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Življenje je bitka, vsak od 
nas se skozi njo prebija 
po svoje. Vzponom sledi-

jo padci in le od posameznika je 
odvisno, kako bo vstal in se so-
očil z »dnevi po tem«, ki lahko 
postanejo tudi meseci agonije in 
obupa. Svojo zgodbo nam je zau-
pala Dušica Skrbiš, Mariborčan-
ka, ki je tako kot mnogi iz mesta 
ob Dravi nekega dne izvedela, 
da se bo njeno službovanje pri 
dolgoletnem delodajalcu kmalu 
končalo: »Svojo odločitev mi je 
zelo težko povedal, čeprav sem 
jo v sebi že čutila, vendar je bilo 

na koncu vse zelo korektno izpe-
ljano. V podjetju sem bila zapo-
slena skoraj 20 let in med nami je 
veljalo, da je zadovoljen delavec 
tudi dober delavec,« se težkega 
lanskega leta spominja Skrbiše-
va. Vendar je bila zagotovo med 
redkimi, ki se je na prihajajočo 
brezposelnost lahko pripravila, 
po zakonsko določenem odpove-
dnem roku je dobila tudi odprav-
nino. Sledil je korak, s katerim se 
sreča vsak, ki ostane brez zapo-
slitve − odhod na Zavod RS za 
zaposlovanje (v Mariboru reče-
jo »zavod za brezposelne«). Tega 

dne se Dušica, s katero sva se, 
še preden sva popila spoznavno 
kavico, sporazumela, da se bova 
tikala, spominja tako: »Morda je 
bilo nekaj cmoka v grlu, ko sem 
se šla prijavit na zavod kot neza-
poslena oseba, a sem tam nale-
tela na prijaznega svetovalca. To 
mi je v veliki meri olajšalo prvi 
stik in prvi pogovor. Vsega tega 
nisem dojemala kot konca sveta, 
s svetovalcem sva naredila, kar je 
bilo tisti trenutek treba narediti 
– uredila papirje. 

Kako naprej? Dušica Skrbiš 

priznava, da sta ji prvi teden ali 
dva brez dela celo godila, bila sta 
kot kratek dopust, pozneje pa je 
vsak naslednji dan postal obre-
menitev: »Kmalu sem spoznala, 
da bo treba nekaj delati, samo 
objokovati usodo, čepeti doma 
in gledati v zrak preprosto ni 
moj življenjski moto.« Tudi ži-
vahen govor, dvig rok in kmalu 
nov stavek mi je dal jasno vede-
ti, da je sogovornica borka, ki se 
ne bo ustavila ob prvi oviri. In se 
tudi ni! Toda kako v Mariboru, 
kjer težki situaciji pritrjuje tudi 
statistika tekoče brezposelnosti,  
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V času krize se je človekova usoda zaradi izgube zaposlitve lahko spremenila čez noč. Tudi po dolgoletni zaposlitvi se je zgodilo, da si se, kot rečemo, 
»znašel na cesti«. Sledi korak na zavod za zaposlovanje in pripadajoče denarno nadomestilo. Nato pride dan, ko niti tega ni več. Kako naprej?


