitvi dobre odnose z nadrejenimi (4,1),
kar je odličen podatek, saj to v današnjih časih ni tako pogosto. Sledi trditev
»delo opravljam z veseljem« (3,8) in tudi nad tem rezultatom smo zelo pozitivno
presenečeni. Najslabše so ocenili, da se na delovnem mestu počutijo slabo zaradi
slabega vzdušja v kolektivu (2,1), iz česar lahko zaključimo, da so na splošno naši
anketiranci zadovoljni s trenutno zaposlitvijo, ki jo opravljajo.
Ugotavljali smo tudi, kakšen odstotek anketirancev je že opravljal prostovoljno
delo. Presenetil nas je podatek, da jih je več kot polovica (61 %) to že počela.
Vir dohodka večini vprašanih predstavlja redna plača (41 %), sledijo pa ji dohodki
iz občasnega ali honorarnega dela (20 %) in štipendija (12 %). Imeli pa so tudi
možnost napisati svojo možnost, za kar se je odločilo (11 %), kjer so dopisali, da
jim vir dohodka predstavlja več dejavnikov hkrati. To je nekako logično, saj smo
ugotovili, da je več kot polovica vprašanih še vedno študentov oziroma dijakov,
zato verjetno nimajo dovolj časa ob študiju, da bi zaslužili dovolj, da bi lahko
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prišli iz meseca v mesec. Zavedati pa se moramo, da je ogromno študentov
oziroma dijakov, ki živijo v študentskih domovih oziroma v stanovanjih zaradi
oddaljenosti svojega doma, kar pa tudi predstavlja precejšen strošek.
Vrednote, ki mladim trenutno največ pomenijo, so: zdravje (4,8), uspeh v šoli,
poklicu (4,6), red in stabilnost v družini (4,6), svoboda delovanja in mišljenja
(4,5), družinsko življenje (4,4), mir v svetu brez vojnih konfliktov (4,3) in
varovanje narave (4,3). Najmanj pa: imeti moč nad drugimi (2,4) in biti
avtoritativen oziroma voditelj (2,8). Seveda je zdravje na prvem mestu, saj če
imaš zdravje, imaš vse, če pa si uspešen v šoli oziroma v poklicu, imaš tudi denar,
zato ti manjka samo še družina, da imaš to s kom deliti.
Anketirance trenutno najbolj zanimajo naslednja področja: šola in izobraževanje
(4,3), zabava in razvedrilo (4,3), spolnost in ljubezen (4,2), služba in poklic (4,1)
ter uživanje hrane in pijače (4). Kot smo že povedali, so anketo izpolnjevali mladi,
stari od 15 do 29 let. To je velik razpon starosti, kjer mladi odraščajo in se
mišljenja med različno starimi močno razlikujejo in tako sklepamo tudi pri teh
odgovorih. Starejšim je bolj pomemben poklic in izobraževanje, mlajšim pa
zabava. Najslabše pa so ocenili politiko (1,9), vojsko (2) in vero (2,1). Tu pa
menimo, da se mnenja med različno starimi ne razlikujejo.
Zaključimo lahko, da so rezultati anketnega vprašalnika v veliki meri pozitivni,
anketiranci so na svojem trenutnem delovnem mestu zadovoljni in prejemajo
zadovoljivo plačilo. Edina težava je vidna pri iskanju zaposlitve, kajti večina je
mnenja, da je danes res težko najti zaposlitev, vendar je podatek malce
nenavaden, saj le manjšina vprašanih išče zaposlitev.
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ANALIZA
RV1: Kako mladi iz različnih regij dojemajo pomen plače pri iskanju zaposlitve?
Pri odgovoru na to raziskovalno vprašanje smo si pomagali s programom SPSS, in
sicer z metodo ANOVA, ter anketnim vprašalnikom in literaturo. Z metodo ANOVA
smo ugotavljali, če obstajajo razlike pri zadovoljstvu različnih dejavnikov pri
mladih, ki prihajajo iz različnih regij.
H0: Povprečno zadovoljstvo mladih z delom je enako v vseh regijah.
H1: Povprečno zadovoljstvo mladih z delom se v vsaj eni regiji razlikuje od ostalih.
Test of Homogenity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

a) Nagrada za opravljeno delo.

1,799

11

158

,058

b) Motivator.

1,192

11

158

,296

c) Vir preživetja.

4,796

11

158

,000

d) Pomoč družini.

3,049

11

158

,001

e) Dohodek ob študiju.

1,920

11

158

,040

,613

11

158

,816

f) Ali ste zadovoljni s sedanjim dohodkom?

Tabela 9: Test homogenosti varianc (RV1)
Dobili smo izpis testa homogenosti varianc med skupinami Test of Homogenity of
Variance (Tabela 10). Na podlagi izpisa, kot je prikazan na sliki, lahko zapišemo
naslednji sklep:
a) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,058 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
b) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,296 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
c) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,000 < 0,05, torej
ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo pri 5-odstotnem tveganju.
To pomeni, da ne moremo nadaljevati z interpretacijo tabele ANOVA, kar
pomeni, da se v povprečju zadovoljstvo mladih med regijami statistično ne
razlikuje pri 5-odstotnem tveganju.
d) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,001 < 0,05, torej
ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo pri 5-odstotnem tveganju.
To pomeni, da ne moremo nadaljevati z interpretacijo tabele ANOVA, kar
pomeni, da se v povprečju zadovoljstvo mladih med regijami statistično ne
razlikuje pri 5-odstotnem tveganju.
e) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,040 < 0,05, torej
ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo pri 5-odstotnem tveganju.
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To pomeni, da ne moremo nadaljevati z interpretacijo tabele ANOVA, kar
pomeni, da se v povprečju zadovoljstvo mladih med regijami statistično ne
razlikuje pri 5-odstotnem tveganju.
f) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,816 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
a) Nagrada za opravljeno delo.

f) Ali ste zadovoljni s sedanjim
dohodkom?

Mean Square

13,447

11

1,222

Within Groups

186,229

158

1,179

Total

199,676

169

10,769

11

,979

Within Groups

156,178

158

,988

Total

166,947

169

9,651

11

,877

Within Groups

162,961

158

1,031

Total

172,612

169

Between Groups
b) Motivator.

df

Between Groups

F

Sig.

1,037

,416

,990

,457

,851

,590

Tabela 10: Rezultati ANOVE (RV1)
Rezultati ANOVE so prikazani v Tabeli 11, in sicer lahko zapišemo:
a) p-vrednost analize variance je enaka 0,416 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti povprečnega zadovoljstva z dejavnikom glede na regije ne
moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše raziskovalno
je torej negativen, kar pomeni, da med regijami ni statistično značilnih
razlik v zadovoljstvu mladih.
b) p-vrednost analize variance je enaka 0,457 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti povprečnega zadovoljstva z dejavnikom glede na regije ne
moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše raziskovalno
je torej negativen, kar pomeni, da med regijami namreč ni statistično
značilnih razlik v zadovoljstvu mladih.
f) p-vrednost analize variance je enaka 0,590 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti povprečnega zadovoljstva z dejavnikom glede na regije ne
moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše raziskovalno
je torej negativen, kar pomeni, da med regijami namreč ni statistično
značilnih razlik v zadovoljstvu mladih.
Tabela 12 nam prikazuje opisno statistiko o ponudbah zaposlitev oziroma
študentskega dela na področju, za katerega se mladi izobražujejo. Na to vprašanje
so odgovarjali z DA in NE. V tem primeru nam DA predstavlja številko 1, NE pa
številko 2. Sklepamo lahko, da je vse do številke 1,5 pritrdilno, kar pa ima višjo
vrednost, je zanikano. Iz tabele je razvidno, da so v vseh regijah nezadovoljni s
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ponudbami, razen v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, kjer so mladi zadovoljni
s ponudbami.
Descriptives
Ali imate v regiji dovolj možnosti za zaposlitev oziroma za študentsko delo na področju, za katerega se
izobražujete?
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95 % Confidence Interval

Min

Max

for Mean
Lower Bound

Upper
Bound

Pomurska

2

1,50

,707

,500

-4,85

7,85

1

2

Podravska

4

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

Koroška

8

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

Savinjska

8

1,88

,354

,125

1,58

2,17

1

2

Zasavska

6

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

Spodnjeposavska

5

1,80

,447

,200

1,24

2,36

1

2

Jugovzhodna

5

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

Osrednjeslovenska

51

1,37

,488

,068

1,24

1,51

1

2

Gorenjska

71

1,49

,504

,060

1,37

1,61

1

2

Notranjsko-kraška

2

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

Goriška

4

1,75

,500

,250

,95

2,55

1

2

Obalno-kraška

4

2,00

,000

,000

2,00

2,00

2

2

170

1,58

,496

,038

1,50

1,65

1

2

Total

Tabela 11: Opisna statistika o ponujanju možnosti za zaposlitev v regijah (RV1)
V večini primerov imajo mladi več kot en dohodek. Največkrat prejemajo redno
plačo 41 %, ki lahko predstavlja tako redno zaposlitev kot tudi študentsko delo.
Sklepamo lahko, da mladim, ki še študirajo, vir dohodka predstavlja poleg dela, ki
ga opravljajo, še štipendija in pomoč staršev oziroma starih staršev. Najmanj pa
jim vir dohodka predstavljajo žepnine in darila 1 %.
S statistično raziskavo smo ugotovili, da med regijami namreč ni statistično
značilnih razlik v zadovoljstvu mladih. Ugotovili smo tudi, da je v regiji Gorenjska
in Osrednjeslovenski ponujenih dovolj možnosti za zaposlitev oziroma
študentskega dela, v ostalih regijah pa naj teh možnosti ne bi bilo dovolj, vendar
smo ugotovili, da za ostale regije vzorec ni reprezentativen, saj ne zajema dovolj
anketirancev. Povzamemo lahko tudi, da mladi prejemajo največkrat več kot en
dohodek in v večini primerov je glavni dohodek redna plača.

Špela Gradišnik: Socialni in motivacijski vidik plače med mladimi

stran 67

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

RV2: Ali obstajajo razlike med spoloma pri vplivnih dejavnikih ob iskanju
zaposlitve?
Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo si pomagali s programom SPSS, in
sicer z univariatno metodo t-test ter anketnim vprašalnikom in literaturo. Z
univariatno metodo t-test smo ugotavljali, če se povprečje med moškimi in
ženskami razlikuje pri vplivnih dejavnikih ob iskanju zaposlitve.
V anketni raziskavi je sodelovalo 139 žensk in 31 moških.
H0: Moški in ženske so v povprečju enako zadovoljni z dejavniki (µM = µŽ).
H1: Moški so v povprečju bolj zadovoljni z dejavniki kot ženske (µM > µŽ).
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Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality
of Variances
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske
F
Sig.vede

t

df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Magistrsko
delo
Std.
95% Confidence

Error

Interval of the

Differe

Difference

nce
Equal variances
a) Višina plače.

assumed

1,305

,255

Equal variances
not assumed

b) Varnost in
stalnost
zaposlitve.

Equal variances
assumed
not assumed
Equal variances

stalnega

assumed

izobraževanja/
usposabljanja.
d) Urejene
delovne
razmere.

Equal variances
assumed

sodelavci in

Equal variances

nadrejenimi.

not assumed
Equal variances
assumed

pri delu.

1,120

,017

assumed

,222

,638

Equal variances
not assumed

h) Odgovornost assumed

2,486

not assumed
Equal variances
i) Razporeditev assumed
časa.

Equal variances
not assumed

2,767

,572

,339

,599

-,843

1,521

,525 41,209

,602

,339

,646

-,965

1,643

168

,116

1,107

,701

-,278

2,491

1,465 41,263

,150

1,107

,755

-,418

2,632

-,496

168

,620

-,320

,645

-1,594

,953

-,548 50,096

,586

-,320

,584

-1,493

,853

168

,815

,141

,602

-1,047

1,330

,242 45,936

,810

,141

,584

-1,034

1,316

168

,056

1,219

,635

-,034

2,473

1,668 39,007

,103

1,219

,731

-,259

2,698

168

,087

-1,005

,584

-2,158

,147

-1,588 41,020

,120

-1,005

,633

-2,283

,273

168

,814

,118

,500

-,870

1,106

,246 46,604

,806

,118

,479

-,846

1,083

168

,065

-,979

,527

-2,020

,061

-1,670 40,104

,103

-,979

,587

-2,165

,206

168

,428

,460

,579

-,683

1,603

,902 52,057

,371

,460

,510

-,563

1,483

1,578

,235

1,921

,236

,117 -1,858

Equal variances

,098

Upper

168

,291 -1,722

not assumed

Equal variances
pri delu.

5,804

Equal variances
Equal variances

Samostojnost

,733

not assumed
assumed

g)

,116

Equal variances

odnosi med

delo.

,050

not assumed

Equal variances

pomembno

3,901

Equal variances

e) Medsebojni

f) Zanimivo in

,414

Equal variances

c) Možnost
strokovnega

,672

,566

Lower

,794
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Equal variances
j) Možnost

assumed

napredovanja.

Equal variances

1,873

,173

not assumed
Equal variances
k) Denarne

assumed

nagrade.

Equal variances

,137

not assumed
l) Ustne in

Equal variances

pisne pohvale

assumed

za opravljeno

Equal variances

delo.

not assumed

2,918

,712

Magistrsko delo

,343

168

,732

,203

,592

-,966

1,372

,314 40,708

,755

,203

,647

-1,105

1,511

168

,638

-,302

,639

-1,564

,961

-,452 42,454

,654

-,302

,668

-1,649

1,046

168

,119

-,981

,626

-2,218

,256

-1,379 39,443

,176

-,981

,711

-2,420

,457

-,472

,089 -1,566

Tabela 12: Rezultati univariatne metode t-test (RV2)
Rezultati so prikazani v tabeli 13, in sicer:
a) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,255 > 0,05 (F = 1,305). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,572 > 0,05 (tsp= 0,566), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
b) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,414 > 0,05 (F = 0,672). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,116 > 0,05 (tsp= 1,578), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
c) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,050 > 0,05 (F = 3,901). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,620 > 0,05 (tsp= - 0,496), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
d) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,733 > 0,05 (F = 0,116). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,815 > 0,05 (tsp= 0,235), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
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moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
e) Na podlagi Levenovega testa zavrnemo ničelne domneve o enakosti varianc
pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,017 < 0,05 (F =
5,804). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,103 > 0,05 (tsp=
1,668), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne moremo zavrniti pri
5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik
v povprečni oceni zadovoljstva mladih z dejavniki med moškimi in
ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na raziskovalno vprašanje
negativen.
f) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,291 > 0,05 (F = 1,120). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,087 > 0,05 (tsp= - 1,722), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
g) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,638 > 0,05 (F = 0,222). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,814 > 0,05 (tsp= 0,236), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
h) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,117 > 0,05 (F = 2,486). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,065 > 0,05 (tsp= - 1,858), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
i) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,098 > 0,05 (F = 2,767). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,428 > 0,05 (tsp= 0,794), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
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j) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,173 > 0,05 (F = 1,873). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,732 > 0,05 (tsp= 0,343), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
k) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,712 > 0,05 (F = 0,137). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,638 > 0,05 (tsp= - 0,472), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
l) Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka
0,089 > 0,05 (F = 2,918). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka
0,119 > 0,05 (tsp= - 0,566), torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni
statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva mladih z
dejavniki med moškimi in ženskami. To pa hkrati pomeni, da je odgovor na
raziskovalno vprašanje negativen.
Na podlagi statistične raziskave lahko vidimo, da statistično ne obstajajo razlike
pri vplivih na dejavnike glede na spol. Mnenja smo, da vzorec ni reprezentativen,
saj je v raziskavi sodelovalo zelo malo moških. Menimo, da bi bili v nasprotnem
primeru rezultati drugačni. Na iskanje zaposlitev ne vplivajo samo analizirani
dejavniki, temveč tudi osebna predispozicija in interesi, družinske preference,
dosedanji izobrazbeni dosežki, možne alternative ter sposobnost iskanja
relevantnih informacij (Košak, 2014).
RV3: Čemu so se mladi pripravljeni odpovedati glede na socialni status staršev?
S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do rezultatov, kakšen je socialni
status anketirancev. Izvedeli smo, da jih ima 55 % oba starša še zaposlena, 26 %
ima zaposlenega po enega starša, le 5 % anketirancev je odgovorilo, da sta oba
starša brezposelna. Imeli so možnost podati svoj odgovor, kjer so predvsem
navedli, da imajo enega zaposlenega in enega upokojenega oziroma oba
upokojena.
H0: Povprečne odpovedi mladih so enake v primerjavi s statusom staršev.
H1: Povprečne odpovedi mladih se v vsaj eni statusni skupini staršev razlikujejo od
ostalih.
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Pri odgovoru na tretje raziskovalno vprašanje smo si prav tako pomagali s
programom SPSS, in sicer z metodo ANOVA, ter anketnim vprašalnikom in
literaturo. Z metodo ANOVA smo ugotavljali, če obstajajo razlike pri povprečnih
vrednostih, čemu so se pripravljeni odpovedati v primerjavi s statusom staršev
Test of Homogenity of Variances
Levene Statistic
a) Družini.

df1

df2

Sig.

1,246

3

166

,295

b) Prijateljem in znancem.

,761

3

166

,517

c) Prostemu času.

,201

3

166

,896

3,499

3

166

,017

,815

3

166

,487

2,205

3

166

,089

d) Politiki.
e) Veri.
f) Zdravju.

Tabela 13: Test homogenosti varianc (RV3)
Dobili smo izpis testa homogenosti varianc med skupinami Test of Homogenity of
Variance (tabela 14). Na podlagi izpisa, kot je prikazan na sliki, lahko zapišemo
naslednji sklep:
a) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,295 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
b) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,517 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
c) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,896 < 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
d) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,017 < 0,05, torej
ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo pri 5-odstotnem tveganju.
To pomeni, da ne moremo nadaljevati z interpretacijo tabele ANOVA, kar
pomeni, da se v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom
staršev ne razlikuje pri 5-odstotnem tveganju.
e) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,487 < 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
f) p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je 0,089 > 0,05, torej
ničelne domneve o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem
tveganju. To pomeni, da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA
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ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
a) Družini.

3

,619

Within Groups

170,944

166

1,030

Total

172,800

169

1,136

3

,379

Within Groups

172,870

166

1,041

Total

174,006

169

10,585

3

3,528

Within Groups

199,627

166

1,203

Total

210,212

169

13,932

3

4,644

Within Groups

340,892

166

2,054

Total

354,824

169

1,312

3

,437

Within Groups

162,600

166

,980

Total

163,912

169

Between Groups
c) Prostemu času.

Between Groups
e) Veri.

Between Groups
f) Zdravju.

Mean Square

1,856

Between Groups
b) Prijateljem in znancem.

df

F

Sig.

,601

,615

,364

,779

2,934

,035

2,261

,083

,446

,720

Tabela 14: Rezultati ANOVE (RV3)
Rezultati ANOVE so prikazani v tabeli 15, in sicer lahko zapišemo:
a) p-vrednost analize variance je enaka 0,615 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom staršev
ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše
raziskovalno je torej negativen, kar pomeni, da med statusom staršev ni
statistično značilnih razlik v odpovedih med mladimi.
b) p-vrednost analize variance je enaka 0,779 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom staršev
ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše
raziskovalno je torej negativen, kar pomeni, da med statusom staršev ni
statistično značilnih razlik v odpovedih med mladimi.
c) p-vrednost analize variance je enaka 0,035 < 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom staršev
zavrnemo pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše raziskovalno je torej
pozitiven, kar pomeni, da med statusom staršev so statistično značilne
razlike v odpovedih med mladimi.
e) p-vrednost analize variance je enaka 0,083 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom staršev
ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše
raziskovalno je torej negativen, kar pomeni, da med statusom staršev ni
statistično značilnih razlik v odpovedih med mladimi.
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f) p-vrednost analize variance je enaka 0,720 > 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti v povprečju odpovedi med mladimi v primerjavi s statusom staršev
ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše
raziskovalno je torej negativen, kar pomeni, da med statusom staršev ni
statistično značilnih razlik v odpovedih med mladimi.
Vidimo lahko, da ima več kot polovica anketirancev oba starša zaposlena, iz česar
lahko sklepamo, da niso socialno ogrožene družine in se na podlagi tega niso
pripravljeni odpovedati različnim dejavnikom. Iz anketnega vprašalnika je
razvidno, da so se mladi pripravljeni odpovedati zgolj politiki in veri.
Predvidevamo, da je vzrok za to, ker se zanašajo še na svoje starše, kot pravi tudi
Pollock (1997, v Svetlik et al., 2002:343), da je pri mladih opaziti podaljševanje
prehoda iz šolanja v zaposlitev, ter njihova večja zapletenost in večplastnost.
Pravi tudi, da se negotovost pri prehodu v zaposlitev povečuje, kar pa vpliva na
podaljševanje sprejemanja drugih vlog na prehodu mladih v odraslost ter povečuje
se odvisnost mladih od staršev in družine. Pri preverjanju razlik med socialnim
statusom staršev in odpovedi pa lahko sklepamo, da do razlik prihaja zgolj pri
prostem času, pri ostalih odpovedih pa ni statističnih razlik med socialnim
statusom staršev.
RV4: Kaj mladim predstavlja delo glede na njihovo izobrazbo?
Pomagali smo si s programom SPSS, in sicer z metodo ANOVA ter anketnim
vprašalnikom in literaturo. Z metodo ANOVA smo ugotavljali, če obstajajo razlike
pri zadovoljstvu različnih dejavnikov pri mladih, ki imajo različno izobrazbo.
Od 170 anketirancev imajo 4 končano osnovno šolo, 74 srednjo šolo, 36
visoko/višjo bolonjsko oziroma nebolonjsko šolo, 47 univerzitetni bolonjski
oziroma nebolonjski študij in 8 magisterij.
H0: Povprečno zadovoljstvo mladih z različnimi dejavniki je enako v vseh
izobrazbenih skupinah.
H1: Povprečno zadovoljstvo mladih z različnimi dejavniki se v vsaj eni izobrazbeni
skupini razlikuje od ostalih.
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Test of Homogenity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,924

6

162

,479

b) Ker mi predstavlja zadovoljstvo in veselje.

1,568

6

162

,160

c) Ker si želim udobno in brezskrbno življenje.

1,133

6

162

,345

d) Ker si želim nabrati čim več izkušenj za nadaljnje življenje.

1,669

6

162

,132

e) Ker si z delom širim obzorja.

1,884

6

162

,087

,321

6

162

,925

,757

6

162

,605

h) Ker mi daje občutek varnosti.

1,504

6

162

,180

i) Ker je blizu doma.

3,259

6

162

,005

j) Ker imam možnost napredovanja.

1,118

6

162

,354

k) Ker imam dobro plačo.

1,668

6

162

,132

l) Ker imam dober odnos s sodelavci.

1,447

6

162

,200

m) Je le začasna rešitev, dokler ne najdem nekaj boljšega.

3,500

6

162

,003

n) Ker nimam drugih možnosti zaposlitve.

1,802

6

162

,102

o) Ker je edina služba, kjer sem bil sprejet.

2,079

6

162

,058

a) Ker moram.

f) Ker si s tem lahko zagotovim več materialnih dobrin.
g) Ker si želim pridobiti čim višji družbeni položaj oziroma
imam željo po napredovanju.

Tabela 15: Test homogenih varianc (RV4)
Dobili smo izpis testa homogenosti varianc med skupinami Test of Homogenity of
Variance (tabela 16). Na podlagi izpisa, kot je prikazan na sliki, lahko zapišemo
naslednji sklep:
1. p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je v vseh primerih, razen
v primerih i in m, večja od 0,05, torej ničelne domneve o enakosti varianc
ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. To pomeni, da lahko
nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA.
2. p-vrednost Levenovega testa homogenosti varianc je pri primerih i in m
manjša od 0,05, torej ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo pri
5-odstotnem tveganju. To pomeni, da ne moremo nadaljevati z
interpretacijo tabele ANOVA, kar pomeni, da se v povprečju zadovoljstvo
mladih z dejavnikoma med izobrazbami statistično ne razlikuje pri 5odstotnem tveganju.
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ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
a) Ker moram.

b) Ker mi predstavlja
zadovoljstvo in veselje.
c) Ker si želim udobno in
brezskrbno življenje.

df

Mean Square

15,028

7

2,147

Within Groups

263,349

162

1,626

Total

278,376

169

11,324

7

1,618

Within Groups

202,329

162

1,249

Total

213,653

169

4,484

7

,641

Within Groups

146,393

162

,904

Total

150,876

169

1,884

7

,269
1,228

Between Groups

Between Groups

d) Ker si želim nabrati čim

Between Groups

več izkušenj za nadaljnje

Within Groups

198,964

162

življenje.

Total

200,847

169

6,908

7

,987

Within Groups

208,739

162

1,289

Total

215,647

169

5,850

7

,836
1,122

e) Ker si z delom širim
obzorja.

Between Groups

f) Ker si s tem lahko

Between Groups

zagotovim več materialnih

Within Groups

181,826

162

dobrin.

Total

187,676

169

g) Ker si želim pridobiti čim

Between Groups

6,930

7

,990

višji družbeni položaj

Within Groups

225,094

162

1,389

Total

232,024

169

10,780

7

1,540

Within Groups

233,932

162

1,444

Total

244,712

169

14,219

7

2,031

Within Groups

332,728

162

2,054

Total

346,947

169

5,272

7

,753

Within Groups

233,340

162

1,440

Total

238,612

169

13,733

7

1,962

Within Groups

181,214

162

1,119

Total

194,947

169

12,927

7

1,847

334,485

162

2,065

oziroma imam željo po
napredovanju.
h) Ker mi daje občutek
varnosti.
j) Ker imam možnost
napredovanja.

Between Groups

Between Groups

Between Groups
k) Ker imam dobro plačo.

l) Ker imam dober odnos s
sodelavci.

Between Groups

n) Ker nimam drugih

Between Groups

možnosti zaposlitve.

Within Groups
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Sig.

1,321

,244

1,295

,256

,709

,665

,219

,981

,766

,617

,745

,634

,713

,661

1,066

,387

,989

,441

,523

,816

1,754

,100

,894

,512
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347,412

169

13,401

7

1,914

Within Groups

362,887

162

2,240

Total

376,288

169

Between Groups

,855

Tabela 16: Rezultati ANOVE (RV4)
Rezultati ANOVE so prikazani v tabeli 17, in sicer lahko zapišemo, da so pvrednosti analize variance v vseh primerih večje od 0,05, torej ničelne domneve o
enakosti povprečnega zadovoljstva z dejavniki glede na izobrazbo ne moremo
zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. Odgovor na naše raziskovalno je torej
negativen, kar pomeni, da med izobrazbami namreč ni statistično značilnih razlik
v zadovoljstvu mladih z dejavniki.
Zaključimo lahko, da mladi delajo predvsem zato, ker si želijo predvsem udobno
in brezskrbno življenje, želijo si nabrati čim več izkušenj in zagotoviti čim več
materialnih dobrin. Mladi opravljajo trenutno delo predvsem zaradi dobrih
odnosov s sodelavci in ker je zaposlitev blizu doma, na žalost pa jim predstavlja le
začasno zaposlitev, dokler ne najdejo nekaj boljšega. Na podlagi statistične
raziskave pa smo ugotovili, da pri nobeni trditvi ne prihaja do statističnih razlik
med izobrazbo posameznika, kar pomeni, da imajo mladi ne glede na stopnjo
izobrazbe enak pogled na zaposlitev.
Mladi se čedalje pogosteje znajdejo v zaposlitvah, ki ne ustrezajo njihovi
izobrazbi in predhodnim izkušnjam. Prezrto merilo kakovostne zaposlitve je
zaposlitev na delovnem mestu, ki mladim omogoča uporabo izkušenj, pridobljenih
v formalnem in neformalnem izobraževanju. Ujemanje izkušenj mladih z
zahtevami njihove zaposlitve je bistvenega pomena, saj zagotavlja tako
zadovoljstvo pri delu, kot tudi poveča produktivnost ter sočasno prispeva k razvoju
teh izkušenj ter k celostnem, osebnostnem in strokovnem razvoju mladih.
Nezmožnost uporabe izkušenj na delovnem mestu ima posledice tako za mladega
posameznika kot za družbo na sploh (Porcaro, 2013: 14). Ulejeva meni, da se je
današnja generacija mladih prilagodila času, v katerem živi. Cilje postavljajo bolj
pragmatično in če nimajo možnosti v delu, potem svoje potenciale in ustvarjalnost
preusmerijo drugam. Mladi imajo danes bolj kratkoročne cilje, saj jim dolgoročni
niso več dostopni. Najvišje vrednosti ne pripisujejo več delu in denarju, temveč
kakovosti življenja (Šebenik, 2016).
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ZAKLJUČEK
Mlade lahko opredelimo kot ljudi, stare med 15 in 29 let. To je generacija, ki
počasi začenja vstopati na trg dela. Nekateri prej, nekateri kasneje in prav tako
nekateri delajo samo občasno preko študentskega servisa, drugi pa že iščejo redno
zaposlitev. Mladi so za delodajalce manj ugodni za zaposlitev, saj so po navadi
brez izkušenj oziroma imajo izkušnje le z delom preko študentskega servisa, ki pa
jih nihče ne upošteva.
Današnji način življenja mladim onemogoča samostojno življenje in
osamosvojitev, saj je težko priti do zaposlitve. Če pa že, je to po navadi slabo
plačana zaposlitev, kjer je ogromno nadur in tudi dela od doma. Nihče pa si tega
dela na upa odkloniti, da ne bi zaposlitve izgubil. Zato menimo, da je nujno
potrebno na tem področju nekaj ukreniti, saj upada rodnost, ker si mladi ne
morejo privoščiti ustvariti lastne družine.
Zaposljivost je sposobnost, da se brez tuje pomoči premikamo znotraj trga dela.
Za posameznika pa je zaposljivost odvisna od znanj, veščin in stališč, ki jih mora
predstaviti zaposlovalcu, pri katerem išče zaposlitev. Posedovati mora kvalitete in
kompetence, ki so potrebne za spreminjajoče potrebe zaposlovalcev in
potrošnikov in s katerimi si lahko uresniči želje za delo. Omeniti je potrebno, da
je danes veliko večja odgovornost za zaposlitev na strani posameznika, ne pa na
strani delodajalca, kot je bilo to včasih, saj delodajalci od mladih zahtevajo
stvari, katerih v učnih načrtih ni.
V večini mladi niso brez izkušenj, ko iščejo prvo zaposlitev, saj jih večina dela
preko študentskega servisa v času študija oziroma opravlja počitniško delo, vendar
pa to niso dela, ki so vezana na profesionalno področje, za katero se izobražujejo,
zato jih mladi ne znajo predstaviti delodajalcu kot delovne izkušnje. Država bi
morala z raznimi ukrepi urediti prehod iz šolanja v zaposlitev in spodbujati
zaposlovanje mladih, saj so mladi najučinkovitejši, kadar ustrezajo lokalnim
razmeram in jih oblikujejo tudi med seboj povezani in sodelujoči lokalni akterji.
Za Slovenijo velja, da je trajanje študija predolgo in da je razmeroma nizka
učinkovitost in uspešnost študija, saj jih večina ob študiju dela preko študentskega
servisa, zato ni osredotočena na študij. Težava, ki zadeva Slovenijo, pa je tudi, da
država ni uspela dvigniti zanimanja za študijska področja, za katera se kaže
pomanjkanje delavcev, saj se mladi še vedno izobražujejo na področjih, kjer je že
tako prevelik priliv, zato tudi tako visoka brezposelnost. Na podlagi tega lahko
zaključimo, da dokončanje študija ne prinese primerne zaposlitve. V Sloveniji pa
problem pri zaposlitvi predstavlja tudi spol, saj so mlade ženske že nekaj let
izrazito pogosteje brez dela kot mladi moški.
Danes najti zaposlitev in jo obdržati do upokojitve skoraj da ni več mogoče, zato
smo posledično postali veliko bolj prilagodljivi pri iskanju novih zaposlitev.
Tradicionalno iskanje zaposlitve je skoraj da preteklost, zato so iskalci postali
veliko bolj inovativni in ustvarjalni pri iskanju zaposlitve. Priporočljivo je
uporabiti več načinov iskanja zaposlitve hkrati, saj si s tem povečamo možnosti za
uspeh.
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Plača za večino ljudi predstavlja osnovni oziroma nekaterim celo edini vir sredstev
za preživetje. Delavec si s tem, ko opravlja delo za drugega, zasluži plačilo, ki
mora biti takšno, da človeku omogoča dostojno življenje. Socialni vidik plače
predstavlja osnovni vir za preživetje, njegova glavna naloga pa je ščititi
ekonomsko šibkejšega delavca z določeno minimalno plačo. Omogoča pa mu tudi,
da je delavec upravičen do izplačila plače tudi za primer, ko ne dela (dopust,
bolniška, porodniška itd.) in da ima izplačilo v denarju, redno plačilo itd.
Motivacijski vidik plače pa predstavlja pomemben makroekonomski dejavnik, saj
vpliva na gospodarski razvoj in na narodno gospodarstvo države, saj plače
predstavljajo pomemben vir dohodkov prebivalstva, iz katerih se financira sisteme
socialne varnosti.
V magistrskem delu smo prišli do ugotovitev, da mladi načeloma nimajo težav z
zaposlitvami, ne glede na spol, izobrazbo in regijo, iz katere prihajajo. S plačilom
za opravljeno delo so v večini zadovoljni in prav tako z delovnimi pogoji. Poudariti
pa je potrebno, da je večina vprašanih še študentov in opravljajo delo preko
študentskega servisa, ne glede na to, da so anketiranci stari do 29 let. Edina
težava, ki smo jo zaznali, predstavlja iskanje zaposlitve. Velika večina jih je
mnenja, da je zaposlitev težko najti, vendar pa nam ni jasno, kako je to mogoče,
saj rezultati kažejo, da jih zaposlitev išče le majhen odstotek.
Menimo, da je mladim potrebno zagotoviti več možnosti za zaposlitev, saj so
najbolj prilagodljiv, hitro učljiv in nezahteven kader.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem absolventka Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Izdelujem
magistrsko delo z naslovom Socialni in motivacijski vidik plač med mladimi ter
izvajam anketo na tem področju. K reševanju vabim vse mlade, stare od 15 do 29
let, ki so kadar koli opravljali delo in zanj prejemali dohodek. Anketa je anonimna,
zato Vas prosim, če mi pomagate z iskrenimi odgovori, da dosežem relevantne
rezultate. Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
1. Spol
a) Moški
b) Ženska
2. Starost
Označi s številko:
3. Izobrazba
a) Osnovna šola
b) Srednja šola
c) Visoka/višja bolonjska šola
d) Visoka/višja nebolonjska šola
e) Univerzitetni bolonjski študij
f) Univerzitetni nebolonjski študij
g) Magisterij
h) Doktorat
i) Drugo:
4. Status:
a) Dijak
b) Izredni študent
c) Redni študent
d) Zaposlen za polni delovni čas
e) Zaposlen za skrajšan delovni čas
f) Samozaposlen
g) Brezposeln
5. Regija, iz katere prihajate:
a) Pomurska
b) Podravska
c) Koroška
d) Savinjska
e) Zasavska
f) Spodnjeposavska
g) Jugovzhodna
h) Osrednjeslovenska
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Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška

6. Ali imate v regiji dovolj možnosti za zaposlitev oziroma študentsko delo na
področju, za katerega se izobražujete?
a) Da.
b) Ne.
7. Status vaših staršev:
a) Oba zaposlena.
b) En zaposlen.
c) Oba brezposelna.
d) Drugo:
8. S pomočjo Likertove lestvice z ocenami od 1 do 5 označite zakaj »delate«?
(5 – se popolnoma strinjam, 4 – se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne
strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – se popolnoma ne strinjam)
Ker moram.
Ker mi predstavlja zadovoljstvo in veselje.
Ker si želim udobno in brezskrbno življenje.
Ker si želim nabrati čim več izkušenj za nadaljnje življenje.
Ker si z delom širim obzorja.
Ker si s tem lahko zagotovim več materialnih dobrin.
Ker si želim pridobiti čim višji družbeni položaj oziroma imam željo po
napredovanju.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

9. S pomočjo Likertove lestvice z ocenami 1 do 5 ocenite, kaj vam pomeni
dohodek? (5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 – niti pomembno niti
nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno)
Nagrada za opravljeno delo.
Motivator.
Vir preživetja.
Pomoč družini.
Dohodek ob študiju.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

10. Ali ste zadovoljni s sedanjim dohodkom?
a) Zelo zadovoljen.
b) Zadovoljen.
c) Niti zadovoljen niti nezadovoljen.
d) Nezadovoljen.
e) Zelo nezadovoljen.

Špela Gradišnik: Socialni in motivacijski vidik plače med mladimi

stran 86

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

11. Ste samo zaradi boljšega dohodka pripravljeni zamenjati zaposlitev?
a) Da.
b) Ne.
12. S pomočjo Likertove lestvice z ocenami od 1 do 5 označite, čemu ste se
pripravljeni odpovedati za dober dohodek? (5 – popolnoma sem se
pripravljen odpovedati, 4 – sem se pripravljen odpovedati, 3 – niti sem se
pripravljen niti se nisem pripravljen odpovedati, 2 – nisem se pripravljen
odpovedati, 1 – sploh se nisem pripravljen odpovedati)
Družini.
Prijateljem in znancem.
Prostemu času.
Politiki.
Veri.
Zdravju.
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13. S pomočjo Likertove lestvice z ocenami od 1 do 5 označite, zakaj ravno ta
zaposlitev oziroma študentsko delo, ki jo trenutno opravljate oziroma ste
jo opravljali? (5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 – niti pomembno niti
nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno)
Ker mi daje občutek varnosti.
Ker je blizu doma.
Ker imam možnost napredovanja.
Ker imam dobro plačo.
Ker imam dober odnos s sodelavci.
Je le začasna rešitev, dokler ne najdem nekaj boljšega.
Ker nimam drugih možnosti zaposlitve.
Ker je edina služba, kjer sem bil sprejet.

1
1
1
1
1
1
1
1
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14. Ali menite, da boste z doseženo izobrazbo opravljalo želen poklic?
a) Da.
b) Ne.
15. S pomočjo Likertove lestvice z ocenami od 1 do 5 označite, zakaj kot mladi
iščete zaposlitev? (5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 – niti pomembno
niti nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno)
Socialni status.
Pomoč staršem.
Dodaten zaslužek ob študiju.
Ustvarjanje lastne družine.
Osamosvojitev.
Želja po izkušnjah.
Samostojnost.
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16. Ste pripravljeni sprejeti katero koli delo, ne glede na vašo izobrazbo ter
višino dohodka?
a) Da.
b) Ne.
17. Po pomembnosti razvrstite naslednje vrednote (1 najpomembnejši
dejavnik, 12 najmanj pomemben dejavnik):
Višina plače.
Varnost in stalnost zaposlitve.
Možnost stalnega strokovnega izobraževanja/usposabljanja.
Urejene delovne razmere.
Medsebojni odnosi med sodelavci in nadrejenimi.
Zanimivo in pomembno delo.
Samostojnost pri delu.
Odgovornost pri delu.
Razporeditev časa.
Možnost napredovanja.
Denarne nagrade.
Ustne in pisne pohvale za opravljeno delo.
18. Ali ste za višje plačilo pripravljeni sprejeti:
a) Večizmensko delo.
b) Delo v tujini.
c) Delo v drugem mestu.
d) Nočno delo.
e) Nadurno delo.
f) Delo od doma.
19. Vaše mnenje: je danes res tako težko dobiti zaposlitev? (možen le en
odgovor)
a) Da, vsekakor.
b) Da, vendar če si vztrajen, se kaj najde.
c) Ne, vendar ne na področju, za katerega sem se šolal.
d) Ne, vendar nas mediji preveč strašijo in že v štartu mislimo, da nimamo
možnosti.
e) Ne, če želiš delati, boš delal.
f) Ne, nikakor.
g) Drugo:
20. Ste iskalec zaposlitve?
a) Da.
b) Ne.
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21. Če ste na prejšnjo vprašanje odgovorili z da, koliko časa traja vaša
brezposelnost?
a) Do 2 meseca.
b) 3–5 mesecev.
c) 6–8 mesecev.
d) 9–11 mesecev.
e) 12–23 mesecev.
f) 24–35 mesecev.
g) 3 do 4 leta.
22. S pomočjo Likertove lestvice ocenite naslednje trditve za delo oziroma
delo preko študentskega servisa, ki ga trenutno opravljate oziroma ste ga
nazadnje opravljali (5 – se popolnoma strinjam, 4 – se strinjam, 3 – niti se
strinjam niti se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – se popolnoma ne
strinjam).
Delo opravljam z veseljem.
1
Imam dobre odnose z nadrejenimi.
1
Delo je dolgočasno in mi ne nudi nikakršnega izziva.
1
Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo.
1
Imam velike možnosti za napredovanje.
1
Moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene.
1
Delo, ki ga opravljam, je cenjeno.
1
Na delovnem mestu se slabo počutim zaradi slabega vzdušja v 1
kolektivu.
Delo je preveč zahtevno in naporno.
1

2
2
2
2
2
2
2
2
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3
3
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5

23. Ste že kdaj opravljal prostovoljno delo?
a) Da.
b) Ne.
24. Kakšen je vaš vir dohodkov?
a) Redna plača.
b) Dohodki iz občasnega ali honorarnega dela.
c) Socialni prejemki.
d) Štipendija.
e) Starši.
f) Žepnine, darila.
g) Partner.
h) Drugo.
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25. S pomočjo Likertove lestvice ocenite stopnjo pomembnosti naslednjih
vrednot (5 – zelo pomembno, 4 – pomembno, 3 – niti pomembno niti
nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo nepomembno):
Materialne dobrine.
Kreativnost, originalnost, fantazija.
Družinsko življenje.
Red in stabilnost v družbi.
Imeti moč nad drugimi.
Svet lepega, narava, umetnost.
Vznemirljivo življenje.
Živeti v miru sam s seboj.
Biti avtoritativen, voditelj.
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot.
Uspeh v šoli, poklicu.
Resnično prijateljstvo.
Zdravje.
Mir v svetu brez vojnih konfliktov.
Družinsko življenje.
Svoboda delovanja in mišljenja.
Varovanje narave.
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26. S pomočjo Likertove lestvice ocenite naslednja področja (5 – zelo me
zanima, 4 – me zanima, 3 – me niti zanima niti ne zanima, 2 – me ne
zanima, 1 – me sploh ne zanima):
Politika in politični dogodki.
Nakupovanje.
Samoizobraževanje.
Skrb za svoj zunanji videz.
Spolnost in ljubezen.
Znanost in znanstveni dosežki.
Vojska in vojaške stvari.
Služba, poklic.
Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda.
Vera in versko življenje.
Tehnika in tehnični dosežki.
Uživanje hrane, pijače.
Šola in izobraževanje.
Zabava in razvedrilo.
Potovanja.
Šport in športni dogodki, rekreacija.
Umetnost in kultura.
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