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Povzetek 
 
Mladi, predvsem dijaki, so ob koncu srednjega šolanja na pragu velikih, življenjsko 
pomembnih odločitev o svojem življenju. Kje bom študiral? Kje bom živel? Imam dovolj 
izkušenj? Vsa ta vprašanja in še mnoga druga se porajajo mladim, medtem ko sprejemajo 
odločitve o svojem življenju. Praktične izkušnje in znanje izven šolskih učilnic je ključno za 
preživetje v današnjem svetu in v prihodnosti, kjer nobena služba ne bo zagotovljena. V tem 
članku predstavljam nekaj dobrih praks, ki so na voljo v Mestni občini Maribor za dijake in 
mlade do 29. leta. Predstavljene dogodke in projekte organizirajo mladi, ki prispevajo k 
družbeno odgovornim aktivnostim za mlade.  
 
Ključne besede: družbena odgovornost, mladi, neformalno izobraževanje, dijaško 
organiziranje, prihodnost 
 
 
 
 

The importance of non-formal education  
in the living of young people 

 
 
 

Abstract 
 
Young people, especially at the end of secondary education, are at the threshold of large, life-
relevant decisions about their lives. Where will I study? Where will I live? Do I have enough 
experience? All these questions, and many others, arise as young people make their decisions 
about their lives. Practical experience and knowledge outside of classrooms is crucial for 
survival in today's world and in the future, where no job will be assured. In this article I 
present some good practices that are available in the City of Maribor for students and young 
people until the age of 29. Presented events and projects are organized by young people 
contributing to socially responsible activities for young people. 
 
Keywords: social responsibility, youth, non-formal education, student organization, future 
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1 Mladi, izobraževanje in brezposelnost 
 
Med največje problematike mladih spadajo brezposelnost, alkohol, droge, pomanjkanje 
denarja, osamljenost, problemi v šoli ipd. Prvo mesto zaseda brezposelnost, ki je največja 
skrb za kar 72,1 % dijakov (Dežman, 2004). 
  
Vedno več dijakov se zaveda, da je za najdbo dobre službe potrebno imeti veliko izkušenj, 
dobre socialne kompetence ter biti podjeten. Seveda je pomembno tudi potrdilo formalnega 
izobraževanja, vendar pomen pridobljenih neformalnih izkušenj mladih ljudi vsako leto 
narašča. V prihodnosti bi lahko  začeli iskati neko povsem novo in predvsem naprednejšo 
rešitev za doseganje vpisnih pogojev. To velja tudi za slovenski visokošolski prostor na 
splošno, ki bi se moral že pred leti modernizirati in slediti spremembam v svetu (Sprejemni 
izpiti ali matura?: Kaj naj bo pogoj za vpis na fakulteto?, 2017). Število mladih, vpisanih v 
formalno izobraževanje prikazuje grafika iz Statopisa 2016  (Statistični urad RS, 2016). 
 

 
Vir: Statopis 2016, Statistični urad RS 2016. 
 
Od leta 2008 se je bruto domači proizvod v Sloveniji zmanjšal za 7,8 % in v letu 2009 za 2,3 
%, od takrat dalje beležimo tudi rast. Vendar je delež javnih izdatkov za izobraževanje v letu 
2015 bil ocenjen na 5,5 % (Statistični urad RS, 2015). Glede na to lahko sklepamo, da glede 
na obseg izobraževanja in stroške, ki jih le-to zajema, ne preostane veliko finančnih sredstev 
za financiranje različnih oblik kariernega izobraževanja v sklopu formalnega izobraževanja.  
 
Izobraževanje lahko definiramo kot proces pridobivanja znanja, tako kognitivnega kot 
konativnega ter obvladovanje veščin. Zato je izobrazba končni dosežek, ki ga na vseh ravneh 
izobraževanja potrdi ustrezna listina (spričevalo, diploma, certifikat), ki naj bi pomenila tudi 
usposobljenost za trg dela. S tega stališča je izobraževanje organizirana dejavnost družbe, ki 
jo v formalnih oblikah izvajajo javne ali privatne izobraževalne institucije (Tomšič, 2005). 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanje
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Šolski sistemi so danes postavljeni tako, da so urniki natrpani s predmeti, stopnja izbirnosti je 
nizka, hkrati pa manjka karierne orientacije, ki bi bila vključena v formalni sistem 
izobraževanja (Hrast, 2015). Tukaj nastopi pomen neformalnega izobraževanja.   
 
2 Pomen neformalnega izobraževanja  
 
Neformalno izobraževanje je v zavesti splošne javnosti še vedno razumljeno kot “manj 
vredno”, čeprav se s sodelovanjem pri neformalnih oblikah izobraževanja, s participacijo in s 
timskim delom mladih prav tako pridobivajo izkušnje, potrebne za življenje. Svet Evrope in 
Evropska Komisija si danes prizadevata, da bi skozi proces neformalnega izobraževanja 
mladim približali določene vrednote, ki se v “hitrem tempu” življenja in natrpanem šolskem 
procesu pogosto izgubijo (Mladinski svet Slovenije, 2013). 
 
Neformalno izobraževanje je vsaka oblika izobraževanja, ki ima neki definiran namen. To so 
lahko obšolske aktivnosti in izobraževanje skozi vsakodnevno življenje, ki ni vezano na 
obvezen pouk v šoli. Lahko ga izvajajo razne neprofitne organizacije, podjetja, lokalne 
skupnosti ali državne institucije. Ob koncu takšnega izobraževanja osebe ne prejmejo 
formalne pravno veljavne izobrazbe, vendar pogosto takšna oblika učenje ponuja bolj 
učinkovite in nove načine učenja (Povzeto po: Študent.si, Neformalno izobraževanje. 2011. 
Dostopno na: http://www.student.si/preberi-si/aktualno/neformalno-izobrazevanje.html). 
 
Neformalno izobraževanje je organiziran, planiran in strukturiran učni proces, temelječ na 
učnih ciljih. Mladim daje priložnost, da razvijajo svoje kompetence, predvsem tiste, ki jih 
sicer nimajo priložnosti razvijati znotraj formalnega izobraževanja, pogosto so tako 
pridobljena znanja razumljena kot »mehke veščine«. Posebnost neformalnega izobraževanja 
je, da so posamezniki, udeleženci v učnem procesu, akterji v samem procesu izobraževanja, 
so arhitekti lastnega učenja. Uporabljene metode so namenjene temu, da ponudijo mladim 
orodja za razvijanje kompetenc, saj je učeča se oseba sama arhitekt razvoja veščin, znanja, 
vrednot in odnosa; so bolj raznolike, pogosto temeljijo na izkušenjskem  učenju in potrebah 
udeležencev (Mladinski svet Slovenije, 2013). 
 
Preko neformalnega izobraževanja se udeležencem približuje predvsem pomen aktivne 
participacije, aktivno in demokratično državljanstvo, spoštovanje človekovih pravic in druge 
družbeno pozitivno vrednotene koncepte.  
 

Neformalno izobraževanje v času osnovnega in srednjega šolanja zajema pravzaprav vse 
dejavnosti, ki jih otroci in mladi obiskujejo v prostem času - plesne dejavnosti, jezikovni 
tečaji, športni tečaji, sodelovanje v raznih organizacijah, organizacija projektov itd. Lahko je 
tudi v obliki delovnega mesta, v mladinskem sektorju pa si vlogo glavnih izvajalcev 
pripisujejo mladinske organizacije. Samo neformalno učenje in izobraževanje učenca 
opomnita, da vrednote, ki jih že nosi v sebi, ponovno ozavesti in jih prične uporabljati v 
poglobljeni ali spremenjeni obliki (Mladinski svet Slovenije, 2013). 
 
3 Dobre prakse neformalnega izobraževanja mladih v Mestni občini Maribor 

 
Maribor je pomembno srednješolsko središče, v njem deluje 19 srednjih šol. Vanje je v 550 
oddelkih vključenih 15.878 dijakov. V Mariboru delujejo [poleg Univerze, op. avt.] še tri 
višje strokovne šole. Srednješolski izobraževalni programi so programi nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, 

http://www.student.si/preberi-si/aktualno/neformalno-izobrazevanje.html
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poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazije, prilagojeni izobraževalni programi za 
mladostnike s posebnimi potrebami ter izobraževalni programi za odrasle. V Mestni občini 
Maribor je omogočeno srednješolsko izobraževanje v okviru več kot 200 različnih programov 
z različnih področij (Mestna občina Maribor, 2017). 
 

V Mestni občini Maribor delujejo številne mestne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z 
organizacijo aktivnosti za dijake in mlade, med njimi izstopajo:  
• Mestni mladinski svet Maribor, 
• Dijaška skupnost Maribor, 
• Dijaška sekcija Kluba mariborskih študentov, 
• Mladinski kulturni center Maribor, 
• In podobni. 
 
Kot primere dobre prakse bi predstavili delo nekaterih organizacij, ki si prizadevajo za 
izpostavljanje dijaških in mladinskih problematik, ponujajo različne delavnice, predavanja in 
tečaje za pridobivanje pomembnih  izkušenj za življenje. V nadaljevanju na kratko 
predstavljamo Mestni mladinski svet Maribor, večji poudarek pa dajemo predstavitvi Dijaške 
skupnosti Maribor in organizaciji njihovih konferenc za mlade kot obliki neformalnega 
izobraževanja dijakov za življenje. 
 
3.1 Mestni mladinski svet Maribor 
 

 
 

Mestni mladinski svet Maribor (MMSM) je v zadnjih dveh letih pripravljal projekt Glas 
mladih Maribora, ki je projekt od mladih za mlade. V projektu je poudarek na idejah in željah 
mladih, kaj in kako bi lahko izboljšali življenje mladih v občini. Ideje so predstavniki predali 
akterjem Mestne občine Maribor, ki jih bodo v prihodnjem letu poskušali povezati v občinsko 
delovanje.  
Projekt pa poteka še vsak dan, saj lahko mladi ideje oddajo vsak dan v njihovih prostorih.  
 

 

 

 

3.2 Dijaška skupnost Maribor 
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Pod okrilje Študentske organizacije Univerze v Mariboru sodijo tudi organizacijske enote, ki 
so avtonomno organizirane dejavnosti. Ena od teh organizacijskih enot Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru je tudi Organizacijska ekipa Dijaška skupnost Maribor 
(DSM). 
Tako ŠOUM daje Dijaški skupnosti Maribor pravno podlago za delovanje in finančna 
sredstva. Finančna sredstva dobi ŠOUM od Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).  
Dijaška skupnost Maribor organizira več projektov, med njimi izstopajo različne konference 
kot neformalna oblika pridobivanja znanja mladih za življenje. 
 

 
 
4 Konference mariborskih dijakov kot neformalna oblika izobraževanja za mlade 
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V letih 2015, 2016 in 2017 je Dijaška skupnost Maribor pripravila tri konference, na katerih 
je dijakom ponudila znanja s področja podjetništva, organizacije dogodkov, pomoči pri 
razvijanju socialnih kompetenc, ipd.. Organizirala je dve Konferenci mariborskih dijakov, ki 
je tako postal tradicionalni projekt. Letos bo Dijaška skupnost Maribor organizirala tudi 
Konferenco “Dijaki in učenje za življenje”, na kateri bodo dijaki sodelovali z ostalimi 
dijaškimi skupnostmi in Dijaško organizacijo Slovenije.  
 
4.1 Konferenca mariborskih dijakov 
 
4.1.1 Leto 2015: 1. Konferenca mariborskih dijakov 
 

 
 

Dijaška skupnost Maribor je v sodelovanju z Interact Club Maribor v četrtek 5. in v petek 6. 
novembra 2015 v Hotelu City Maribor organizirala prvo Konferenco mariborskih dijakov. V 
letu 2015 je bila tema konference, organizacija dogodkov. Predavatelji so dijakom predstavili 
osnovne veščine javnega nastopanja, nato so si ogledali postopke organizacije dogodkov, kjer 
so bile tudi predstavljene pozitivne in negativne plati organizacije dogodkov.  
 

  
 

S področja podjetništva je bilo podanih veliko informacij o podjetniških idejah, kako najti 
financiranje za njihovo idejo in najpomembneje - kako nikoli ne izgubiti motivacije. Na 
koncu konference pa so dijaki imeli čas, da po skupinah načrtujejo dogodek, ki so ga na 
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koncu tudi predstavili. Pomembno je poudariti, da se je nekaj skupin ob zaključku konference 
še dodatno povezalo s predavatelji in tako  nadaljevalo z načrtovanjem projekta.  
 
4.1.2 Leto 2016: 2. Konferenca mariborskih dijakov 
V četrtek 29. in v petek 30. septembra 2016 je med 8.30 in 15.00 uro v Hotelu City v 
Mariboru potekala že druga konferenca mariborskih dijakov. Glavna tema konference je bila: 
kako dobiti službo. Na njej so se dijaki naučili nekaj novega o zaposljivost ter o še veliko 
drugih vsebinah.  
 

 
 
Tema 2. Konference mariborskih dijakov je bila torej ustvarjanje prihodnosti. Konferenco so 
pričeli s kariernim načrtovanjem, kjer so izpolnili vprašalnike na temo kariere in se 
posvetovali s kariernimi svetovalci, nadaljevali so s pisanjem življenjepisa, kar je za iskanje 
tako študentskega dela, kot prijave na razne dogodke pomembna veščina. Ker pa v srednjem 
šolanju večinoma dijaki ne prejmejo osnovnih znanj o podjetništvu in urejanju financ, je bilo 
eno predavanje namenjeno tudi temu. V poslovnem svetu, s katerim se bodo dijaki pričeli 
srečevati v bližnji prihodnosti, je pomembno zavedanje osnovnih načel poslovnega bontona in 
kako ga v vsakodnevnem življenju uporabiti. Konferenco so dijaki zato zaključili s kratkimi 
poslovnimi razgovori, na katerih so dijaki lahko izbrali podjetje, pri katerem želijo opravljati 
“poskusni razgovor za službo”, pri tem pa so morali seveda uporabiti vsa prejeta znanja s 
konference.  
 
4.1.3 Leto 2017: Konferenca “Dijaki in učenje za življenje” 
 
Dijaška skupnost Maribor (DSM), ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v 
Mariboru (ŠOUM), je v petek, 10. 3. 2017 na Univerzi v Mariboru, v sodelovanju s Kariernim 
centrom Univerze v Mariboru, izvedla konferenco »Dijaki in učenje za življenje«. Bil je 
prvovrsten dogodek, namenjen srednješolcem iz celotne Slovenije.  
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V sklopu sodelovanja med vsemi dijaškimi organizacijami in skupnostmi v Sloveniji, je bil 
torej eden izmed dogodkov tudi ta konferenca. Na njej je bilo pet glavnih tem: Dijaška 
participacija in pasivnost mladih, Finančna pismenost mladih, Karierna orientacija, 
Neformalno izobraževanje ter Trg dela in brezposelnost mladih. Na konferenci je sodelovalo 
120 dijakov iz celotne Slovenije. Razdelili so se v pet skupin, glede na zgoraj naštete 
tematike. Vendar je koncept konference bil drugačen, kot bi ga mladi pričakovali. Tukaj ni 
bilo predavanj - le delavnice in diskusije. Skupine so vodili strokovnjaki na teh področjih, ki 
so najprej prisluhnili dijaškim problematikam, nato pa so iskali rešitve za probleme, s 
katerimi se dijaki na teh področjih soočajo. Nekaj predlaganih rešitev je naštetih v 
nadaljevanju.  
 
4.1.3.1 Karierna orientacija 
 
Za začetek so dijaki predlagali, da bi morali dati več poudarka predstavitvam fakultet in 
poklicev na srednjih šolah ter gimnazijah. Priznavajo, da je nekaj informacij na voljo na 
internetu in v šolah, ali pa morda pri študentih, ki jih poznajo, vendar bi morale za velik del 
tega skrbeti šole. V učne programe bi morali uvesti karierno usmeritev kot predmet. Dijaki 
torej menijo, da jim srednja šola za zdaj ne poda dovolj znanja za bodoči študij.  Menijo tudi, 
da bi morali dijaki prevzemati več odgovornosti že v srednji šoli ter spremljati stalno se 
spreminjajoči trg dela ter njegove interese. Morali bi imeti večjo sposobnost sprotnega 
prilagajanja trgu dela in s tem večjo možnost zaposlitve, ko bi jo potrebovali. Povečati bi bilo 
potrebno kritično mišljenje dijakov, saj je to med mladimi precej omejeno. Naučiti bi jih 
morali predstaviti samega sebe na hiter in jasen ter učinkovit način -  predstaviti tako dijakove 
lastnosti kot sposobnosti in nasploh, kdo so ter kaj jih zanima. Izpostavljen je bil tudi problem 
staršev, ki svoje otroke silijo v poklice, ki se trenutno kažejo kot najboljši oziroma takšni, pri 
katerih imajo dijaki največjo možnost zaposlitve. Vsi so se strinjali, da je bolj pomembno 
odkriti svoje poslanstvo, kot pa se prilagajati trgu dela. Se pravi pomembno je, da uživajo v 
tem, kar delajo, saj le tako lahko dijaki svoje delo kvalitetno in dobro opravijo. Seveda pa se 
morajo do neke mere prilagajati tako enemu kot drugemu, da ne pride do neskončnega iskanja 
nečesa, česar ne morejo najti.  
 

4.1.3.2 Dijaška participacija in pasivnost mladih 
 
Participacija mladih in ustvarjanje pogojev zanjo sta pomembna izziva današnjih 
demokratičnih družb in ključna pogoja za napredek družbe in njen trajnostni razvoj. Dijaki so 
v skupini najprej opredelili, kaj pravzaprav je participacija:“Participacija je pripravljenost 
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osebe, da posluša in je sposobna razumeti. Pomeni, da si aktivna oseba v družbi in v 
organizacijah. Zavedati se moraš svoje odgovornosti in veš, da s svojo udeležbo in aktivnostjo 
efektivno izboljšuješ družbo. Participacija je pomembna tudi zato, da so kompetentni ljudje v 
družbi slišani in podprti. Za vse ostale v družbi pa je pomembno, da vse informacije in 
odločitve kritično ocenijo. Odgovornost v času mladoletnosti za nas prevzemajo starši, kar pa 
gre pogosto v »ekstreme«, saj nam s tem zatirajo učenje odgovornosti za lastna dejanja.” 
(Dijaki v delavnici Dijaška participacija in pasivnost mladih, 2017). Dijaki so prav tako 
razmišljali, kako bi bilo mogoče vpeljati aktivno državljanstvo v šoli kot predmet. 
 

 
 
4.1.3.3 Neformalno izobraževanje 
 
V skupini neformalnega izobraževanja so dijaki z moderatorko najprej opredelili vrste 
izobraževanja, izpostavili priložnostno učenje in predpostavili, da se učimo ves čas - skozi vse 
življenje, zato je pomembno, da po svetu hodimo z odprtimi očmi. 
Neformalno izobraževanje nam koristi pri zaposlitvi, saj z njim dobivamo poleg formalnega 
izobraževanja še dodatne priložnosti.  
Pojasnili so tudi, da je formalna izobrazba osnovna izobrazba, neformalna izobrazba pa je vse 
dodatno učenje. Velikokrat  šola ovira udeleževanje dijakov v neformalnem izobraževanju, 
kot so dodatne aktivnosti poleg šolskega dela. Veliko mladih in dijakov tudi ne pozna 
mladinskih centrov.  
 
Navedli so tudi razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki jih prikazujemo v 
preglednici 1: 
 

Formalno izobraževanje Neformalno izobraževanje 

Spričevalo Certifikat 

Učitelj je vedno zunanji Učimo se lahko tudi sami 

Učenje v manjših skupinah Učenje v večjih skupinah in/ali na internetu 

Višja stopnja izobrazbe Širina znanja 
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Formalno izobraževanje Neformalno izobraževanje 

Znotraj sistema Zunaj sistema 

Cilje postavi sistem Cilje postavimo sami 

 
Preglednica 1: Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem, kot jih razumejo 
dijaki (2017) 
 
Dijaki so se nato razdelili v tri skupine: prednosti neformalnega izobraževanja, kaj potrebuješ 
in te šola ne nauči, ter organizacija projekta izven šole. V skupini PREDNOSTI 
NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA so dijaki izpostavili, da z neformalnim 
izobraževanjem pridobimo ‘veze’, ki so v današnjem času izjemnega pomena, z neformalnim 
izobraževanjem se širi tudi kultura, mladi se med seboj družijo, razvijajo talente (npr. 
govorništvo, šport, razmišljanje …) in krepijo inovativnost. Z neformalnim izobraževanjem 
tudi odkrivajo same sebe, krepijo svoje kompetence in ugotavljajo, s čim se v življenju želijo 
ukvarjati, in za študij se lažje odločijo.  
 
V skupini KAJ POTREBUJEMO ZA ŽIVLJENJE IN NAS ŠOLA NE NAUČI so ugotovili, 
da je pomembno spoznavanje tehnike, ukvarjanje s športom, timsko delo, sposobnost 
diskutiranja ter sprejemanja mnenj drugih, kot tudi sposobnost dobrega argumentiranja. 
Velikokrat se hobiji v mladosti lahko razvijejo tudi v posel, z raznimi obšolskimi aktivnostmi 
pa v mladosti razvijamo svoje talente in kompetence.  
 
V skupini ORGANIZACIJA IN RAZVOJ PROJEKTA (izven šole), so vzeli kot primer 
ekskurzijo na Norveško, za katero so ugotavljali, kaj se z organizacijo takšnega projekta 
dijaki lahko naučijo, kje morajo biti še posebej previdni; itd. . 
Zaključili so z ugotovitvami, da je opaziti pomanjkanje interesov med mladimi za neformalno 
izobraževanje, hkrati pa tudi primanjkuje podpore šolstva za razvoj tega področja.  
 
4.1.3.4 Finančna pismenost 
 
Zaključki v tej skupini so naslednji:  
Količina denarja ni toliko pomembna, kot je pomembno to, kako znamo z njim ravnati. Denar 
moramo investirati, česar se zaveda veliko dijakov, vendar vsi vemo, da včasih ni to tako 
preprosto. Denar si moramo pravilno razporediti. Nekaj ga porabimo, nekaj ga damo na 
stran in nekaj ga investiramo - tako najboljše upravljamo z denarjem. Še danes velikokrat 
slišimo tole izjavo: ''Uči se, hodi v šolo, da boš imel službo in lepo plačo.'' Vsi pa vemo, da v 
modernem svetu to vedno manj velja. Pravični oziroma legalni načini za pridobitev denarja: 
na prvem mestu je seveda delo, ki je še vedno najbolj pravičen način za pridobitev denarja - 
po mnenju nekaterih. Dedovanje, plemenitenje denarja sta tudi dva izmed legalnih zaslužkov. 
V kapitalizmu je normalen donos deset odstotkov na leto s plemenitenjem. Povprečna 
pridobljena vrednost zaslužka Slovenca, ovrednotena z denarjem, je tisoč evrov na mesec. V 
povprečju pa je življenjski potencial pridobljenih sredstev Slovenca, ovrednotenih z denarjem, 
manj kot pol milijona evrov. 
 

Kako uspeh in denar vplivata na srečo? Srečni smo, ko smo v nečem uspešni. Če smo uspešni, 
pomeni, da smo dobri v tem, kar delamo, posledično dobro zaslužimo. Vedno bolj, ko se naš 
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uspeh veča, vedno več smo vredni, posledično dvignemo tudi svojo vrednost oziroma ceno. 
Kako bo vsak šel finančno skozi življenje, je odvisno od vsakega posameznika. Če se odločimo 
biti z denarjem preveč razsipni, nam včasih ne pomaga, da ga imamo veliko. Očiten primer so 
Britanski loto milijonarji -  od teh jih je kar sedemdeset odstotkov pred smrtjo bankrotiralo. 
Znati moramo uravnotežiti prihodke in odhodke ter sproti znati denar še vlagati. Če najdemo 
pravilno ravnotežje med vsemi tremi faktorji, bomo skozi življenje finančno prišli odlično. 
Vse to so bili zaključki skupine Finančna pismenost mladih na tej konferenci. 
 
4.1.3.5 Trg dela in brezposelnost mladih 
 
Dijaki so se s strokovnjakinjama najprej pogovorili o vrstah dela, ki jih poznamo, ter kako 
dijaki vidijo sebe v prihodnosti. V uvodnem delu so si ogledali nekaj trenutnih statistik glede 
iskanja zaposlitve, videli so, koliko je v Sloveniji zaposlenih in brezposelnih ljudi.  
 
Strokovnjakinji sta predstavili tudi projekt Jamstvo za mlade, za katerega dijaki menijo, da je 
učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih, o projektu so se tudi na kratko 
pogovorili.  
Med diskusijo so govorili o temi kariernih središč, različnih vrst zaposlitve, prostovoljstva, 
mesečnega usposabljanja mladih, ipd..  
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Nato so iskali odgovore na štiri glavna vprašanja:  
 
• Kaj je bolje - Poklic, ki te veseli, ali poklic, kjer je večja možnost za zaposlitev? 
Dijaki so se strinjali, da je to odvisno od posameznika. Pri poklicu, ki te veseli, so izpostavili 
pozitivne vidike, kot so veselje do dela, motivacija in posledično tudi višja produktivnost. 
Negativna plat tega pa je, da je včasih v tem poklicu lahko manjša možnost zaposlitve.  
Za poklice, kjer je večja možnost zaposlitve, so dijaki našteli pozitivne dejavnike, kot je 
seveda večja možnost zaposlitve in tudi več delovnih mest. Negativni del tega je, da si 
prisiljen delati nekaj, kar te ne veseli, zmanjšan je tudi interes posameznika za opravljanje 
nekega dela in veča se pritisk staršev.  
 
• Kakšna so moja pričakovanja od Zavoda za zaposlovanje RS? 
Dijaki od Zavoda pričakujejo usmerjanje, svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve v 
mladosti.  
Prav tako menijo, da je potrebno dijakom pomagati pri izboljšanju njihove komunikativnosti 
in retorike, jim pomagati iskati poklic, glede na njihovo zmožnost, utrjevati sposobnosti 
posameznika in jim pomagati pridobiti kompetence za reševanje morebitnih problemov.   
 
• Dilema - Samozaposlitev ali zaposlitev? 
Dijaki so v okviru te delavnice na konferenci zbrali naslednje zaključke, predstavljene v 
naslednjih dveh preglednicah. 
 
Preglednica 2: Samozaposlitev 

Pozitivne strani Negativne strani 

Fleksibilnost urnika Odgovarjamo s svojim denarjem 

Postavljamo svoja pravila Konkurenčnost večjih podjetij 

Sami izbiramo svoje delavce Potrebujemo denar za začetek 

 

Preglednica 3: Zaposlitev 

Pozitivne strani Negativne strani 

Zagotovljena plača Možnost učenja 

Veliko delovnih mest Ne-fleksibilnost 

Pokojnina (delovna doba) Odpustitev 

Manjša odgovornost Vpliv izobrazbe na delo 

8-urni delovnik Zagotovljen dopust 

Napredovanje  
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Pozitivne strani Negativne strani 

Brezplačno izobraževanje  

 
 
• Kaj je tisto, s čemer lahko pritegnem delodajalca? 
Izpostavljeno je bilo, da je pomembno, kako napišemo prošnjo: mora biti kratka in jedrnata, 
povedati moramo bistvo in napisati jo moramo v ustrezni obliki. Mladi lahko delodajalcu 
ponudimo izobrazbo, znanja, svoje izkušnje (dijaško/študentsko delo, neformalna 
izobraževanja in obšolske aktivnosti), lojalnost ter inovativnost. Pomemben je tudi prvi vtis, 
ki ga napravimo pri potencialnem delodajalcu. Biti moramo vljudni, samozavestni, naš videz 
mora biti urejen in posloven, biti moramo komunikativni in že na zagovoru pokazati svoje 
inovativne in sveže ideje.  
 
Dijaki so diskusijo zaključili s predlogom, da je dijakom potrebno trg dela in zaposlitev 
predstaviti že v času srednjega šolanja in to vključiti  v program ob koncu 2. ali na začetku 3. 
letnika.  
 

    
 

5 Zaključek 
 
V zaključku bi rada izpostavila pomembnost takšnih projektov in mladih, ki jih organizirajo. 
S takšnimi dogodki spodbujajo participacijo, aktivno državljanstvo, odgovornost, 
samoinciativnost in družbeno odgovorno ravnanje mladih.  
 
Velik problem pa še vedno ostaja pri podpiranju neformalnega izobraževanja v formalnih 
procesih izobraževanja. Veliko srednjih šol ne podpira takšnih konferenc, delavnic ipd., saj 
njihovi predstavniki menijo, da dijakom ne bodo prinesla dodane vrednosti k znanju in 
vsakodnevnemu življenju. Nujno je, da se takšne povezave vzpostavijo, saj lahko le tako vse 
organizacije in formalne institucije delujejo v resnično dobrobit mladih.  
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