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UVODNA PREDSTAVITEV METODE  

 

Prezaposlovanje (ang. Outplacement) je oblika kariernega svetovanja, namenjena nudenju 

pomoči zaposlenim, ki so bili nedavno odpuščeni. Navadno v primerih, ko mora organizacija 

izrazito zmanjšati število zaposlenih, organizira in financira svetovanje, ki pomaga njihovim 

nekdanjim zaposlenim pri spopadanju z izgubo zaposlitve in opolnomočenjem pri ponovnem 

vstopu na trg dela (Aquilanti in Leroux, 1999).  

 

T. Aquilanti in J. Leroux (1999) sta na podlagi različnih svetovalnih modelov, osebnih izkušenj 

in znanja o kariernem svetovanju oblikovali integrirani model prezaposlovanja (ang. The 

Aquilanti Integrated Model). Model vključuje štiri faze, skozi katere gre posameznik v obdobju 

od odpustitve z delovnega mesta do nove zaposlitve. Prva faza je faza žalovanja ob izgubi 

zaposlitve. Avtorici opozarjata, da faza ni časovno omejena, saj jo nekateri zaposleni izpustijo, 

medtem ko se drugi tudi kasneje vračajo nazaj. Izvajalec prezaposlovanja v tej fazi pomaga 

zaposlenim, da se spopadejo s posledicami odpuščanja ter s svojimi čustvi, navadno z občutki 

jeze in razočaranja. Sledi faza osebnega razvoja, ki je namenjena ocenjevanju prednosti, 

slabosti in interesov zaposlenega. Tretja faza je faza iskanja zaposlitve, kjer zaposleni 

posodobijo svoj življenjepis, aktivirajo svojo osebno mrežo stikov in se pripravljajo na 

razgovor. Zadnja faza, ki spremlja vse predhodne faze, pa je faza stalnega svetovanja in 

podpore, ki zagotavlja neprekinjeno psihološko podporo zaposlenemu v tem prehodnem 

obdobju njegovega življenja (Aquilanti in Leroux, 1999). 

 

Če izhajamo iz integriranega modela prezaposlovanja, potem je proces prezaposlovanja 

sestavljen iz različnih storitev. Kljub temu, da prezaposlovanje običajno vključuje cikel 

usposabljanj in tečajev, ni namen prekvalificirati zaposlenega. Najpogosteje so vključene 

naslednje aktivnosti: 

- usposabljanje povezano z iskanjem zaposlitve (pisanje in pregled življenjepisa ter 

motivacijskega pisma, priprava in simulacija razgovora, vzpostavljanje mreže stikov 

preko družbenih omrežij), 

- kratki tečaji (osnove tujega jezika, računalniško opismenjevanje), 

- karierno svetovanje, iskanje močnih in šibkih področij,  

- psihološko svetovanje in podpora (uravnavanje čustev, soočanje z izgubo), 

- finančno in pravno svetovanje (Gribble in Miller, 2009; van den Bergen, 2013).  

 

  



 

ZGODOVINSKI PREGLED  

 

Zametki prezaposlovanja segajo v Združene države Amerike v čas po koncu 2. svetovne vojne. 

Program System to Identify Motivated Skills (SIMS) je bil namenjen vojnim veteranom, ki so 

ponovno vstopali na trg dela. Avtor B. Haldane je načrtoval program v obliki nudenja pomoči 

pri pisanju življenjepisa, usposabljanja za iskanje zaposlitve in priprave na razgovore 

(Pickman, 2013). Številni so v Haldenovem programu prepoznali potencial in nekaj let kasneje 

so se ustanovile prve organizacije, ki so kot zunanji izvajalci ponujali programe 

prezaposlovanja. Tako se je prezaposlovanje počasi začelo širiti na druge panoge in je bilo 

sprva namenjeno odpuščenim vodstvenim kadrom v obliki individualnega svetovanja. 

Šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je metoda razširila na korporativno raven, 

predvsem kot odgovor na negativne kritike javnosti na naraščajoče število odpuščenih 

zaposlenih, ki so imeli dolgo delovno dobo v določeni organizaciji. V sredini osemdesetih let 

prejšnjega stoletja je metoda dosegla tudi Evropo, zaradi množičnega odpuščanja zaposlenih 

pri podjetju Helicopter Wessex v Veliki Britaniji. Prvi programi prezaposlovanja so navadno 

vključevali zgolj karierno svetovanje oz. usposabljanja za iskanje nove zaposlitve, šele kasneje 

so se storitve razširile tudi na psihološko svetovanje ter finančno in pravno pomoč (Waraich, 

2012). 

 

  



 

UPORABNOST METODE  

 

Marzucco in Hansez (2016) sta v svojo raziskavo vključila 360 belgijskih zaposlenih, ki so bili 

po odpustitvi vključeni v program prezaposlovanja. Zanimal ju je odnos med zaznano 

ustreznostjo programov (kakovost storitev, praktičnost vključenih aktivnosti), občutkom 

pravičnosti in drugimi pozitivnimi učinki programov prezaposlovanja. Ugotovila sta, da 

zaznana ustreznost programa neposredno vpliva na občutek pravičnosti, ter preko le-te na druge 

pozitivne učinke prezaposlovanja (zmanjšanje negativnih čustev, izboljšanje splošnega 

počutja, aktivno iskanje nove zaposlitve in pozitivnejše razmišljanje o prihodnosti). Na podlagi 

tega sta avtorja zaključila, da je kakovost in uporabnost aktivnosti vključenih v program 

prezaposlovanja, ključnega pomena za njegovo uspešnost. 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Butterfield in  Borgen (2005) v svoji študiji. Zanimalo 

ju je namreč, v kolikšni meri je organiziran program prezaposlovanja izpolnil pričakovanja in 

potrebe odpuščenih. Rezultati njune raziskovalne študije so pokazali, da izbrane storitve niso 

izpolnile želja zaposlenih. Udeleženci so namreč poročali, da bi si želeli biti bolj slišani, torej 

bi si želeli več storitev povezanih s podporo, npr. več psihološkega svetovanja. Prav tako bi si 

želeli več praktičnosti in fleksibilnosti programa. Kot sta zaključila avtorja, je bistvenega 

pomena, da organizatorji programa dobro poznajo svojo ciljno populacijo in na ustrezen način 

prilagodijo izbrane storitve prezaposlovanja.  

Vendar pa so do podobnih zaključkov prišli tudi slovaški raziskovalci (Stareček idr., 

2019), ki so proučevali zaznano uporabnost programov prezaposlovanja pri odpuščenih 

zaposlenih. Rezultati so pokazali, da podpora preteklega delodajalca poveča posameznikovo 

dojemanje lastne zaposljivosti. Prav tako so v raziskavi primerjali čustva odpuščenih glede na 

njihovo starost. Starejše generacija zaposlenih se manj uspešno spopadajo z izgubo zaposlitve 

kot tudi doživljajo močnejša negativna čustva. Posledično so programi prezaposlovanja zanje 

učinkovitejši. Kot že prej omenjeno, so tudi Stareček idr. (2019) zaključili, da je pri 

prezaposlovanju pomembno osredotočanje na blaženje negativnih občutkov in zagotavljanje 

psihološke podpore, saj temu sledi aktivno iskanje nove zaposlitve. 

Za razliko od prej omenjenih raziskav, sta se Alewell in Hauff (2013) v svoji študiji 

osredotočila na delodajalce v Nemčiji. Zanimalo namreč ju je, zakaj se ti odločajo za izvedbo 

prezaposlovanja ob odpuščanju. Kot najpogostejši motivi delodajalcev so se pokazali: 

- občutek družbene odgovornosti do odpuščenih zaposlenih, 

- ohranjanje motivacije in pripadnosti preostalih zaposlenih, 

- zmanjšanje finančnih stroškov, ki bi nastali kot posledica pravnih zapletov, 

- ohranjanje ugleda ter podobe odgovornega delodajalca na trgu dela. 

 

 

 

 

 



 

NATANČNA PREDSTAVITEV METODE 

 

NAMEN 

Proces prezaposlovanja je zasnovan tako, da odpuščeni zaposleni najde novo zaposlitev brez 

vmesnega obdobja brezposelnosti oz. da je to časovno obdobje čim krajše. V tem pogledu se 

prezaposlovanje razlikuje od storitev, ki jih ponujajo javni zavodi za zaposlovanje, ki so 

osredotočeni na pomoč že brezposelnih posameznikom. Upokojitev, prostovoljno delo ali 

ustanovitev lastnega podjetja so alternativna rešitev nove zaposlitve in se prav tako štejejo kot 

uspešen rezultat procesa prezaposlovanja (Gribble in Miller, 2009).  

 

CILJNA POPULACIJA  

Prezaposlovanje je namenjeno odpuščenim posameznikom na prehodu s trenutne zaposlitve na 

novo zaposlitev, zato se praviloma začne že nekaj časa preden zaposleni dejansko zapusti 

organizacijo. Dolžina programa je določena s strani organizacije in/ali na podlagi priporočil 

izvajalcev prezaposlovanja. Določene organizacije se odločijo, da bodo izvedle program tudi 

za obstoječe zaposlene, zlasti za ključne kadre. Cilj tega programa je zmanjšati tveganje za 

neželene odsotnosti ključnih kadrov v procesu prezaposlovanja, kot tudi zmanjšati njihovo 

negotovost pri prevzemanju novih delovnih nalog in odgovornosti (van den Bergen, 2013). 

 

POTEK IZVEDBE 

Tako kot časovni okvir, se tudi potek izvedbe prezaposlovanja razlikuje med organizacijami. 

Stacho in Stachová (2015) sta v svojem članku opredelila naslednje štiri korake: 

 

1. korak: načrtovanje programa prezaposlovanja 

- Kdo bo vodil in izvajal prezaposlovanje? Cilj prvega koraka je oblikovati program 

prezaposlovanja. Najprej je potrebno opredeliti, kdo bo projekt vodil oz. kasneje 

izvajal. Najbolj optimalno je, da projekt organizira skupina posameznikov, ki jo 

sestavljajo tako zaposleni v organizaciji, kot tudi zunanji izvajalci. Prednosti zaposlenih 

so, da poznajo dinamiko organizacije, vendar se od njih zahteva dodaten čas in znanja, 

ki jih navadno nimajo. Po drugi strani pa imajo zunanji izvajalci izkušnje in ustrezna 

strokovna znanja s tega področja, ampak hkrati predstavljajo večji strošek za 

organizacijo.  

- Komu bo program namenjen in kakšne so posebnosti populacije? Prva naloga 

izvajalske skupine je opredeliti posameznike, ki bodo odpuščeni in bodo vključeni v 

program prezaposlovanja. Opredeli se tudi, katera specifična znanja in delovne naloge 

so ti posamezniki opravljali.  

- Kakšen je časovni interval izvedbe programa? Potem se določi časovni interval 

programa. Za nižje delovne pozicije se običajno načrtuje krajše oblike prezaposlovanja, 

npr. do treh mesecev. Časovni obseg za višja delovna mesta in vodstvene položaje pa 

se lahko podaljša tudi do nekaj mesecev. 

- Katera oblika je najbolj primerna? V prvem koraku je potrebno določiti še obliko 

prezaposlovanja, ki je neposredno odvisna od števila odpuščenih zaposlenih, njihovih 

delovnih mest in finančnih sredstev organizacije. Skupinska oblika prezaposlovanja se 

pogosteje uporablja za zaposlene na nižjih delovnih mestih, ali če je na voljo malo 



 

finančnih sredstev. Individualno prezaposlovanje je navadno namenjeno višjim 

delovnim mestom, npr. vodstvenim. 

- Katere izobraževalne metode in vsebine bo program vključeval? Nenazadnje je 

potrebno v prvem koraku opredeliti tudi izobraževalne metode in njihove vsebine. Od 

izobraževalnih metod so najpogosteje uporabljene oblike predavanj, igre vlog in 

delavnic. Njihova vsebina je običajno usmerjena v možnosti iskanja nove zaposlitve, 

pravno in finančno svetovanje ter druge psihološke tematike.  

 

2. korak: komunikacijski načrt  

V drugem koraku se osredotoči na komunikacijski načrt prezaposlovanja. Ključni elementi 

komunikacije med procesom prezaposlovanja so odprtost in sprotnost komuniciranja, kar se 

predvsem nanaša na neprekrivanje novic. To je edini način, kako preprečiti govorice in 

dezinformacije v organizaciji. V sklopu notranjega komuniciranja je potrebno pripraviti tudi 

vodje na ustrezno komunikacijo z odpuščenimi in preostalimi zaposlenimi. Izvajalce 

odpustitivenih pogovorov je potrebno usposobiti, da novico sporočijo objektivno in jedrnato. 

Neustrezno sporočena novica o odpustitvi namreč lahko poveča stisko odpuščenega kot tudi 

verjetnost za pravne zaplete in negativne odzive drugih. Vodje morajo biti pripravljene na 

različne odzive odpuščenih in v vseh primerih ustrezno reagirati. Prav tako je pomembno, kako 

se informacijo o odpuščanju sporoči preostalim zaposlenim. Vodje jih morajo po sporočeni 

novici ustrezno motivirati, saj se tudi obstoječi soočajo z občutki negotovosti in prevzemanjem 

novih odgovornosti ter delovnih nalog.  

Za organizacijo je ključnega pomena tudi zunanja komunikacija, zlasti v primerih množičnega 

odpuščanja. Kako se novico predstavi javnosti vpliva na javno podobo organizacije kot 

delodajalca. 

 

3. korak: izvedba programa prezaposlovanja 

Sama izvedba programa prezaposlovanja predstavlja tretji korak. Korak se lahko razdeli na dve 

področji - izvedba programa za odpuščene zaposlene in izvedba programa za obstoječe 

zaposlene, npr. za ključne kadre. Program za odpuščene zaposlene se začne z odpustitvenim 

pogovorom in predstavitvijo nadaljnjih korakov programa prezaposlovanja. Program za 

ključne kadre se navadno začne s predstavitvijo nove organizacijske strukture, njihovega 

položaja in njihovih novih odgovornosti.  

 

4. korak: vrednotenje programa prezaposlovanja 

Po končani izvedbi sledi še zadnji korak, ki je vrednotenje izvedenega programa 

prezaposlovanja. Glede na to, da je eden izmed glavnih ciljev povračilo izgubljenih stroškov, 

ki jih je imela organizacija, se je potrebno osredotočiti na ekonomski doprinos prezaposlovanja. 

Pri tem je v pomoč dejstvo, ali se je ohranil dober javni ugled organizacije in podoba 

odgovornega delodajalca. Ekonomski doprinos se lahko meri tudi z vidika zaposlenih, ki so 

ostali v organizaciji, pri čemer se lahko uporabijo različne mere organizacijske klime. 

Učinkovitost programa prezaposlovanja je navadno opredeljena z novo zaposlitvijo 

odpuščenega zaposlenega. Težava pri tem je, da organizacija kot bivši delodajalec običajno 

nima dostopa do teh informacij. Zadnji del programa prezaposlovanja naj bi bil namenjen še 

iskanju predlogov za izboljšanje izvedbe. 



 

KONKRETEN PRIMER 

 

Podjetje Goodyear je uporabilo metodo prezaposlovanja, ko so zaprli dve izmed svojih 

proizvodnih tovarn. Pomoč so ponudili vsem odpuščenim zaposlenim, ne glede na njihovo 

delovno mesto ali delovno dobo. Program je vseboval uvodno multimedijsko predstavitev, v 

kateri se je vodstvo zahvalilo zaposlenim za njihov doprinos in pojasnilo, zakaj je prišlo do 

zaprtja. Sledila je šest-urna delavnica o celotnem procesu iskanja zaposlitve ter individualno 

svetovanje. Del programa sta bili tudi dve tri-urni delavnici, prva se je osredotočala na pisanje 

življenjepisa in spremnega pisma, osrednja tema druge delavnice pa je bila izvedba 

zaposlitvenih intervjujev ter učinkovita samopredstavitev (Waraich, 2012).  

 

V Sloveniji se od leta 2019 izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v 

ukrepe na trgu dela (SPIN). Nosilec projekta je Javni štipendijski, razvojni invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije, aktivnosti pa izvajajo izbrani projektni partnerji. 

Namen projekta je pomagati zaposlenim, ki so pred izgubo zaposlitve in jih spodbuditi k 

aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastne kariere. Projekt SPIN se od ostalih programov 

prezaposlovanja razlikuje v tem, da so aktivnosti brezplačne za udeležence, saj so sofinancirane 

s strani Evropske unije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prav 

tako delovne organizacije sodelujejo zgolj kot posredniki in niso aktivno vključene v strukturo 

programa. Projekt se deli na dva dela, prvi sklop je namenjen razvoju kariere, drugi sklop pa 

razvoju kompetenc. Sklopu razvoja kariere je namenjenih 14 pedagoških ur, sestavljenih iz 

informativnega srečanja, motivacijskih delavnic in individualne obravnave s kariernim 

svetovanjem in načrtovanjem. Po zaključenem prvem sklopu sledi izvedba usposabljanj, ki so 

namenjena razvoju kompetenc (socialne, digitalne, strokovne, druge). Izbrana neformalna 

izobraževanja (npr. tečaj računalništva, tuji jeziki, marketing, poslovni bonton, razvijanje 

pogajalskih spretnosti) se prilagodijo potrebam ciljne populacije in trajajo vsaj 16 pedagoških 

ur na osebo. Cilj programa, ki se zaključuje junija 2022, je, da bi vsaj 800 osebam izmed 3200 

vključenih omogočili ohranitev delovnih mest oz. lažji prehod v novo zaposlitev (INVEL, b.d.; 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, b.d.).  

 

 

 

  



 

OMEJITVE UPORABE METODE  

 

Rezultati raziskovalnih študij kažejo, da so programi prezaposlovanja koristni tako za 

odpuščene zaposlene kot tudi njihovo nekdanjo organizacijo. Vendar pa je učinkovitost 

programov odvisna od same organizacije in tudi izvajalcev, ki jih je v zadnjih letih na voljo 

vedno več. Ključnega pomena je, da organizacija razume pomen prezaposlovanja in ne izbere 

osnovnega, najcenejšega programa, ki se osredotoča zgolj na pridobitev nove zaposlitve. 

Dejstvo, da je izguba zaposlitve stresna in lahko posamezniku povzroči finančne, psihološke 

in socialne težave pomeni, da mora program prezaposlovanja zagotavljati podporo na vsakem 

izmed teh področij (Broderick, 1996). 

Prezaposlovanje lahko predstavlja velik strošek za organizacijo, še posebej, če je ravno zaradi 

finančnih težav prišlo do množičnega odpuščanja. Navadno se za to metodo odločajo večje 

organizacije, medtem ko manjše na splošno nimajo dovolj finančnih sredstev za samo izvedbo 

(DeGroot, 1994). Posledično je doprinos programov prezaposlovanja težje dojemljiv vodstvu 

organizacije, saj učinkovitost programov ni neposredno merljiva in se posledice, zlasti na 

ekonomskem področju, odražajo s časovnim zamikom (Stacho in Stachová, 2015).  

Prezaposlovanje se navadno izvaja skupinsko, predvsem v primeru množičnega 

odpuščanja. Raziskave si na tem področju niso enotne. Kot prednost skupinskega programa se 

izpostavlja, da imajo posamezniki več socialne podpore, ohranjajo višjo samopodobo in 

poročajo o manj znakih depresije, saj vedo, da niso edini, ki so izgubili zaposlitev (Feldman in 

Leana, 1994). Po drugi strani pa študije (Martin in Lekan, 2008) kažejo, da bi se bilo bolj 

smiselno prilagoditi individualnim potrebami vsakega odpuščenega zaposlenega. Čeprav vsi 

posamezniki doživljajo izgubo zaposlitve kot stresen, negativen dogodek v življenju, obstajajo 

velike individualne razlike v dojemanju in spoprijemanju s posledicami. Torej bi bilo 

učinkovitejše za posameznike izvesti različne intervencije, odvisno od njihovega čustvenega 

stanja, socialno-ekonomskega statusa idr. Pri individualnih programi posamezniki tudi nimajo 

občutka, da so zgolj ena izmed številk v skupini (Gribble in Miller, 2009).  

 

  



 

VLOGA PSIHOLOGA 

 

Psiholog lahko pri metodi prezaposlovanje prevzame različne vloge. Na začetku je lahko 

pobudnik, ki vodstvu predstavi metodo in njene prednosti. Nadaljnje lahko pomaga pri 

načrtovanju programa prezaposlovanja. S svojim strokovnim znanjem in poznavanje 

organizacije zna oceniti, katere izobraževalne metode in vsebine bi bile najprimernejše za 

izbrano ciljno populacijo.  

Vloga psihologa je ključnega pomena pri sami izvedbi programa, kjer lahko z organizacijo 

sodeluje tudi kot zunanji izvajalec. Kot primarno področje bi izpostavila psihološko podporo. 

Odpuščeni zaposleni gredo skozi obdobje velikih sprememb, saj ne le izgubijo rednega 

prihodka, temveč tudi svojo rutino, strukturo dneva, socialne stike in del identitete, kar pogosto 

povzroča poslabšanje duševnega zdravja (Paul in Batinic, 2010). Psiholog ima veščine 

psihološkega svetovanja, npr. aktivno poslušanje, ki pripomorejo k ustrezni komunikaciji z 

odpuščenim zaposlenim.  

Psiholog lahko deluje tudi na področju kariernega svetovanja, zlasti pri psihološkem testiranju. 

S svojim strokovnim znanjem zna izbrati in uporabiti ustrezne diagnostične pripomočke. 

Pridobljene rezultate smiselno interpretira in jih razloži odpuščenemu zaposlenemu na njemu 

razumljiv način.  

Nenazadnje lahko psiholog izvaja ostale aktivnosti znotraj programa, predvsem na področju 

iskanja nove zaposlitve, npr. vodenje delavnic pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma, 

simulacija zaposlitvenega razgovora. 

Glede na to, da je odpustitveni pogovor neprijeten dogodek za obe strani, menim, da je vloga 

psihologa tudi opolnomočenje in podpora izvajalcem odpustitvenega pogovora. V obliki 

usposabljanj lahko psiholog vodje pripravi na izvedbo pogovora, tj. kako sporočiti negativno 

novico, kako se ustrezno odzvati na različne možne reakcije odpuščenih in preostalih 

zaposlenih.  

  



 

MOJ POGLED NA METODO  

 

Menim, da je metoda prezaposlovanja uporabna, saj se kažejo pozitivne posledice tako za 

odpuščene zaposlene kot tudi za delodajalce. Izguba zaposlitve je eden izmed najbolj stresnih 

dogodkov, ki se lahko zgodi v posameznikovem življenju in nudenje pomoči ter podpore v 

negotovi situaciji ima pomemben vpliv na življenje posameznikov. 

Moje mnenje je, da se lahko z dobro pripravo in poznavanjem organizacije oblikuje kakovosten 

program, ki bo zadovoljil potrebe in želje vseh vpletenih. Zdi se mi pomembno, da se ne izvaja 

enak program v vseh organizacijah, ampak se dejansko prilagodi potrebam ciljne populacije. 

Prav tako se mi zdi ključno, da se ne osredotoča samo na odpuščene zaposlene, temveč tudi na 

preostale, “preživele” zaposlene in vodstvo, saj ima (množično) odpuščanje negativne 

posledice na vse v organizaciji. 

Glede na to, da je metoda v različnih oblikah prisotna že več kot 50 let, je pomembno, da se 

izobraževalne vsebine posodabljajo in so v koraku s časom. Menim, da bi morale biti v 

današnjem času v ospredju vsebine s področja računalniškega opismenjevanja, simulacija 

razgovorov preko spleta ter uporaba družbenih omrežij za namene mreženja in grajenja osebne 

blagovne znamke (npr. LinkedIn). 

Pri pisanju seminarske naloge sem opazila pomanjkanje raziskovalnih študij o prezaposlovanju 

na slovenskem vzorcu. V sklopu konference Kadrovski zajtrk, sem udeležence vprašala, koliko 

ji je že uporabilo metodo prezaposlovanja v organizaciji oz., ali so jo že kdaj izvedli za drugo 

organizacijo kot zunanji izvajalci. Od 53 odgovorov, jih 40 (75,47 %) še nikoli ni izvedlo 

metode. Menim, da metoda prezaposlovanja potrebuje več splošnega informiranja, prav tako 

je še veliko prostora za nadaljnje raziskave na tem področju. 

V prilagojeni verziji bi bilo program prezaposlovanja smiselno uporabiti tudi v šolstvu, npr. po 

koncu srednje šole ali študija. Podobno kot odpuščeni zaposleni, se takrat mladi znajdejo v 

negotovi, stresni situaciji. Različne storitve, npr. usposabljanja za iskanje dela (kako napisati 

življenjepis in motivacijsko pismo, kako se pripraviti na razgovor za delo), karierno svetovanje 

(kaj so posameznikova močna in šibka področja) ter pravno in finančno svetovanje, bi dijakom 

in študentom olajšale in opogumile za vstop na trg dela. 
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